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ค าน า 
 
             รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  จัดท าขึ้น
เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบและตัวบํงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  ข๎อมูลในรายงานเป็นผลการด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 
กรกฎาคม 2562)  
 ผลที่ได๎จากการประเมิน จะน าไปสูํการก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรฯ และ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ.การศึกษาแหํงชาติ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุํงเน๎นความเป็นเลิศในด๎านความคิด 
สร๎างสรรค์เป็นผู๎น าด๎านการเรียนรู๎และสร๎างสรรค์ศิลปะและการออกแบบในระดับชาติและนานาชาติ โดยผลิตบัณฑิตที่
สามารถสร๎างสรรค์ศิลปะที่สัมพันธ์ตํอสังคม สิ่งแวดล๎อม ทรัพยากร และยุคสมัย มุํงการสร๎างสรรค์ที่ให๎สุนทรียประโยชน์ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถสร๎างมูลคําเพิ่มทางด๎านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชาติ     ให๎ความส าคัญตํอองค์ความรู๎จาก 
ศิลปะพื้นบ๎าน ศิลปะไทยและภูมิปัญญาไทย ที่น ามาพัฒนาให๎เกิดแนวความคิดใหมํ สร๎างนวัตกรรมแหํงศิลปะรํวมสมัย 

หลักสูตรฯ มีการก ากับให๎เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานให๎เป็นไปตามตัวบํงช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  
 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาในระหวํางการจัดการศึกษา ภาควิชาฯ มีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห๎องเรียน 
เชํน การศึกษานอกสถานที่ในรายวิชาตํางๆ รวมถึงการจัดโครงการแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพรํผลงานของนักศึกษาสูํ
สาธารณะ รวมถึงกิจกรรมที่ชํวยเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสาธารณะ โดยในปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 4 โครงการ     
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ฯ  โดย ทุกคนมีคุณวุฒิไมํต่ ากวํา
ปริญญาโท หรือด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวําผู๎ชํวยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ซึ่งเป็นไปตามที่
มุํงหวังไว๎   
 หลักสูตรฯ สํงเสริมให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มพูนความรู๎  สร๎างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน การสร๎างสรรค์ และการวิจัยอยํางตํอเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกทํานมีผลงานสร๎างสรรค์
ทีเ่ป็นความรํวมมือระดับชาติและนานาชาติได๎รับการเผยแพรํผลงานสร๎างสรรค์สูํสาธารณชน 
 หลักสูตรฯ สํงเสริมให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าเอกสารประกอบการสอน หนังสือ และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น เพื่อขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น โดยในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได๎ขอก าหนด
ต าแหนํงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์และผู๎ชํวยศาสตราจารย์ จ านวน 8 ราย และอยูํระหวํางรอผลการพิจารณา  
 ภาควิชาฯ มีการประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ มีการตรวจสอบการ
ประเมินโดยมีการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก มาประเมินการสอนและการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชา 
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน

ประเมินของ
หลักสูตรฯ 

ระดับ 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผําน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.60 ด ี
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 ด ี
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 3.26 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู๎เรยีน 4.00 ด ี
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 2.00 น๎อย 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 3.46 ด ี
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 วันที่รายงาน 1 ก.ค.62 

 
หมวดที ่1 

ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร 25500081105663 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 

หมายเหต ุ
(ระบุครั้งที่/วันท่ี

ผํานสภา
มหาวิทยาลยั) 

1. รองศาสตราจารย์ประภากร  สคุนธมณ ี 1. รองศาสตราจารย์ธรีวัฒน ์ งามเช้ือชิต สภา มศก.อนมุัติครั้ง
ที่ 6/ 2561 วันท่ี 11 
ก.ค.61 
สกอ.รับทราบ วันท่ี 
28 พ.ย.61 

2. รองศาสตราจารย์ธรีวัฒน ์ งามเช้ือชิต 2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์พิทักษ์  สงํา 
3. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์พิทักษ์  สงํา 3. อาจารย์อุณรุท  กสิกรกรรม 
4. อาจารย์อิทธิพล  วิมลศลิป ์ 4. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ 
5. อาจารย์วรภรรท  สิทธิรตัน ์ 5. อาจารย์นัจ พงษ์หาญยุทธ 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-1)  
1. รองศาสตราจารย์ธรีวัฒน์  งามเช้ือชิต 
2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์พิทักษ์ สงํา 
3. อาจารย์อุณรุท กสิกรกรรม 
4. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ 
5. อาจารย์นัจ พงษ์หาญยุทธ 
 

อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
- ประกอบด๎วยคณาจารย์ที่มรีายชื่อเป็นผู๎รับผิดชอบหลักสตูร และอาจารย์ประจ าหลักสตูรข๎างต๎น 

 

อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) 
1. รองศาสตราจารยไ์พรวลัย์ ดาเกลี้ยง 
2. อาจารย์สมพงษ์ แสงอรํามรุํงโรจน์ 
3. นายสุเมธ จักษ์เมธา 
4. นายกรกต อารมย์ด ี
5. นายชัชวาลย์ เถลิงนวชาต ิ
 
หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให๎ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทตํางๆ ของหลักสูตร 

ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํ ระหวํางปี      พ.ศ. 2557 – 2561 
 

สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 
2558) 
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1. จ านวนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร       อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรมีครบ
จ านวน 5 คน  และเป็นอาจารย์ประจ าเพียง
หลักสูตรเดียวซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน
ล าดับที่ 2 3 4 และ5 เมื่อเดือนมกราคม 
พ.ศ.2561 โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
อนุมัติโดยมีผลย๎อนหลังตั้งแตํ วันที่ 1 ม.ค.
61 เพื่อให๎บุคลากรรุํนใหมํเข๎ามารับชํวงตํอ
ในการบริหารจัดการหลักสูตรตํอไป 

ตารางที่ 1.1-1  
(ในตารางก าหนดให๎
กรอกข๎อมูลอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
ไว๎ล าดับที่ 1-5) 

2. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสตูร     คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ   
   อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโททั้ ง  5 คน มีต าแหนํ ง 
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 1 คน 
และต าแหนํงทางวิชาการระดับผู๎ชํวย 
ศาสตราจารย์ 1 คน  
   สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
    อาจารย์ผู๎ รับผิดชอบหลักสูตร มีวุฒิ
การศึกษาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพ
พิมพ์จ านวน 3 คน สาขาวิชาประติมากรรม 
จ านวน 1 คน และสาขาวิชาศิลปะสิ่งทอ
จ านวน 1 คน ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่สอดคล๎อง
กับสาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
    การ เผยแพ ร่ผลงานทางวิ ช าการ  
    อาจารย์ผู๎รับผิดชอบสูตรทุกคนมีการ
เผยแพรํ ผล งานทางวิ ช าก าร /ผลงาน
สร๎างสรรค์ อยํางน๎อย 1 รายการทุกป ี

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-11
ตารางที่ 1.1-12 
(ในตารางก าหนดให๎
กรอกข๎อมูลอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
ไว๎ล าดับที่ 1-5) 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร     คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ   
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโททั้ง 5 คน และมีต าแหนํงทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 1 คน  
     สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีวุฒิการศึกษา
ศิ ลปมหาบัณฑิ ต  ส าขาวิ ช าประยุ กต
ศิลปศึกษา ตรงกับสาขาวิชาที่ เปิดสอน
จ านวน 1 คน  อีก 5 คน จบการศึกษาศิลป
มหาบัณฑิตในสาขาวิชา สาขาวิชาภาพพิมพ์ 
และสาขาวิ ชาประติมากรรม ซึ่ ง เป็น
สาขาวิชาที่สอดคล๎องกับสาขาวิชาประยุกต
ศิลปศึกษา 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีการ

ตารางที่ 1.1-2 
ตารางที่ 1.1-11
ตารางที่ 1.1-12 
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

เผยแพรํ ผลงานทางวิ ช าการ /ผลงาน
สร๎างสรรค์ อยํางน๎อย 1 รายการทุกป ี

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผูส๎อน     คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ   
   อาจารย์ผู๎สอน เป็นอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโท 7 คน และมี 1 คน
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีซึ่งท าหน๎าที่
อาจารย์ผู๎ สอนกํอนที่ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะ
ประกาศใช๎  
     สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  

อาจารย์ ผู๎ สอน มี วุฒิการศึ กษา ใน 
สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาประติมากรรม 
และสาขาวิ ชาประวัติ ศาสตร์ ศิ ลป์ ซึ่ ง 
เป็นสาขาวิชาที่สอดคล๎องกับสาขาวิชา 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ตารางที่ 1.1-3 
ตารางที่ 1.1-4 
ตารางที่ 1.1-11 
ตารางที่ 1.1-12 
ตารางที่ 1.1-13 
ตารางที่ 1.1-14 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสตูรหรือทุกรอบ 5 ปี 

         หลักสูตรศิลปะบัณฑิตสาขาวิชา 
ประยุกตศิลปศึกษา  มีการปรับปรุงหลักสูตร 
ตามรอบระยะเวลา 5 ปี ตามขั้นตอน ดังนี้  
  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดประชุมเพื่อ
เสนอให๎ปรับปรุงหลักสูตร  
  2.ประชุมภาควิชา  
  3.เสนอท าค าสั่งแตํงตั้งคณะ กรรมการ
รําง/พัฒนาหลักสูตร  
  4. จัดวิพากษ์หลักสูตร (อาจารย์ นักศึกษา
ผู๎ทรงคุณวุฒิ และผู๎ใช๎บัณฑิต) เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2559 โดยน าข๎อเสนอแนะมา
พิจารณา และหารือรํวมกันในการสัมมนา
หลักสูตรฯ  
  5. แตํงตั้งคณะอนุกรรมพิจารณาหลักสูตร 
  6. จัดท ารายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร
ฯ และ มคอ.2 ผํานความเห็นชอบของ
ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านภาษาอังกฤษ  
  7. คณะอนุกรรมพิจารณาหลักสูตรฯ 
เห็นชอบหลักสูตรฯ ในการประชุม เมื่อวัน
อังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ห๎องประชุม 
414  ช้ัน 4 ส านักงานอธิการบดมีหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ตลิ่งชัน  
  8. คณะกรรมการวิ ช าการพิ จ ารณา 
หลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  23/2559 
เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 
 9. คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุํม
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

สาขาศิลปะและการออกแบบ เห็นชอบ
หลักสูตรฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 
  10. สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสตูรฯ ใน
การประชุม  ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 2 
พฤษภาคม 2560 
  11. สภามหาวิทยาลยัศิลปากร เห็นชอบ
หลักสตูรฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2560 
เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 
  12.สกอ. รับทราบการให๎ความเห็นชอบ
หลักสตูรฯเมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560   
     ทุกขั้นตอนมีการก ากับ ดูแล ติดตาม ให๎
การด า เนินการ เป็นไปตามปฏิทินการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่วางไว๎ โดยมีการประชุม
รํวมกันระหวํางอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ครั้ง กํอนน าเข๎าสูํวาระการประชุมภาควิชาฯ  

 
หมายเหตุ ผลการบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558 

1. ปริญญาตรี ประเมินเกณฑ์ 5 ข๎อ (เกณฑ์ข๎อ 1 - 4 และ 10) 
2. บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข๎อ (เกณฑ์ข๎อ 1 - 10) 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

1.1  หลักสูตรได๎มาตรฐาน 
 หลักสูตรไมํได๎มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะตน ซึ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตามสาขา
ที่เปิดสอน  

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพฒันาตนเองในการสร๎างสรรค์ผลงานอยํางตํอเนื่อง ทั้งผลงานทางวิชาการและ
งานสร๎างสรรค์ให๎เป็นท่ีประจักษ ์

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพฒันาตนเองในขอก าหนดต าแนํงทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. หลักสูตรสนับสนุนให๎อาจารย์ประจ าหลักสตูร มผีลงานทางวิชาการอยํางตํอเนื่อง 

   2. หลักสูตรสนับสนุนให๎อาจารยป์ระจ าหลักสตูร มีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก                                                   
   3. หลักสตูรสนับสนุนให๎ปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องตํอการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาในสังคม
ปัจจุบัน  
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องค์ประกอบท่ี 2 
บัณฑิต 

ข้อมูลนักศกึษา 
ปี

การศึกษา 
จ านวนที่
รับเข๎า 

(1) 

จ านวนที่ส าเรจ็การศึกษาตาม
หลักสตูร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม

เกณฑ์ (โดยรวมที่
ส าเรจ็กํอนเกณฑ์) 

 

จ านวนที่คง
อยูํสิ้นปี

การศึกษา 
2561 
(3) 

จ านวนที่ออก
ระหวํางเรยีน

จนสิ้นปี
การศึกษา 
2561 (4) 

อัตราการคงอยู ํ

  X 100 

 2559 2560 2561 

2556 50 44 - - 88.00 - 6 - 
2557 47 - 42 2 89.36 1 2  2.13 
2558 49 - - 45 95.74 1 3  2.04 
2559 50 - - -  47 3 94.00 
2560 53 - - -  47 6 88.68 
2561 47 - - -  43 4 91.49 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอจ านวนนักศึกษา  :  นักศึกษาเปลีย่นแผนการศึกษา 
  

ปีการศึกษาท่ีรับเข๎า (ตั้งแตํปีท่ี
เริ่มใช๎หลักสูตร) 

ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 61 60 59 58 57 รวม 

 จ านวนจบในรุํน - - 44 - - 44 
2556 จ านวนรับเข๎าในรุํน - - 50 - - 50 

 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - 88.00 - - 88.00 
 จ านวนจบในรุํน 2 42 - - - 44 

2557 จ านวนรับเข๎าในรุํน 47 47 - - - 47 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน 4.26 89.36 - - - 93.62 
 จ านวนจบในรุํน 45 - - - - 45 

2558 จ านวนรับเข๎าในรุํน 49 - - - - 49 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน 91.84 - - - - 91.84 
 จ านวนจบในรุํน - - - - - - 

2559 จ านวนรับเข๎าในรุํน 50 - - - - 50 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 
 จ านวนจบในรุํน - - - - - - 

2560 จ านวนรับเข๎าในรุํน 53 - - - - 53 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 
 จ านวนจบในรุํน - - - - - - 

2561 จ านวนรับเข๎าในรุํน 47 - - - - 47 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการส าเร็จการศึกษา :  1. นักศึกษาไมํส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เนื่องจากไมํผํานรายวิชาบังคับ  
     2. นักศึกษาลาพักการศึกษา 
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2560 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ล าดับ
ที ่

ข๎อมูลพื้นฐานประกอบตัวบํงช้ี 
ผลรวมคํา
คะแนน 

(1) 

จ านวนข๎อ
ที่ตอบ 

(2) 

จ านวนคน
ที่ตอบ 

(3) 

คําเฉลี่ย 
(4) =  (1) 
      (2)X(3) 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ๎าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
1,362 21 15 4.32 

โครงการ
ติดตามผล  

   (1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 202 3 15 4.49 บัณฑิตฯปี 
   (2) ด๎านความรู ๎ 195 3 15 4.33 การศึกษา 
   (3) ด๎านทักษะทางปัญญา 190 3 15 4.22 2560 
   (4) ด๎านทักษะความสมัพันธ์ระหวํางบุคคล 205 3 15 4.56  

 
  (5) ด๎านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศ 

305 5 15 4.07 
 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 265 4 15 4.42  
2 จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน) 42   

3 
จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได๎รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (คน) 

15 
  

4 
ผู๎ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสตูร (ร๎อยละ) (อยํางน๎อยร๎อยละ 20) 

35.71 
  

 
ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล๎ว : คําเฉลี่ย 4.30  เกณฑ์ประเมิน  :  4.30  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : คําเฉลี่ย 4.32  เกณฑ์ประเมิน  :  4.32  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : คําเฉลี่ย 4.20  ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป    : คําเฉลี่ย 4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20 คะแนน 
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2560 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
วันท่ีส ารวจ  25 ธ.ค.61    

ข๎อมูลพื้นฐาน จ านวน ร๎อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑติทั้งหมด 42 100 

ข๎อมูลจาก
แบบสอบถามของ

ทางคณะฯ 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจ 41 97.62 
จ านวนบัณฑติที่ได๎งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา (ไมํนับรวมผูป๎ระกอบอาชีพอิสระ) 

12 50.00 

จ านวนบัณฑติที่ประกอบอาชีพอิสระ 12 50.00 
- ตรงสาขาท่ีเรียน 21 87.50 
- ไมํตรงสาขาท่ีเรียน 3 12.50 

จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท ากํอนเข๎า
ศึกษา 

1 4.17 

จ านวนบัณฑติที่ศึกษาตํอ - - 
จ านวนบัณฑติที่อุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑติที่เกณฑ์ทหาร - - 
ร๎อยละของบณัฑิตทีไ่ด๎งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

24-0-0-1 
41-0-0-1 

57.50 
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ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล๎ว : ร๎อยละ 87.18  เกณฑ์ประเมิน  :  4.36  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร๎อยละ 57.50  เกณฑ์ประเมิน  :  2.88  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 85.00  ผลการด าเนินงาน      ไมํบรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    : ร๎อยละ 85.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4.25 คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

ข๎อมูลจากการส ารวจการมีงานท าของบัณฑิต มีแนวโน๎มประกอบอาชีพอิสระสูงขึ้น  
อัตราการได๎งานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี จากปีที่ผํานมาและ ผลส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต  ปรับลดลงเล็กน๎อย แตํผลการประเมินยังคงอยูํในระดับดีมาก 
  

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

2.1 คําเฉลี่ย 4.20 คําเฉลี่ย 4.32 4.32 
2.2 ร๎อยละ 85 ร๎อยละ 57.50 2.88 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบํงช้ี (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
7.20/2  =  3.60  คะแนน 

ระดับคณุภาพ : ด ี
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบท่ี 2 
จุดเด่น  

1. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพ มีภาวะการได๎งานท าสูงเนื่องจากคุณวุฒิที่เอื้อให๎ประกอบอาชีพได๎
หลากหลาย รวมถึงมีความสามารถเฉพาะทางที่สํงเสริมในการท างานในสาขาที่สอดคล๎องกับคุณวุฒิ 

2. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา มีแนวโน๎มในการเป็นเจ๎าของกิจการ ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว ที่สูงข้ึน  
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร อยูํในระดับดี 

 
โอกาสในการพัฒนา  

1. ศึกษาภาพรวมความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการใช๎บัณฑิต เชํน ผู๎ประกอบการ และสภาวการณ์ทาง
สังคมที่กํอให๎เกิดการสรา๎งงาน เพื่อน าผลที่ได๎มาใช๎เป็นสํวนหน่ึงในการก าหนดทิศทางการพัฒนาหลักสตูร 

2. ศึกษาภาพรวมจากแผนพัฒนาชาติฯ ฉบับปัจจุบัน ที่สะท๎อนให๎เห็นความต๎องการบณัฑิตในคณุสมบัติเฉพาะดา๎น 
ที่เกี่ยวข๎องกับหลักสูตร เป็นประเด็นส าคญัน าไปสูํการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนักศึกษา  

แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
3.1.1การรับนักศึกษา 
      หลักสูตรฯ ได๎น าผลการรับนักศึกษาการคงอยูํและ
การส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 มาวิเคราะห ์
เพื่อก าหนดแผนการรับนักศึกษา ในรูปแบบตํางๆ มี
ระบบและกลไกโดยอาจารย์ประจ าหลักสตูรตาม
กระบวนการรับเป็นข้ันตอน ดังนี ้
     1) ก าหนดเปา้หมายจ านวนการรับนักศึกษาและ
จัดท าแผนการรับนักศึกษา 
     2) การก าหนดคุณสมบตัิผูส๎มคัรสอบ 
     หลักสูตรฯได๎ก าหนดคณุสมบตัิของผู๎ที่จะเข๎าศึกษา
ในหลักสูตรไว๎ ดังนี ้
     - ต๎องส าเร็จการศึกษาไมํต่ ากวําระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทํา 
     - ผํานการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษาและ / หรือเป็นไป ตาม
ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
การคัด เลือกบุคคลเข๎าศึกษา ฯ 
     - มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
     3) ก าหนดระบบการรับนักศึกษาตามบริบทของ
หลักสตูร คณะ และมหาวิทยาลัย โดยใช๎ระบบการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัยศลิปากร ระดับ
ปริญญาบัณฑติ (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2561 
   หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา มี
กระบวนการรับนักศึกษารํวมกับคณะมัณฑนศิลป์ และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยใช๎ระบบกลไกการรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยศิลปากรใช๎ระบบ การสอบคัดเลือกบุคคล
เข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญา
บัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2561 โดย 
หลักสูตรฯ ได๎มีการประชุมหารือแล๎วเห็นสมควรตามมติ
ที่ประชุมประจ าคณะมัณฑนศิลป์ เปิดโอกาสผู๎สนใจเข๎า
ศึกษาในหลักสูตรฯ  จ านวน 3 รอบ จาก 5 รอบ คือ 
     รอบที่ 1/2  (จ านวนรับ 40  คน) โครงการรับผู๎มี
ความสามารถด๎านศิลปะการออกแบบและสนใจเข๎า
ศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ โดยมีเงื่อนไข คือ  
     - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการ 
ศึกษา  
     - มี Portfolio แสดงความสามารถด๎านศิลปะการ

 
     หลักสูตรฯ ก าหนดแผนในชํวงระยะเวลา 5 ปี 
(ปีการศึกษา 2560 -2564)   รั บนักศึกษาปี
การศึกษาละ 50 คน ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
อัตราสํวนของอาจารย์และนักศึกษา รวมถึง
ครุภัณฑ์ พื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา  
     ดังนั้น ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรจึงแจ๎ง
ไปยังคณะฯ เพื่อก าหนดจ านวนรับนักศึกษา 
จ านวน 50 คนได๎ด าเนินการผํานระบบ SU-TCAS 
ของมหาวิทยาลัยโดยตามที่ก าหนดไว๎ในแผนฯ 
เปิดรับจ านวน 3 รอบ คือ รอบที่ 1/2  รอบที่ 2 
และรอบที่ 5 ดังรายละเอียดที่ได๎กลําวไว๎ข๎างต๎น
แล๎ว 
- การด าเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ
การรับนักศึกษา  
      จัดให๎มีการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลหลกัสูตรผาํน 
ชํองทางตํางๆ อยํางตํอเนื่อง ได๎แกํ 
     1) หลักสูตรฯ ได๎ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
หลั กสู ตรที่ เ ปิ ดรั บ  คุณสมบัติ  ขั้ นตอนการ
ด าเนินการการรับนักศึกษา และก าหนดการตําง ๆ
โดยมีการแจ๎งระเบียบการรับสมัคร คุณสมบัติของ
ผู๎สมัครในประเภทตํางๆ ผํานทางเว็บไซต์ของ 
มหาวิ ทย าลั ย ศิ ลป ากร https://admissions. 
su.ac.th ของคณะ http:// www.decentrance. 
su.ac.th และ Facebook ของภาควิชาประยุกต
ศิลปศึกษา  
     ทั้งนี้เฉพาะในสํวนของการสมัครสอบจะใช๎
เฉพาะชํองทางที่ เป็นทางการตามระบบของ
มหาวิทยาลัย คือ https://admissions.su.ac.th 
แ ล ะ ข อ ง ค ณ ะ  http://www.decentrance. 
su.ac.th เทํานั้น 
     2) หลักสูตรฯ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผําน
โครงการงานแสดงศิลปนิพนธ์ประจ าปีอยําง
ตํอเนื่องรํวมกับภาควิชาตํางๆ ในคณะฯ และ
พิจารณาคัดเลือกผลงานนักศึกษาเข๎ารํวมแสดง
งานศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมแหํงประเทศไทยซึ่งจัด
โดย หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิตติ์ อยําง

 รายงาน
การประชุมฯ 
 ประกาศ

เกี่ยวกบัการ
สอบคัดเลือกใช๎
ข๎อมูลของ
คณะฯ 
 แผนปฏิบัติ

งานของภาคฯ 
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แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ออกแบบ ขนาด A4 ประกอบด๎วยประวัติสํวนตัวและ
การศึกษา ผลงานวาดเส๎นมัณฑนศิลป์ จ านวนไมํเกิน 
10 ช้ินงาน ผลงานศิลปะและการออกแบบ ไมํเกิน 20 
ช้ินงาน ลงนามรับรองผลงานของตนเองทุกผลงาน และ
เกียรติบัตรการเข๎ารํวมกิจกรรมการประกวดด๎านศิลปะ
การออกแบบ (ถ๎ามี) โดย Portfolio ต๎องมีคะแนนไมํต่ า
กวํา 50 คะแนน จึงจะผํานการคัดเลือกสูํขั้นตอนตํอไป 
     - ผู๎ผํานการคัดเลือกจาก Portfolio และผํานการ
ทดสอบวิชาเฉพาะ คือ วิชาวาดเส๎นมัณฑนศิลป์ และ
วิชาประยุกตศิลปศึกษาต๎องได๎คะแนน ไมํต่ ากวํา 50 
คะแนน จึงจะผํานการคัดเลือก  
      รอบที่ 2 (จ านวนรับ 8 คน) โครงการโควตา 28 
จังหวัด (เขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต๎
ตอนบนของประเทศ) 
     - มีเง่ือนไข คะแนนสอบวิชาวาดเส๎นมัณฑนศิลป์ 
และวิชาประยุกตศิลปศึกษา ต๎องมีคะแนนไมํต่ ากวํา 50 
คะแนน 
     รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ (จ านวนรับ 2 คน)  
    - ผู๎สมัครในรอบนี้ จะต๎องเป็นผู๎ที่ไมํได๎รับการ
คัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข๎าศึกษาในคณะมณัฑนศิลป์ ใน
ระบบ SU-TCASTรอบที่ 1/2 และรอบที่ 2 โดยสมัคร
ผํานเว็บไซต์  http://www.decentrance. su.ac.th 
ตามขั้นตอนโปรแกรมการรับสมัคร 
     - ผู๎สมัครต๎องสอบ วิชา 60 วาดเส๎นมัณฑนศิลป์ 
และวิชา 64 ประยุกตศิลปศึกษา  
     4) ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรที่เปิดรับ คณุสมบตัิ 
ขั้นตอนการด าเนินการการรับนักศกึษา และก าหนดการ
ตําง ๆ  
     5) การสร๎างเครื่องมือเพื่อใช๎ในการสอบคดัเลือก
นักศึกษาและแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ
คัดเลือก 
     6) ด าเนินการจัดสอบและประกาศผลการสอบ
คัดเลือก อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีสํวนในการดูแล 
ตลอดเวลาการคัดเลือก เน๎นความโปรํงใสและเป็นธรรม 
ตามขั้นตอน ดังนี้  
          6.1 ประกาศรับสมัครสอบ โดยมีการแจ๎ง
ระเบียบการรับสมัคร คุณสมบัติของผู๎สมัครในประเภท
ตํ า งๆ  ผํ านทาง เว็บ ไซต์  มหาวิทยาลัยศิ ลปากร 
https://admissions. su.ac.th ข อ ง ค ณ ะ  http:// 
www.decentrance. su.ac.th และ Facebook ของ
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา 

  6.2 คณะกรรมการออกข๎อสอบและตรวจ

ตํ อ เนื่ อ ง เป็นปีที่  10  รํ วมกับนั กศึ กษาจาก
มหาวิทยาลัยอื่นท่ีเปิดสอนสาขาทางด๎านศิลปะ ณ 
หอศิลป์พระนางเจ๎าสิริกิตติ์ฯ  
     นอกจากน้ี หลักสูตรฯ ยังได๎มอบหมายให๎
อาจารย์เกษร ผลจ านงค์ อาจารยท์ี่ปรึกษาฝ่าย
กิจการนักศึกษา น านักศึกษาของภาควิชาฯ เข๎า
รํวมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย ศิลปากร 
12 ต.ค. 2561 เป็นกิจกรรมที่หลกัสูตรไดม๎ีโอกาส 
เผยแพรํประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยการน าแผํน
พับประชาสัมพันธ์หลักสตูร พร๎อมกับตัวอยําง
ผลงานนักศึกษาออกแสดง ได๎รบัความสนใจจาก
นักเรียนระดับมัธยมปลาย เข๎ามาสอบถามข๎อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีเมื่อ
วันท่ี5-9 มิถุนายน 2562 ผศ.เกษร ผลจ านงค์
อาจารยฝ์่ายกิจการนักศึกษาได๎น านักศึกษา
ภาควิชาประยุกตศลิปศึกษา ไปรํวมจัดกิจกรรม
บริการชุมชน สาธิตงานเพ๎นท์บนกระเป๋า พร๎อมทั้ง
แจกแผํนพับประชาสัมพันธ์หลักสตูร ในเทศกาล
งานศิลป์ กินเลํน เพลิน ณ ศูนย์การค๎าฟิวเจอร์
พาร์ค รังสิต  
     3) การด าเนินการของเพจประยุกตศิลปศึกษา 
ผํานสื่อโซเชียลมีเดียประเภท เฟสบุ๏ค(Facebook) 
โดยมีหัวหน๎าภาควิชาฯ อาจารย์วรภรรท สิทธิรัตน์  
รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่ า, อาจารย์อานุภาพ 
จันทรัมพร, รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี 
เป็นผู๎ดูแลและน าเสนอข๎อมูลตํางๆ ของภาควิชาฯ 
ตํอสาธารณชน เนื่องจากเป็นสื่อสังคมที่มีการ
แพรํกระจายขําวสารและการประชาสัมพันธ์ได๎
สะดวกในวงกว๎าง และยังเป็นชํองทางติดตํอสาน
สัมพันธ์กับศิษย์ เกําเพื่อการด าเนินการที่ เป็น
ประโยชน์รํวมกันในภายภาคหน๎า 
     ปัจจุบันมียอดผู๎ติดตามเพจ 1,832 คน ตั้งแตํ
วันเริ่มโปรโมทเพจ (4 ปีโดยประมาณ) มีการ
น าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับภาควิชาฯ อยํางสม่ าเสมอ 
ทั้งองค์ความรู๎ที่เป็นประโยชน์ตํอวงวิชาชีพ และ
รายละเอียดที่เกี่ยวกับรายวิชาและภาควิชา เชํน 
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดโครงการ
หรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผลงานของ
นักศึกษาในรายวิชาตํางๆ รวมถึงประกาศส าคัญ
จากทางภาควิชา 
การด าเนินการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการสอบ
คัดเลือกนักศกึษาและแต่งต้ังคณะกรรมการ
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แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
กระดาษค าตอบ ประชุมเพื่อออกข๎อสอบ ด าเนินการ
ออกข๎อสอบ สํงข๎อสอบไปยังคณะฯ    

  6.3 คณะอนุกรรมการฝ่ายข๎อสอบและ
กระดาษ ค าตอบ จัดพิมพ์ข๎อสอบ 

  6.4 คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่สอบ 
เตรียมความพร๎อมเรื่ องสนามสอบ ตรวจดูความ
เรียบร๎อยกํอนวันสอบ 

  6.5 ด าเนินจัดการสอบ 
  6.6 ตรวจกระดาษค าตอบและประกาศผล

การสอบข๎อเขียน 
  6.7 ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู๎สอบผําน

ข๎อเขียน 
  6.8 ประกาศผลสอบ   

            6.9 ภายหลังจากการประกาศผลสอบแล๎ว  ผู๎
เข๎าสอบสามารถยื่นขอดูคะแนนในรายวิชาที่สงสัยได๎ 
โดยมีคณะอนุกรรมการ ผู๎ออกข๎อสอบและตรวจ
กระดาษ ค าตอบเป็นผู๎ให๎ค าอธิบาย 

   7. ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 
        8. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อทบทวน
การจัดการความรู๎ในกระบวนการรับนักศึกษา            
        9. สรุปผลการทบทวนและจัดท าเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ด ี
        10. น าไปปรับปรุ งในการวางแผน การรับ
นักศึกษา ครั้งตํอไป 

ด าเนินการสอบคัดเลือก 
     ภาควิชาฯเสนอช่ือคณะอนุกรรมการออก
ข๎อสอบและตรวจกระดาษค าตอบ  และคณะ
ด าเนินการแตํงตั้งฯ โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู๎สอนในหลักสูตรของภาควิชาประ
ยุกตศิลปศึกษา เป็นคณะ อนุกรรมการในการออก
ข๎อสอบ และตรวจกระดาษค าตอบ โดยในรายวิชา 
60 วาดเส๎นมัณฑนศิลป์ แตํงตั้ง อาจารย์อิทธิพล 
วิมลศิลป์ เป็นตัวแทนภาควิชา และรายวิชา 64 
ประยุกตศิลปศึกษา แตํงตั้ง อาจารย์อุณรุท กสิกร
กรรม, อาจารย์พรพรม ชาววัง,อาจารย์สหเทพ 
เทพบุรี, รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี 
และอาจารย์อานุภาพ จันทรัมพร 
      อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีสํวนในการดูแล 
ตลอดเวลาการคัดเลือก ตลอดจนการเดินตรวจ
สนามสอบ เน๎นความโปรํงใสและเป็นธรรม 
ผลการรับนักศึกษาท้ัง 3 รอบเป็น ดังนี้ 
     รอบท่ี 1/2  (จ านวนรับ 40  คน) โครงการรับ
ผู๎มีความสามารถด๎านศิลปะการออกแบบและ
สนใจเข๎าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์  
     คัดเลือกได๎นักศึกษา จ านวน 37 คน 
     รอบที่ 2 (จ านวนรับ 8 คน) โครงการโควตา 
28 จังหวัด (เขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและ
ภาคใต๎ตอนบนของประเทศ) 
     คัดเลือกได๎นักศึกษา จ านวน 8  คน 
     รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ (จ านวนรับ 2 คน) 
     สืบเนื่องจากการด าเนินการสอบคัดเลือก
บุคคลเข๎าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ในระบบ SU-TCAST เสร็จสิ้นลง
แล๎ว ปรากฏวํา จ านวนผู๎มสีิทธ์ิเข๎าศึกษาใน
หลักสตูรฯ ยังไมํครบตามที่ก าหนดไว๎ในแผนการ
รับนักศึกษา หลักสูตรฯ จึงเพิ่มจ านวนรับในรอบ
รับตรง เป็นจ านวน 9 คน 
     คัดเลือกได๎นักศึกษา จ านวน  6 คน  
     โดยสรุปในปีการศึกษา 2561 หลักสตูรฯ  
รับนักศึกษา จ านวน 51 คน 
- การด าเนินงานปรับปรุงในการวางแผนการรับ
นักศึกษาคร้ังต่อไป 
      หลักสูตรฯ น าข๎อมูลตลอดจนปัญหาที่เกิด
ขึ้นมาเป็นแนวทางในการพิจารณารับนักศึกษาใน
ปีตํอไป และได๎น าแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการรบั
นักศึกษาในปีการศึกษา 2561 เพื่อไปปรับปรุงวาง
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แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
แผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562  โดย  
     1) การเพิ่มจ านวนสอบคัดเลือกโควตาพิเศษ
ในสัดสํวนที่มากขึ้น คาดวําจะท าให๎หลักสูตรฯ 
สามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความสามารถตรงกับ
ความต๎องการของภาควิชาได๎มากที่สุด โดย
แบํงเป็นคะแนน 3 สํวน ได๎แกํ คะแนนจากเลํม
ผลงาน คะแนนจากการสอบปฏิบัติ และคะแนน
จากการสอบสัมภาษณ์  
      2) เกณฑ์การรับนักศึกษาที่สอดคล๎องกับ
ข๎อก าหนดของภาครัฐ ที่ต๎องการเพิ่มโอกาสให๎แกํ
นักศึกษาในการสอบเข๎า 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
        มีแผนในการด าเนินงาน การเตรียมความพร๎อม
กํอนเข๎าศึกษา ดังนี ้
     1. หลักสูตรฯ รํวมกับคณะ มีแผนการจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษา และประชุมผู๎ปกครอง 
     2. ระบบที่ปรึกษาทางวิชาการโดยมีการแตํงตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
     3. หลักสูตรฯ มีแผนจัดท าโครงการเตรียมความ
พร๎อมให๎แกํนักศึกษาใหมํ โดยในปีการศึกษา 2561 จะ
จัดให๎มีโครงการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษาของ
นักศึกษา ช้ันปีที่ 1 ซึ่งเป็นแผนการด าเนินงานปรับปรุง
จากแผนการรับนักศึกษาปี 2560 โดยมีการหารือในที่
ประชุมเพื่อปรับปรุงโครงการให๎มีความทันสมัยและ
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของชาติ และยุทธศาสตร์ ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ ต๎ อ ง ก า ร พั ฒน า ศั ก ย ภ า พ ด๎ า น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา หลักสูตรฯ จึงปรับรูปแบบ
โครงการเป็น “โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร๎อมส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1” เพื่อให๎นักศึกษา
สร๎างความคุ๎นเคยกับภาษาอังกฤษและอภิธานศัพท์
ตํางๆที่จะเกี่ยวข๎องกับการเรียนและบริบทศิลปะและ
การออกแบบโดยตรง ซึ่งจะจัดขึ้นในชํวงกํอน หรือไมํ
เกินสัปดาห์แรกเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561   

 
 

-การด าเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรมีกระบวนการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎า
ศึกษาที่หลากหลาย เพื่อการสนับสนุนการปรับ
ทัศนคติและแนวคิด พฤติกรรมของการเข๎าสูํ
การศึกษาระดับศึกษาระดับมหาวิทยาลัย กระตุ๎น
ทักษะพื้นฐาน ได๎แกํ ความพร๎อมด๎านวิชาการ 
ความพร๎อมด๎านการใช๎ชีวิต ความพร๎อมด๎านทักษะ
การปฏิบัติงาน  โดยใช๎เครื่องมือในการพัฒนา
โครงการและจัดกิจกรรมในหลักสูตรฯ การจัดสร
งบประมาณ ผู๎รับผิดชอบโครงการ ฯลฯ ผําน
กระบวนจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  และ
กิจกรรมตํางๆ นี้มีทั้งการด าเนินการโดยหลักสูตรฯ  
และบูรณาการระหวํางหลักสูตรกับคณะและ
มหาวิทยาลัย ดังนี้      
     1) การด าเนินงานเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎า
ศึกษาโดย หลักสูตรฯรํวมกับคณะ มีแผนการจัด
ปฐมนิ เทศนักศึกษา และประชุมผู๎ปกครอ ง 
กิจกรรมรับน๎องใหมํและประชุมเชียร์ กิจกรรมไหว๎
ครู  ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบเดิมที่จัดขึ้นอยําง
ตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
     2) การด าเนินงานเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎า
ศึกษาโดยหลักสูตรเป็นผู๎ด าเนินการฯ  และได๎
ปรับปรุงจากแผนการรับนักศึกษาปี 2560  
    ภายหลังจากการประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ  ได๎จัดการ
ประชุมเพื่อหารือและแสดงความคิดเห็นรํวมกันถึง
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา
ของนักศึกษา ช้ันปีที่  1 โดยน าข๎อสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินฯ และน าบทสรุปจาก
โครงการเตรียมความพร๎อม...สูํภาควิชาประยุกต
ศิลปศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2560 มาพิจารณา   
     โดยลักษณะกิจกรรมเมื่อปีการศึกษา 2560ที่
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แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผํานมา ใช๎สื่อในการน าเสนอภาพรวมการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตร โครงสร๎างหลักสูตร  
วิธีการศึกษา อาจารย์ผู๎สอน ห๎องเรียน การศึกษา
นอกสถานที่ ระบบการลงทะเบียนเรียน การท า
ความเข๎าใจเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอนของ
ภาควิชาฯ  และการเตรียมความพร๎อมของ
นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก า ร ก๎ า ว เ ข๎ า สูํ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
มหาวิทยาลัย กิจกรรมนักศึกษา และมีการสาธิต
ตัวอยํางวิธีการท างานในรายวิชากฏิบัติการ โดย
นักศึกษารุํนพี่  ที่ประชุมเห็นวํา ในปีที่ผํานมา
รูปแบบกิจกรรมยังมีลักษณะเป็นเพียงกิจกรรม
การแนะน าภาควิชาฯ ซึ่งอาจซ้ าซ๎อนกับรูปแบบ
กิจกรรมที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดในวันปฐม 
นิเทศอยูํแล๎ว  จึงมีความเห็นวําโครงการเตรียม
ความพร๎อมควรมีสาระส าคัญเพื่อเตรียมความ
พร๎อมด๎านความรู๎ หรือทักษะปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานของ
นักศึกษากํอนเข๎าศึกษาจะตรงประเด็นมากกวํา    
ดังนั้น หลักสูตรจึงปรับปรุงโครงการฯ โดยให๎มี
ความทันสมัยและสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของ
ชาติและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัในปัจจุบัน ที่
ต๎องการพัฒนาศักยภาพด๎านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงปรับรูปแบบ
โครงการเป็น “โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพร๎อมกํอนเข๎ าศึกษา   (ส าหรับ
นักศึกษาใหมํช้ันปีที่ 1 รับเข๎าปีการศึกษา 2561) 
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให๎นักศึกษาสร๎าง
ความคุ๎นเคยกับภาษาอังกฤษและอภิธานศัพท์
ตํางๆ ที่จะเกี่ยวข๎องกับการเรียนและบริบทศิลปะ
และการออกแบบโดยตรง โดยภาควิชาฯ อนุมัติ
งบประมาณสนับสนุน จ านวน 6,000 บาท   
     กิจกรรมได๎จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 
2561 โดยมีกิจกรรมและเนื้อหาการอบรม ดังนี้ 

 Getting to know each other   
Brief self introduction  

 Pre-Test: basic knowledge of English 
and art and design in English language 
awareness   

 Mindmap:New Life at Applied Arts 
Studies    
    My background/ my skills my 
dreams / life goals/ achievements / 
What I am looking for in the next 4 
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แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
years / My fears  

 Useful expressions  
 Group discussion   

    Essential vocabulary in Art & Design (1)  
General lexical items in art & design 
subjects  
    Lexical items in-class activity  
    Useful expressions in art & design  
    Essential vocabulary in Art & Design   
    Specific lexical items in art & design 
fundamental    Lexical items in-class 
activity   
    Useful expressions in art & design  
Getting ready for school    
    Finding academic resources & support 
    Useful websites    
    Copyright, intellectual property, 
academic references awareness  

 Post-Test: basic knowledge of 
English and art and design in 
English language awareness 
Feedback clarification  

      การประเมินผลการจัดโครงการ ดังนี้  
       ผลการประเมินโครงการบรรลุเป้าหมายทุก
ตัวช้ีวัด 
     เชิงปริมาณ จ านวนนักศึกษาใหมํไดร๎ับการ
เตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษาในหลักสตูร 
สาขาวิชาประยุกตศลิปศึกษา เข๎ารํวม 39 คน จาก 
44 คน คิดเป็นร๎อยละ 88 ของจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 
     เชิงคุณภาพ นักศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการมี
ความ สามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมากกวํา
ร๎อยละ 83 โดยวัดจากผลการสอบ Pre-Test และ 
Post-Test (จ านวน 31 คน) 
     หมายเหตุ**เนื่องจากมีนักศึกษาบางสํวนต๎อง
กลับบ๎านกํอนจึงท าให๎ไมไํด๎ท า Post-Test 
    ผลการประเมินความพึงพอใจผู๎ เข๎ ารํ วม
กิจกรรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 ผลการประเมิน  ระดับ 4.52 
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แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
    3) ระบบท่ีปรึกษาทางวิชาการโดยมีการแตํงตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
     ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯพิจารณา
เสนอช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผํานความเห็นชอบ
ข อ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม ภ า ค วิ ช า ฯ  แ ล ะ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการคณะฯ จ านวน 2 คน ดังนี ้
   - รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส. 04610148 - 04610169  
   - ผู๎ชํวยศาสตราจารย์เกษร ผลจ านงค์  ที่
ปรึกษา รหัส 04610170 – 04610257 
      อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการท าหน๎าที่ 
เตรียมความพร๎อมจัดท าสื่อเพื่อใช๎ในวันปฐมนิเทศ
โดยเนื้อหาเสนอภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัว 
การเตรียมความพร๎อมในการเรียนและการใช๎ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย 
     ผลการด าเนินการ 
    การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํครั้งนี้พบวํา ผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
ผู๎ปกครองในการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา 
มีข๎อดีเพิ่มขึ้น ได๎แกํ  
     1) การลงทะเบียนเรียนมีความผิดพลาด
น๎อยลง  
     2) การช าระคําลงทะเบียนเรียนมีความเข๎าใจ
ที่มากข้ึนระหวํางการตัวนักศึกษาและผู๎ปกครอง 
    3) ผู๎ปกครองสามารถสอบถามข๎อมูลตํางๆ ใน
กิจกรรมของนักศึกษาได๎งํายขึ้น ผํานการติดตํอ
โดยตรงกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ หรือ
อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล๎ว :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 

 
ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
3.2.1 การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี 
       หลักสูตรฯ มีกลไกในการควบคุมการดูแลการ
ให๎ค าปรึกษาวิชาการและ แนะแนวแกํนักศึกษาใน

   -การด าเนินงานควบคุม การดูแล การให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี 
     หลักสู ตรศิ ลปบัณฑิ ต  สาขาประยุ กต
ศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีการแตํงตั้ง

 ค าสั่งแตํงตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการฯ 
 รายงานผล

ความพึงพอใจ



 

 

หน๎า 21 
 

แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ระดับปริญญาตรี ดังนี ้
       1. งานทะเบียนสํงหนังสือขอให๎เสนอช่ือ
อาจารย์ที่ปรึกษาไปยังหลักสูตรเพื่อให๎หลักสูตร
พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อแตํงตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
       2. หลักสูตรฯ ประชุมเพื่อคัดเลือกและแตํงตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและอาจารย์ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เพื่อให๎ค าแนะน าในการท ากิจกรรมของ
นักศึกษา  โดย ในปีการศึกษา 2560 ภาควิชาฯ 
แตํงตั้งอาจารย์ 2 คน ท าหน๎าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการนักศึกษาช้ันปีท่ี 1  
      3. คณะฯ เสนอช่ือไปยังงานทะเบียนของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อด าเนินการแตํงตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ 
      4. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ด า เนิน
ปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีที่ 1 โดยน าเสนอภาพรวม
โครงสร๎างของหลักสูตร แผนการศึกษา และวิธีการ
ศึกษา การลงทะเบียนเรียนและแนวทางในการ
ปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย  
      5.อาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการ ก าหนด
ชํวงเวลาในกรณีที่นักศึกษามาพบเพื่อให๎ค าปรึกษา 
ให๎ข๎อมูลส าหรับการติดตํอสื่อสาร 
      6.จัดให๎มีการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช๎
แบบประเมินออนไลน์และสํงผลการประเมินให๎กับ
หลักสูตร  
      7. จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ภาควิชาฯ เพื่อคอยให๎
ค าปรึกษา ประสานงานและ ด าเนินการอ านวยความ
สะดวกในทุกเรื่ องแกํทั้ งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการและนักศึกษาทุกช้ันป ี
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ โดยค านึงถึงภาระงาน
ของอาจารย์ เพื่อให๎สามารถบริหารจัดการเวลา
ในการให๎ค าปรึกษาได๎อยํางทั่วถึง ดังนี้      
    ช้ันปีท่ี 1  
     - รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการนศ. รหัส
04610148 - 04610169 
     - ผู๎ชํวยศาสตราจารย์เกษร ผลจ านงค์ เป็น
อาจารย์ ที่ ปรึ กษาทางวิ ช าการนศ .  รหั ส
04610170 – 04610257 
    ช้ันปีท่ี 2   
    อ.พรพรม ชาววัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการนศ. รหัส 04600151 - 04600176 
     อ.สหเทพ เทพบุรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ นศ.รหัส 04600177 - 04600196 
     ช้ันปีท่ี 3 
     อ.อุณรุท กสิกรกรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการนศ. รหัส 04590148 - 04590172 
     อ.นัจ พงษ์หาญยุทธ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการ นศ.รหัส 04590173 - 04590194 
     ช้ันปีท่ี 4  
     อ.วรภรรท สิทธิรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการนศ. รหัส 04580162 – 04580186 
     อ.อานุภาพ จันทรัมพร เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ นศ.รหัส04580187 – 
04580210 
- ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 มี
การก าหนดช่ัวโมงในการให๎ค าปรึกษาเฉพาะ
รายบุคคล ใน มคอ.3 ของแตํละรายวิชา 
    - หลักสูตรฯ แตํงตั้งอาจารย์ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คือผู๎ ชํวยศาสตราจารย์เกษร ผล
จ านงค์ โดยอาจารย์ได๎ท าหน๎าที่แนะน าและให๎
ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรม ระหวํางนักศึกษา
กับภาควิชาและคณะฯ อีกทั้งยังคอยให๎ความ
ชํวยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาหรือต๎องการความ
ชํวยเหลือด๎านอื่นๆ ทั้งในและนอกเวลาราชการ 
และสรุปผลการด าเนินงานในการให๎ค าปรึกษา
เมื่อสิ้นภาคการศึกษานักศึกษาจบครบ และมี
ผลงานสร๎างสรรค์ศิลปนิพนธ์อยูํในเกณฑ์ดีมาก 
    -หลักสูตรฯ มี น.ส.พรพรรณ แก๎วประเสริฐ 
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู๎ประสานงาน 
แนะน า ด าเนินการจัดการอ านวยความสะดวก

หลักสูตรฯ 
 รายงานประชุม

ภาคฯ 
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แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
และแก๎ปัญหาในทุกๆด๎านให๎แกํนักศึกษา ทั้ง
เรื่องการลงทะเบียน การประสานงานกับสํวน
คณะฯหรือสํวนมหาวิทยาลัย  
      ผลการด าเนินงาน 
     จากการประเมินพบวํา ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตํอหลักสูตรคะแนนเฉลี่ย 3.23  

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
     1) หลักสูตรฯ ให๎ความส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร๎างทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการวางแผน การจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21  ซึ่งประกอบด๎วย 
- ทักษะชีวิตและการท างาน (ความยืดหยุํนและการ
ปรับตัว, การริเริ่มสร๎างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง, 
ทักษะด๎านสังคม,การเป็นผู๎สร๎างหรือผลิต,ภาวะผู๎น า
และความรับผิดชอบ) 
- ทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม (ความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์และนวัตกรรม,การคิดอยํางมีวิจารณญาณ
และการแก๎ปัญหา,การสื่อสารและความรํวมมือ 
- ทักษะด๎านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (ใช๎และ
ประเมินสารสนเทศได๎อยํางเทําทัน วิเคราะห์และ
เลือกใช๎สื่อได๎อยํางเหมาะสม, ใช๎เทคโนโลยีใหมํได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
- ทักษะทางด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษในบริบทศิลปะ
และการออกแบบ โดยได๎วางแผนจัดให๎มีกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด๎านภาษาอังกฤษเพื่อ
เสริมทักษะการสื่อสารที่เกี่ยวข๎องกับศิลปะและการ
ออกแบบส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2, 3 และ 4 เชํน 
การบรรยายพร๎อมทัศนศึกษานิทรรศการผลงาน
ศิลปะและการออกแบบโดยอาจารย์เจ๎าของภาษา 
การจัดอบรมการเขียนบทคัดยํอและจดหมายสมัคร
งาน   
   2)  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 มี
สาระส าคัญ กลําวถึ ง ในทุกหลักสูตร จะต๎อง
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎ความสามารถที่จะใช๎ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือศึกษาค๎นคว๎าองค์ความรู๎ที่เป็นสากลและ
ก๎าวทันโลก และเพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาคม

- การด า เนิ น ก าร ก าร พัฒนาศั ก ยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที ่21 
     ด าเนินโครงการฯตามแผนปฏิบัติ งาน
ประจ าปี ประกอบด๎วย   
     ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ได๎จั ด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ เพื่อพัฒนาศัยภาพ
นักศึกษา และทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
ดังนี ้    
     1) รายวิชา 364 212 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (Applied Art Training) เป็นรายวิชา
ในหลักสูตรฯ ที่เน๎นทักษะชีวิตและอาชีพ (life 
and career skills) อยํางชัดเจนรายวิชา
ก าหนดให๎นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กับหนํวยงานภายนอก ในภาคการศึกษาพิเศษ 
ฤดูร๎อน โดยนักศึกษาเป็นผู๎ด าเนินการเลือก
หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด๎วยตนเองตาม
ความสนใจภายใต๎ การ ให๎ค าแนะน าจาก
คณะกรรมการฝึกงาน โดยมี อ.อุณรุท กสิกร
กรรม, อ.อิทธิพล วิมลศิลป์, อ.สหเทพ เทพบุรี, 
ผศ.เกษร  ผลจ านงค์และอ.เสาวลักษณ์ กบิล
สิงห์  
      ในการฝึกงาน นักศึกษาจะได๎รับคูํมือการ
ฝึกงานวิชาชีพ ซึ่งจะบอกข้ันตอนการด าเนินการ
ฝึกงานตามระบบท่ีหลักสูตรฯวางไว๎  โดยเริ่มต๎น
จาการวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง (SWOT) 
กํอนการฝึกงาน การจดบันทึก รายงานการ
ปฏิบัติงาน  มีการจัดท ารายงานสรุปการฝึกงาน 
มีการตรวจเยี่ยมการฝึกงานโดยคณะกรรมการฯ
โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ คณะอนุกรรมการ
ฝึกงานได๎ตรวจเยี่ยมนักศึกษา เมื่อวันที่  17 
มิถุนายน 2562 และมีการประเมินผลการ
ฝึกงานรํวมกันโดยตัวนักศึกษา  หนํวยงานที่
นักศึกษาไปฝึกงาน และคณะกรรมการฝึกงาน       
(รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

 การศึกษานอก
สถานที่รายวิชา
ตํางๆ ปีการศึกษา 
2560 
 สรุปผลการ

ด าเนินงาน
โครงการปี
การศึกษา 2562 
 แผนปฏิบัติ

งานภาควิชาฯ 
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แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาเซียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศ 
      จากแนวนโยบายดังกลําวของ สกอ. ประกอบ
กับนโยบายตามแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2561  
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มีนโยบายสํงเสริม
ให๎จัดโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให๎กับนักศึกษาซึ่ง
หลักสูตรฯ ได๎ด าเนินการขออนุมัติจัดโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตร 
ส าหรับนักศึกษาภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา 
“Extracurricular English Development 
Activity for Students of Department of 
Applied Art Studies”ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา 
คณะมัณฑนศิ ลป์   มหา วิ ทย าลั ย ศิ ลป ากร 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  5 0 , 0 0 0  บ า ท  
       3) หลักสูตรฯ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
เน๎นกิจกรรมนอกหลักสูตร สนับสนุนให๎นักศึกษามี
สํวนรํวมในการด าเนินงานโครงการตํางๆ ได๎แกํ การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการนิทรรศการ 
หรือแสดงผลงานศิลปะรํวมกับหนํวยงานภายในและ
ภายนอก ที่เสริมสร๎างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมืองศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา  

ด าเนินงานโครงการฯ ขออนุมัติโครงการ โดย
ผํานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ภาควิชาฯ 
ก าหนดผู๎ รั บผิ ดชอบ มี การ เสนอและแตํ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานไปยังคณะฯ ด าเนินการจัด
กิจกรรม สรุปและประเมินผลโครงการและกิจกรรม 
โดยน าผลการด าเนินงานเข๎าท่ีประชุมภาควิชาฯ และ
น าเสนอตํอที่ประชุมกรรมการประจ าคณะตํอไป  
    
 

      ผลที่ได๎จะท าให๎นักศึกษาเรียนรู๎ทักษะใน
การใช๎ชีวิตในสังคมรํวมกับผู๎อื่นรู๎จักปรับตัว และ
การเรียนรู๎ทักษะอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากหลักสูตร 
และเป็นการสร๎างเครือขํายส าหรับตัวนักศึกษา
เมื่อจบการศึกษาออกไปแล๎ว สามารถน าความรู๎
ที่ได๎ทั้งจากหลักสูตรฯ และสถานฝึกงาน อีกทั้ง
สถานฝึกงานนั้นๆ อาจมีข๎อตกลงในการรํวมงาน
กันหลังจากนักศึกษาจบการศึกษาด๎วยเชํนกัน  
     ดังเชํน การรํวมงานกับ บริษัท PINN ที่มี
ความสัมพันธ์อันดีตํอภาควิชาฯ มาโดยตลอด 
ทั้งเรื่องของการรับนักศึกษาฝึกงาน และการรับ
นักศึกษาเข๎าท างานหลังจบการศึกษา  
     2) บริษัทไปรษณีย์ไทยรํวมกับคณะ
มัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยบูรณา
การกับการเรียนการสอน รายวิชา 364 226 
การออกแบบศิลปะปูนปั้นไทย (Traditional 
Thai Stucco Design) ในหลักสูตรศิลปบันทิต
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  ได๎จัดโครงการ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ลงพื้นที่ศูนย์ตุ๏กตา
ชาววังบ๎านบางเสด็จ จ.อํางทอง เพื่อท าการ 
ศึกษา ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตุ๏กตาชาววังบ๎าน 
บางเสด็จ และปัญหาตําง ๆ ทางกายภาพใน
พื้นที่ ด าเนินการสรุป ข๎อมูลจากการลงพื้นที่ 
และท างานวางแผนและก าหนดโจทย์ในการ
แก๎ปัญหาจากปัญหาและอุปสรรค ปฏิบัติงาน 
หาค าตอบเรื่องดินปั้น โดยการแบํงกลุํมและ
มอบหมาย หน๎าที่กันท า โดยอาจารย์และ
นักศึกษาจะรํวมกันสรุปภาพรวมการท างาน 
ของทุกๆ กลุํม และท าการบันทึก วิเคราะห์ 
เรื่องราว และรูปแบบนักศึกษาท าแบบรําง
เบื้องต๎น โดยเสนอเป็นงาน Sketch Design 
น าเสนอผลงานแกํชุมชน  
     ผลการด าเนินงานเป็นไปด๎วยดี ชาวบ๎าน
และชุมชนมีความเข๎มแข็ง และเปิดใจในการ
เรียนรู๎และสามารถน าไปปรับใช๎ให๎เกิดการ
สร๎างสรรค์ใหมํของตุ๏กตาชาววังบ๎านบางเสด็จ 
อ.ป่าโมก จ.อํางทองและตัวนักศึกษาเองก็ได๎มี
โอกาสเรี ยนรู๎ ภูมิปัญญาพื้นบ๎ าน เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เป็นการเพิ่มพูนทักษะการ
เรียนรู๎และนวัตกรรม (ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
และนวัตกรรม,การคิดอยํางมีวิจารณญาณและ
การแก๎ปัญหา,การสื่อสารและความรํวมมือ) 
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แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ตลอดจนเสริมสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวําง
องค์กรภายนอก ชํวยเสริมสร๎างความยึดมั่น
ผูกพันกับความเป็นพลเมืองศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอีกทาง
หนึ่งด๎วย 
    3) สืบเนื่องจากประกาศ ของ สกอ. เรื่อง 
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
ระดับ อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 
มีสาระส าคัญ กลําวถึงในทุกหลักสูตรจะต๎อง
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให๎ผู๎เรียน
มีความรู๎ความสามารถที่จะใช๎ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือศึกษาค๎นคว๎าองค์ความรู๎ที่เป็นสากล
และก๎าวทันโลก และเพื่อรองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียนและการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขํงขันของประเทศ. จากแนวนโยบาย
ดังกลําวของ สกอ. ประกอบกับนโยบายตาม
แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  นโยบายที่ 
1.1 พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 มีนโยบายสํงเสริมให๎จัด
โครงการ กิจกรรม ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให๎กับนักศึกษา 
ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงได๎จัดโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตร ส าหรับนักศึกษา
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา “Extracurricular 
English Development Activity for 
Students of Department of Applied Art 
Studies” ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะ
มัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้นโดย
หลักสูตรฯ ได๎รับความกรุณาจากวิทยากร
ผู๎เช่ียวชาญ Mr. Kim W Atkinson  โดย
กิจกรรมมีสาระส าคัญ ดังนี้  
กิจกรรมและเนื้อหาการอบรม 
     Friday, 19rd April 2019 at Queen 
Sirikit Museum of Textiles. Ratsadakorn-
bhibhathana Building, The Grand Palace, 
Phra Nakhon Bangkok  
     Third year students attending the 
exhibition,  
―The Javanese Batik Collection of King 
Chulalongkorn of Siam‖ provided by the 
museum at Queen Sirikit Museum of 
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แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
Textiles. The trip was granted honor to 
be lectured by Mr Kim W Atkinson and 
Naj Phonghanyudh for the Introduction 
to Concept of Criticism‖ based on QSMT 
permanent collection ―Fit for a Queen‖. 
The Discussion of exhibition content 
focuses on critiquing and observations 
in preparation for individual writing 
assignment.  
     Friday, 23rd April 2019 at Silpa 
Bhirasri 3 bldg., Silpakorn University 
Sanamchandra Palace Campus Nakhon 
Phathom. 
      Second year students attending 
English extracurricular activity, ―English 
Foundation‖ in the context of critiquing 
art objects provided by invited lecturer, 
Mr. Kim W. Atkinson. The lecture is 
based on the exhibition “Great and 
Good Friends” — 200 Years of Historic 
Gifts between the Kingdom of Thailand 
and the United States of America. 
     Introduction to critiquing: deriving 
content for writing Functional writing 
workshop (part 1 content):    
     - study model paragraph in art and 
design context   
     - group brainstorming for content: 
what a good art article should include?  
Introduction to sentence structure and 
syntax  
     - In-class grammar for writing 
exercise Functional writing workshop 
(part 2 grammar):  
     - putting contents together in a 
cohesive and coherent way  
     Monday, 29rd April 2019 at Silpa 
Bhirasri 3 bldg., Silpakorn University 
Sanamchandra Palace Campus Nakhon 
Phathom. 
     Forth year students attending 
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แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
English extracurricular activity, ―English 
in the real world‖ by invited lecturer, 
Mr. Kim W. Atkinson. The lecture is 
based on English usage for professional 
uses. The workshop facilitates students 
to prepare content to stand out as 
professional candidate in writing cover 
letter and resume. Abstract writing 
workshop: content development 
Abstract writing workshop: grammar 
check point and format 
―English in the realworld‖ workshop   
     - preparing content to stand out as 
competitive candidate    
    -  model cover letter and resume: 
grammar check point and format  
ผลการประเมินโครงการ บรรลุเป้าหมาย  
ทุกตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   นักศึกษาของภาควิชา
ประยุกตศิลปศึกษา ได๎รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอั ง กฤษ โดยกิ จก รรม เ สริ มทั กษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตร คิดเป็นร๎อยละ 90 
ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
เ ชิงคุณภาพ  ความพึงพอใจของผู๎ เข๎ารํวม
โครงการ เฉลี่ย 4.5 
      2.1) ผลสืบเนื่องจากรายวิชา Applied art 
Project ของนักศึกษาที่เรียนศิลปะกับสถานที่ 
มีการพัฒนาผลงานศิลปะสํวนบุคคลซึ่งได๎สร๎าง
ช่ือเสียงให๎กับภาควิชา คือ นางสาวมนัชญา กิจ
ประเสริฐ โดยได๎รับรางวัล น.ส. มนัชญา กิจ
ประเสริฐ ผลงานภาพิมพ์ได๎รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดศิลปกรรม
กรุงไทย ครั้งท่ี 4   
   4) การตํอยอดจากรายวิชา Applied art 
Project สูํการสร๎างสรรค์เป็นผลงานในรายวิชา 
364 214 ศิลปนิพนธ์ในปีการศึกษา 2561 ได๎
คัดเลือกผลงานนักศึกษาที่ได๎น าผลงานไปรํวม
แสดงและสร๎างช่ือให๎กับหลักสูตรฯ   ดังนี ้
    4.1) นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยมแหงํ 

ประเทศไทย 2019 จ านวน 3 คน ได๎แกํ 
นางสาวมนัชญา กิจประเสริฐ, นางสาวปรินดา 
นามทับ และนางสาวบุญสิตา เลี่ยวตระกูล 
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แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
     - อีกทั้งหลักสูตรฯ สํงเสริมและสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมศิลปะและ
วัฒนธรรม ได๎แกํ โครงการApplied Art 
Homemade ครั้งที่ 5 เป็นการบูรณาการ
ระหวํางกลุํมวิชาเลือกจ านวน  6 วิชาของ
ภาควิชาฯ เป็นการน าผลงานการสร๎างสรรค์ของ
นักศึกษาในแตํละรายวิชาเลือกมาจัดแสดง
รํวมกัน นิทรรศการการจัดแสดงวันที่ 4 – 14 
ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบ
ศิลปากร อาคารศิลป์พีระศรี 3 มีผู๎สนใจเข๎าชม
นิทรรศการเป็นจ านวนมากและเป็นแบบอยําง
ให๎รุํนน๎องเลือกเรียนในรายวิชาเลือกที่ตนเองให๎
ความสนใจ      
    ผลประเมินความพึงพอใจของผู๎ เข๎ารํวม
โครงการ Applied Art Homemade 5th 
ระดับ 4.50 มากที่สุด 
    6) รายวิชา 364 224 ศิลปะภาพถําย 
รายวิชาเลือกนี้ได๎มีการรับฟังการบรรยายจาก
วิทยากรที่มีความรู๎ความสามารถ คือ คุณอนุชัย 
ศรีจรูญพูํทอง และมีการน านักศึกษาไปศึกษา
นอกสถานที่ รับฟังการบรรยายจากวิทยากร 
พร๎อมฝึกปฏิบัติการถํายภาพบุคคล การจัดฉาก
และแสงจริง  ณ สตูดิโอ Mhunoii Studio ของ
คุณกัมพล วงศ์สถิย์ธรรม ซึ่งเป็นศิษย์เกําของ
ภาควิชาฯ ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได๎รับความรู๎
และประสบการณ์จากการปฏิบั ติ งาน ณ 
สถานที่จริงแล๎ว ยังได๎เห็นตัวอยํางความส าเร็จ
ของรุํนพี่และทางเลือกเพิ่มเติมในการประกอบ
อาชีพในอนาคตด๎วย 
   นอกจากน้ียังได๎น านักศึกษาเดินทางไปเยี่ยมบ
สตูดิโอของศิลปิน คุณล าพูกันเสนาะ  ได๎ฟังการ
ถํายทอดประสบการณ์จากศิลปินที่มีความรู๎
ความสามารถเป็นที่ยอมรับในแวดวงศิลปะ
ระดับนานาชาติ เป็นการเปิดมุมมองในการ
ท างานให๎แกํนักศึกษาด๎วย 
    สรปุผลการด าเนินงาน 
    ตามที่ได๎จัดการด าเนินงานตามโครงการ
ตํางๆที่วางไว๎แล๎วนั้น ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ 
มีผลตอบรับเป็นที่นําพอใจ นักศึกษาให๎ความ
รํวมมือในการเรียนการสอน และการมีสํวนรํวม
ในกิจกรรมของภาควิชาฯเป็นอยํางดี  โดย
ภาควิชาฯได๎ประชุมและพิจารณารํวมกันถึงการ
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ตารางอ้างอิง 
จัดกิจกรรมและโครงการตํางเหลํานี้  เป็น
โครงการตํอเนื่องทุกปี เพื่อให๎นักศึกษาได๎รับ
ความรู๎ และประโยชน์อยํางท่ีสุด  

 
ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล๎ว :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4   เกณฑ์ประเมิน  :  4 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

การด าเนินงาน 
การรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
3.3.1 อัตราการคงอยู่  
        อัตราการคงอยูํของนักศึกษาในหลักสตูรฯ  

ปีการศึกษา จ านวนที่ รับเข๎า 
(1) 

จ านวนที่ส าเรจ็การศึกษาตาม
หลักสูตร59(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์  

 

จ านวน 
ที่คงอยูํสิ้นป ี
การศึกษา  

2561 
(3) 

จ านวนที่ออก
ระหวํางเรียนจน
สิ้นปีการศึกษา 

2561 (4) 

อัตราการคงอยู ํ
 

59 60 61 

2556 50 44 - - 88.00 - 6 - 

2557 47 - 42 2 89.36 1 2 2.13 

2558 49 - - 45 95.74 1 3 2.04 

2559 50 - -  - 47 3 94.00 

2560 53     47 6 88.68 

2561 47     43 4 91.49  

 ใช๎ข๎อมูลของ
คณะฯ 

3.3.2 การส าเร็จการศึกษา  
        ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่ได๎รับการอนุมัติจบการศึกษา
จ านวน 47 คน คิดเป็น 94% ของจ านวนนักศึกษาที่รับเข๎ามาเมื่อปี
การศึกษา 2557 
        ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาที่ก าลังรอการอนุมัติจบการศึกษา
จ านวน 43 คน คิดเป็น 91.49% ของจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข๎ามาเมื่อปี
การศึกษา 2558 

  -การรายงานผล  
   ก าลังรอการอนุมัติจบ
การศึกษาจ านวน 43 คน  
 

 

3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
        ในปีการศึกษา 2555-2560 ที่ผํานมายังไมํมีการร๎องเรียนของ
นักศึกษา ทั้งนี้  ใน มคอ.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาประยุกต
ศิลปศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให๎รายละเอียดไว๎ชัดเจนในกรณีที่
นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถ
ยื่นค าร๎องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ คะแนน และวิธีการประเมิน
ของอาจารย์ในแตํละรายวิชาได๎ตามกฎระเบียบ ส าหรับการอุทธรณ์
ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ รวมทั้งกระบวนการในการ
พิจารณาข๎ออุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

  -การรายงานผล  
ปี ก ารศึ กษา  2558  =3.42  
ซึ่งอยูํในระดับดี  
ปีการศึกษา 2559  =3.36   
ซึ่งอยูํในระดับ ดี 
ปีการศึกษา 2560 = 3.23 
ซึ่งอยูํในระดับ ดี 
ปีการศึกษา 2561 = 3.76 
ซึ่งอยูํในระดับ ดี 
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ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล๎ว :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 2   เกณฑ์ประเมิน  :  2 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    ไมํบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
3.1 ระดับ 4 4 4 
3.2 ระดับ 4 4 4 
3.3 ระดับ 4 2 2 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงช้ี (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
10/3  = 3.33 คะแนน 

ระดับคณุภาพ  ด ี
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบท่ี 3 
จุดเด่น 

1. หลักสตูรฯ มีโอกาสในการคัดเลือก และการรับนักศึกษาทีม่ีคณุภาพและคณุสมบตัิตรงตามที่หลักสตูรต๎องการ  
2. หลักสตูรฯ สามารถพัฒนาทักษะและปัญญาด๎านประยุกตศลิป์ให๎แกนํักศึกษาท่ีมีพื้นฐานท่ีแตกตํางกัน สูํ

มาตรฐานและขดีความสามารถจนเป็นที่ยอมรับ  
3. การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมีอัตราสูง 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. รักษาและพัฒนามาตรฐานในการคัดเลือก และการรับนักศึกษา 
2. ขยายขอบเขตกลุมํการรับนักศึกษาเพื่อให๎ได๎จ านวนรับตามเป้าหมาย 
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องค์ประกอบท่ี  4 
อาจารย์ 

 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
4.1.1 การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
        ในปีการศึ กษา  2561 นี้  อยูํ ร ะหวํ า งการ
ด าเนินการเปิดสอบรับอาจารย์ใหมํเข๎ามาเป็นอาจารย์
ประจ าในภาควิชาฯ แตํมีการวางกลไกและระบบ
ส าหรับการรับอาจารย์ใหมํ มีการวางแผนอัตราก าลัง
ในระยะยาว เพื่อทดแทนอาจารย์ และเพื่อให๎เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานของหลักสูตร จึง
ยังคงก าหนดไว๎ซึ่งการรับสมัครและการคัดเลือกให๎
เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- การรับอาจารย์ใหม่ 
         แผนการรับอาจารย์ใหมํส าหรับหลักสูตร ตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

 1.จัดท าแผนอัตราก าลังของภาควิชาโดยมีการ
ทบทวน คุณสมบัติของบุคลากรที่ต๎องการ 

2 . จั ดท า ค า ขอกรอบต าแหนํ งอ าจ ารย์ ใ น
ปีงบประมาณ 

3. เสนอรายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกฯ เมื่อ
ได๎รับจัดสรรต าแหนํง ซึ่งได๎รับแจ๎งจากการเจ๎าหน๎าที่
ของคณะ  

4.ด าเนินการประชุมโดยหลักสูตรฯและภาควิชาฯ 
เพื่อหารือคุณวุฒิอาจารย์ใหมํ โดยที่อาจารย์ใหมํต๎องมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชา
ศิลปะ ทฤษฎีศิลปะ การออกแบบหรือสาขาวิชาที่
เ กี่ ย ว ข๎ อ ง  แ ล ะ เ ส น อ ร า ย ช่ื อ บุ ค ค ล เ พื่ อ เ ป็ น
คณะกรรมการคั ด เลื อกฯ   เมื่ อมี ค า สั่ งแตํ งตั้ ง 
คณะกรรมการคัดเลือกมีการจัดประชุมเพื่อก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะที่ต๎องการ และก าหนดเงื่อนไขตํางๆ  

5.สํงเรื่องให๎การเจ๎าหน๎าที่ของคณะฯด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร  

6. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อออกข๎อสอบ 
ภาคความรู๎ความสามารถที่ใช๎เฉพาะต าแหนํง และ
ด าเนินการสอบ อยํางเป็นระบบ 

7.สอบสัมภาษณ์ และประกาศผลสอบ 
8.ปฐมนิเทศอาจารย์ใหมํโดยมหาวิทยาลัย 

 - การรับและการแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ใหม ่
     หลักสูตรฯมีการแตํงตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- การด าเนินการรับอาจารย์ใหม่ 
  ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ อยูํ

ระหวํางด าเนินการเปิดรับอาจารย์ใหมํ เพื่อ
ทดแทนอัตราก าลังที่เกษียณไป โดยก าหนด
คุณสมบัติให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
หลั กสู ต ร ฯ  อี กทั้ ง เ ป็ น ไ ปต าม เ กณ ฑ์
มาตรฐานการด าเนินงานของหลักสูตร ทาง
ภาควิชายังคงก าหนดระบบและขั้นตอนการ
รับสมัครคัด เลือกให๎เป็นไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

หลักสูตรมีการวางแผนอัตราก าลังใน
ระยะยาวเพื่อทดแทนอาจารย์เกษียณในปี
การศึกษา 2562 (อาจารย์บวรรัตน์ คมเวช)  

 
- การด าเนินงานรับและแต่งต้ังอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใหม ่
    1. ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได๎
น าผลจากการประเมนิคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2560 และจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพระดับหลักสูตรฯ 2561 ซึ่งในปี
การศึกษา 2561 ไมํมีการปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหมํ  
     หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาประยุกต
ศิลปศึกษา (ปรับปรุ ง  พ.ศ .  2560)  มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
ครบจ านวน 5 คน โดยทุกคนมีคุณวุฒิไมํต่ า
กวําปริญญาโท ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชา ซึ่งด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
ระดับ รองศาสตราจารย์ 1 คน  
     อยํางไรก็ตาม ในระยะยาวหลักสูตรฯ 
จะต๎องค านึงถึงประเด็นที่ส าคัญ คือ การ
เตรียมพร๎อมผลักดันอาจารย์รุํนใหมํให๎เข๎า
มามีบทบาทในการบริหารจัดการหลักสูตร
เพื่อความตํอเนื่องของอัตราก าลังในระยะ
ยาว 
   
 

 มคอ. 2 
รายละเอียดของ
หลักสูตร 
 แผนอัตราก าลัง

ของภาควิชาฯ 
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แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
โดยพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สกอ.ก าหนดไว๎ ทั้ง
คุณวุฒิ การศึกษา ต าแหนํงทางวิชาการ และสัมพันธ์
กับหลักสูตร โดยแตํงตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จ านวน 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทจ านวน 5คน 
ซึ่งมีต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวําผู๎ชํวยศาสตราจารย์
จ านวน 2คน โดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ประกอบด๎วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร 
/ หัวหน๎าภาควิชา และอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู๎ก ากับดูแล ให๎
ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแกํ
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน๎าที่วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนรํวมกับผู๎บริหารของคณะ และ
อาจารย์ผู๎สอน  ติดตาม และรวบรวมข๎อมูลส าหรับใช๎
ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปี
อยํางตํอเนื่อง      
  - แผนการด าเนินงานต่อไป 
    ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ จัดท าแผนอัตราก าลัง
ของภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา (พ.ศ. 2560-2564) 
เพื่อวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ผู๎สอนที่เหมาะสม
กับจ านวนนักศึกษา 
      โดยในปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 
บุคลากรของภาควิชาฯจ านวน 1 คน จะมีอายุราชการ
ครบเกษียณ ในเดือนกันยายน 2562 ดังนั้น หลักสูตรฯ
จึ ง วา งแผนและหารื อถึ งแนวทางการทดแทน
อัตราก าลังนั้น ดังนี้ 1) หลักสูตรฯท าหนังสือเรื่องขอ
ชดเชยอัตราก าลังของหลักสูตรหลังการเกษียณฯ ของ
อาจารย์ผํานคณะวิชา 
 

มคอ. 2 2559 2560 
1.รศ.ประภากร   
สุคนธมณ ี

1.รศ.ประภากร   
สุคนธมณ ี

1.รศ.ธีรวัฒน ์  
งามเชื้อชิต 

2.ผศ.ธีรวัฒน ์ 
งามเชื้อชิต 

2.รศ.ธีรวัฒน ์  
งามเชื้อชิต 

2.ผศ.พิทักษ์ สงํา 

3.อ.สมพงษ์    
แสงอรํามรุํงโรจน ์

3.อ.สมพงษ์    
แสงอรํามรุํงโรจน ์

3.อ.อุณรุท  
กสิกรกรรม 

4. อ.วรภรรท  
สิทธิรตัน ์

4. อ.วรภรรท  
สิทธิรตัน ์

4. อ.สาวลกัษณ์ 
กบิลสิงห์ 

5. อ.อทิธิพล  
วิมลศิลป์  

5. อ.อทิธิพล   
วิมลศิลป์  

5. อ.นจั   
พงษ์หาญยุทธ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มคอ. 2 2561 
1.รศ.ประภากร   
สุคนธมณ ี

1.รศ.ธีรวัฒน ์  
งามเชื้อชิต 

2.ผศ.ธีรวัฒน ์ 
งามเชื้อชิต 

2.ผศ.พิทักษ์ สงํา 

3.อ.สมพงษ์    
แสงอรํามรุํงโรจน ์

3.อ.อุณรุท  
กสิกรกรรม 

4. อ.วรภรรท  
สิทธิรตัน ์

4. อ.สาวลกัษณ์ 
กบิลสิงห์ 

5. อ.อทิธิพล  
วิมลศิลป์  

5. อ.นจั   
พงษ์หาญยุทธ 

4.1.2 การบริหารอาจารย์  
       หลักสูตรฯ มีกลไกการวางแผนงาน ดังนี้ 

   - การด าเนินงาน  
     1.หลั กสู ต ร ฯ  มี ก า ร สั มมนา“กา ร

 รายงานการ
ประชุม 
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แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
       1. การมสีํวนรํวมของคณาจารย์ในการวางแผน  
การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  2. การแตํงตั้งคณาจารย์พิเศษ   คณาจารย์พิเศษ
ถือวํามีความส าคัญมากเพราะจะเป็นผู๎ถํายทอด 
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ ให๎กับนักศึกษา  
ดังนั้น คณะจึงได๎ก าหนดนโยบายการเชิญอาจารย์
พิเศษ  ดังนี ้
         2.1ต๎องเป็นผู๎มีประสบการณ์ตรงและมีความ
เชี่ยวชาญพิเศษ 
         2.2 การพิจารณาจะต๎องผํานการกลั่นกรองของ
ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ และเสนอตํอที่ประชุมสภาวิชาการฯ  
พร๎อมประวัติและผลงาน ประสบการณ์ ที่ตรงกับ
หัวข๎อ/รายวิชาที่จะให๎สอน 
 2.3 การเชิญอาจารย์พิเศษต๎องวางแผน
ลํวงหน๎าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอยํางน๎อย 
 2.4 ให๎มีการประเมินการสอนของอาจารย์
พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งท่ีมีการสอน 
  2.5 จ านวนอาจารย์พิเศษไมํเกินกึ่งหนึ่งของ
คณาจารย์ประจ าในหลักสูตร 
 

วางแผนแนวทางการเรียนการสอนใน
หลั กสู ต รศิ ลปบัณฑิ ต ส าขาประยุ กต
ศิลปศึกษา”  อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ผู๎สอนในหลักสูตรฯ มีการ
ประชุม วางแผนการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล กํอนเปิดภาค
การศึกษา  เก็บรวบรวมข๎อมูลการ
ด า เนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไว๎
ส าหรับการปรับปรุ งหลักสูตรปรึ กษา 
แนวทาง ที่จะท าให๎บรรลุเป้าหมายของ
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ไ ด๎ บั ณ ฑิ ต เ ป็ น ไ ป ต า ม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
     2. การด าเนินงานและผลการแตํงตั้ง
คณาจารย์พิเศษ  
   ในปีการศึกษา 2561 มีการเชิญอาจารย์
พิเศษ จ านวน 5 คน เพื่อมารํวมสอนใน
รายวิชา ดังนี้  
        1) รศ.สน สีมาตรัง  
           วิชา  364 104 ประวัติ ศาสตร์
ศิลปะในประเทศไทย  
            วิชา 364 202 สุนทรียศาสตร์ 
        2) รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 
             วิชา 364 108 ประวัติศาสตร์
ศิลปะตะวันตก 
        3) รศ.ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง 
            วิชา364 111จิตรกรรมประยุกต์1 
        4) อ.สมพงษ์ แสงอรํามรุํงโรจน์  
            360 104 ประวัติศาสตร์ศิลปะใน
ประเทศไทย 
        5) อ.สุเมธ จักษ์เมธา  
            วิชา 364  203 คอมพิวเตอร์
พื้นฐานส าหรับนักออกแบบ  
            364  207 คอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักออกแบบ 
        6) อ.ชัชวาลย์ เถลิงนวชาติ  
            วิชา 364  203 คอมพิวเตอร์
พื้นฐานส าหรับนักออกแบบ  
            364  207 คอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักออกแบบ 
     ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ภาควิชาฯ มี
การวางแผนเ ชิญอาจารย์พิ เ ศษ  โดย
พิจารณารํวมกันถึงข๎อก าหนด และความ

 แผนอัตราก าลัง
ของภาควิชาฯ 
 มคอ.3 
 มคอ.5 
 สรุปการประเมิน

การสอนและการทวน
สอบฯ 
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เหมาะสม โดยก าหนดไว๎ลํวงหน๎ากํอนเปิด
ภาคการศึกษาในการประชุมตารางสอนเพื่อ 
พร๎อมแนบประวัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์
และความช านาญในรายวิชาที่เชิญสอนเพื่อ
เสนอขอแตํ งตั้ งอาจารย์พิ เ ศษ ไปยั ง
คณะกรรมการประจ าคณะฯ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตํอไป 
     มีการประเมินการประสอนของอาจารย์
พิเศษโดยนักศึกษา (ผลประเมินรายวิชา) 
และการประเมินการสอนและการทวนสอบ
ผล สัมฤทธิ์ของรายวิชาฯ โดยผู๎ทรงคุณวุฒิ 
(สรุปการประเมินการสอนและการทวน
สอบ) 

4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
        -หลักสูตรมีแผนและระบบในการสํงเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ในด๎านตํางๆ ทั้งความรํวมมือกับคณะฯ 
และสํวนภาควิชาฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู๎สอนมีคุณวุฒิไมํต่ ากวําปริญญาโท หรือเป็น
ผู๎ เ ช่ียวชาญ ในสาขาวิชาชีพด๎านศิลปะและการ
ออกแบบหรือด๎านอื่นๆ  ที่ เกี่ยวข๎องและมีจ านวน
คณาจารย์ไมํน๎อยกวําเกณฑ์มาตรฐาน สามารถก๎าวทัน
หรือเป็นผู๎น าในการสร๎างองค์ความรู๎ใหมํๆ ในสาขาวิชา 
       -มีแผนในการสํงคณาจารย์ เข๎ารํวมอบรมใน
โครงการตํางๆที่จัดโดยภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการ
พัฒนาความรู๎และทักษะให๎แกํคณาจารย์ 
      - หลักสูตรฯ  ด าเนินการประชุมเพื่อจัดท าแผน
บริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยในแผน
บริหารและพัฒนาอาจารย์ประกอบด๎วยข๎อมูลด๎านการ
พัฒนาคุณวุฒิ ต าแหนํงทางวิชาการ และพัฒนา
บุคลากร ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา 
     - มีการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ด๎านการพัฒนา
บุคลากรไว๎ ภายใต๎โครงการและกิจกรรม ได๎แกํ การให๎
ทุนพัฒนาบุคลากรของภาควิชาฯ ทุนสนับสนุนการขอ
ต าแหนํงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ของคณะฯ  
    - หลักสูตรมีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล โดยมีการจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน / ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนประจ าปี  
    - ภาควิชาฯ สํงเสริมและให๎การสนับสนุนอาจารย์ 
ในการสร๎างสรรค์ผลงาน และการวิจัย (รายงานการ

   - การด าเนินงานและการสรุปผลการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
     1. ภาควิชาฯและหลักสตูร สํงเสรมิและ
ให๎การสนับสนุนอาจารย์ ในการสร๎างสรรค์
ผลงานศลิปะ เข๎ารํวมแสดงในนิทรรศการ 
อยํางตํอเนื่องเป็นการพัฒนาทางวิชาการ 
และชํวยเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของ
อาจารย์ โดยในปกีารศึกษา 2561 อาจารย์
ประจ าหลักสตูรฯและอาจารยผ์ูส๎อนได๎เข๎า
รํวมแสดงนิทรรศการและน าเสนอผลงาน
วิชาการระดับองค์กรระดับ ชาติและ
นานาชาติจ านวน 2  รายการ ดังนี ้
        1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ และ
อาจารย์ผู๎สอน ได๎แกํ รองศาสตราจารย์
ธีรวัฒน์ งามเช้ือชิต รองศาสตราจารย์ปรีชา 
ปั้นกล่ า ผู๎ ชํวยศาสตราจารย์พิทักษ์ สงํา 
อาจารย์บวรรัตน์ คมเวช  อาจารย์พรพรม 
ชาววัง  อาจารย์สหเทพ เทพบุรี อาจารย์
อิทธิพล วิมลศิลป์ อาจารย์อุณรุท กสิกร
กรรม อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์เกษร ผลจ านงค์ อาจารย์
อานุภาพ จันทรัมพร และอาจารย์นัจ พงษ์
หาญยุทธ รํวมแสดงผลงานศิลปะ “The art 
and Design Exhibition by The 
member of The Faculty of 
Decorative Art”, 1-5 May 2019 
Chohyung Gallery, Kookmin 
University, South Korea  

 ข๎อมูลการไป
อบรมของอาจารย ์
 รายงานการ

ประชุมฯ 
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ประชุมของภาควิชาฯ,ข๎อมูลสรุปการแสดงงานฯ) 
   
 

          1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารยฺผู๎สอน ได๎แกํ อาจารย์วรภรรท สิทธิ
รัตน์ รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่ า ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์พิทักษ์ สงํา อาจารย์สหเทพ 
เทพบุรี  อาจารย์อิทธิพล วิมลศิลป์ รอง
ศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี อาจารย์
เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
เกษร ผลจ านงค์ เข๎ารํวมแสดงนิทรรศการ 
Pacific Rim International Exhibition, 
Ho Chi Minh Museum Hue city 19-24 
November 2018/ POST Art Gallery 
Kongju National University, 3-7 
December 2019. 
          1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร อ. นัจ 
พงษ์หาญยุทธ ได๎น าเสนอบทความทาง
วิ ช า ก า ร ใ น ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  หั ว ข๎ อ 
“Rev is i t ing the Impermanence: 
real izat ion of v isual arts in the 
context of architectural history and 
impermanence with tradit ional 
olfactory wisdom” ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ QS Totally Arts 
Summit 2018 ในระหวํางวันที่  24-26 
ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมมิลเลเนียม ฮิลตัน 
กรุงเทพฯ 
          1.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร อ.
เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ และ อ.นัจ พงษ์หาญ
ยุทธ ได๎เข๎ารํวมปฏิบัติหน๎าที่ในการประชุม
วิชาการศิลปะ หัตถกรรมและการออกแบบ
ระดับนานาชาติ Arcade 2019 ระหวําง
วันที่  12 -14 มิถุนายน 2562 ณ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เ ข ต พ ร ะ ร า ช วั ง ส น า ม จั น ท ร์  โ ด ย มี
รายละเอียดดังนี้ 
         1 .4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
อ.เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ เข๎ารํวมปฏิบัติการ
เขียนผ๎าและไม๎ด๎วยบาติก น าเสนอโดย   
ดอกเตอร์ Yulriawan Dafri, M. Hum 
หัวหน๎าภาควิชาหัตถกรรมจากสถาบัน 
Indonesia Inst i tute of the Arts , 
Yogyakarta    
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         1.4.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร อ.
นัจ พงษ์หาญยุทธ ได๎รํวมปฏิบัติหน๎าที่เป็น
พิธีกรด าเนินพิธีการภาคภาษาอังกฤษ  
     ถือเป็นกิจกรรมที่ชํวยเผยแพรํศักยภาพ
อาจารย์และเอื้อ ให๎คณาจารย์ตํอยอด
เพิ่มพูนองค์ความรู๎และประสบการณ์ได๎ 
     2. ภาควิชาฯ และหลักสูตร สํงเสริม
และให๎การสนับสนุนบุคลากร เพื่อเตรียม
ความพร๎อมเรียนรู๎ การพัฒนาองค์ความรู๎ใน
การบริหารจัดการองค์กรสูํความเป็นเลิศ
ด๎วยเกณฑ์ EdPEx และการเตรียมความ
พร๎อมประกันคุณภาพการศึกษา“AUN - 
QA Implementation and Gap 
Analysis” โดยสํงบุคลากรเข๎ารํวมการ
อบรมจ านวน 4 รายการ ดังนี ้
          2.1 หัวหน๎าภาควิชาฯ อาจารย์วร
ภรรทสิทธิรัตน์ และอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ เข๎ารํวมการ
อบรม “EdPEx Criteria คณะวิชา/
หนํวยงาน” วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 ณ 
หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
          2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุก
ทําน ได๎แกํ รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ งาม
เช้ือชิต, ผู๎ ชํวยศาสตราจารย์พิทักษ์ สงํา 
อาจารย์ อุณรุท กสิกรกรรม อาจารย์
เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ อาจารย์นัจ พงษ์หาญ
ยุทธ รวมทั้ง น.ส.พรพรรณ แก๎วประเสริฐ 
เจ๎าหน๎าที่ประจ าหลักสูตรฯ เข๎ารํวมการ
อบรม “โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ “AUN - 
QA Implementation and Gap 
Analysis” ร ะ ห วํ า ง วั น ที่  28 - 29 
พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์การ
ออกแบบศิลปากร ช้ัน 1 อาคารศิลป์ พีระ
ศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์  
ณ ห๎ อ งประ ชุมยา ใจ  จิ ต รพงศ์  คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
           2.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์นัจ พงษ์หาญยุทธ และเจา๎หน๎าท่ี
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แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ประจ าหลักสตูรฯ นางสาวพรพรรณ แก๎ว
ประเสริฐ เข๎ารํวมการอบรม Gap Analysis 
AUN-QA Implementation and Gap 
Analysis ปี 62 จัดโดยที่ประชุมอธิการบดี
แหํงประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวัที่ 31 พ.ค.- 
1 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรอล รัชดา 
กรุงเทพฯ 
      3. หลักสูตรฯ มีการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล โดยมีการ โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 
โครงการดังกลําวฯ ชํวยให๎อาจารย์ผู๎สอน
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได๎ทบทวนการ
สอน พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล  โ ด ย มี
ผู๎ ทรงคุณวุฒิ เป็นผู๎ แนะน า  จ าน วน 1 
รายการ ดังนี้    
          3.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
และอาจารย์ผู๎สอน ได๎แกํ รองศาสตราจารย์
ธีรวัฒน์ งามเช้ือชิต รองศาสตราจารย์ปรีชา 
ปั้นกล่ า ผู๎ ชํวยศาสตราจารย์พิทักษ์ สงํา 
อาจารย์บวรรัตน์ คมเวช  อาจารย์พรพรม 
ชาววัง  อาจารย์สหเทพ เทพบุรี อาจารย์
อิทธิพล วิมลศิลป์ อาจารย์อุณรุท กสิกร
กรรม อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์เกษร ผลจ านงค์ อาจารย์
อานุภาพ จันทรัมพร และอาจารย์นัจ พงษ์
หาญยุทธ เข๎ า รํ วมโครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเฉพาะ 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต
ศิลปศึกษา (หลักสูตรปี พ.ศ. 2560) โดยมี 
รองศาสตราจารย์ สน  สี ม าตรั ง  รอ ง
ศาสตราจารย์พิษณุ  ศุภนิมิต และรอง
ศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ ท าหน๎าที่
เป็นกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของรายวิชาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู๎ที่ก าหนดใน มคอ. 3 อยํางน๎อยร๎อย
ละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในปี
การศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 
2562 ณ พิพิธภัณฑการออกแบบศิลปากร 
อาคารศิลป์พีระศรี 3  
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แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและการสรุปผล 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
      4. ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ ได๎ให๎การ
สนับสนุนด๎านการพัฒนาบุคลากรเพื่อให๎มี
ต าแหนํ งทางวิชาการที่ สู งขึ้ น  ภายใต๎
โครงการและกิจกรรม ได๎แกํ การให๎ทุน
พัฒนาบุคลากรของภาควิชาฯ ทุนสนับสนุน
การขอต าแหนํงทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ของคณะฯ  
       โดยในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู๎สอนและ
ยื่นเอกสารเพื่อเสนอก าหนดต าแหนํงทาง
วิชาการ จ านวน 8 ราย ดังนี ้
   - ระดับศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
   - ระดับรองศาสตราจารย์จ านวน 2 ราย 
   - ระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์จ านวน 4 ราย 
    แสดงให๎เห็นวําแผนการพัฒนาบุคลากร
สัมฤทธ์ิผล นับเป็นแนวโน๎มที่ดีตํอหลักสตูรฯ 
         5. ภาควิชาได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของความรํวมมือทางวิชาการในระดับ
นานาชาติทั้งในระดับการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู๎ระหวํางคณาจารย์และประสบการณ์
ของนักศึกษา ทั้งนี้ อ. วรภรรท สิทธิรัตน์ 
หัวหน๎าภาควิชา และ อ.นัจ พงษ์หาญยุทธ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงได๎ท าการหารือ
แนวทางเพื่อสร๎างความรํวมมือกับดอกเตอร์ 
Yulr iawan Dafr i ,  M. Hum หัวหน๎า
ภาควิชาหัตถกรรม จาก ภาควิชาหัตถกรรม 
F acu l t y  o f  V i s u a l  A r t s  ส ถ าบั น 
Indonesia Inst i tute of the Arts , 
Yogyakarta และได๎ท าการน าเสนอการท า
ข๎ อตกลงคว ามรํ ว มมื อ  (MOU )  ผํ า น
กรรมการคณะเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 

 
ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล๎ว :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4   เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์  (1) ร๎อยละอาจารย์ผูร๎ับผดิชอบหลกัสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  ตารางที่ 1.1-1 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 0 x 100/ 5 = 0.00 
 (2) ร๎อยละอาจารย์ผูร๎ับผดิชอบหลกัสูตรที่มตี าแหนํงทางวิชาการ  

2 x 100/ 5 = 40.00 
ตารางที่ 1.1-1 

 (3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร๎บัผิดชอบหลักสูตร  
(0+4.00) x 100/ 5 = 80.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
4.2(1) สรุปจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 5 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร๎อยละ 0.00  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร๎อยละ 100  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 0.00  
 
ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล๎ว : ร๎อยละ 00.00   เกณฑ์ประเมิน  :  0  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร๎อยละ 00.00  เกณฑ์ประเมิน  :  0  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 12.00  ผลการด าเนินงาน    ไมํบรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    : ร๎อยละ 12.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20 ข้ึนไป) 
 
4.2(2) สรุปจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามต าแหน่งวิชาการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
รองศาสตราจารย ์ คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์ที่ไมํมีต าแหนํงทางวิชาการ คน 3 ตารางที่ 1.1-1 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหนํงวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) คน 2  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหนํงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร๎อยละ 40.00  
 
ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล๎ว : ร๎อยละ 40  เกณฑ์ประเมิน  :  3.33  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร๎อยละ 40  เกณฑ์ประเมิน  :  3.33  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 60  ผลการด าเนินงาน     ไมํบรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    : ร๎อยละ 60  เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ข้ึนไป) 

 
4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ

หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี
น้ าหนัก จ านวน 

ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2.2 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ 

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 
TCI กลุํมที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออก
ประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 
TCI กลุํมที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 
5.3 ผลงานท่ีไดร๎ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับการประเมินผํานการ
ประเมินต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎
ด าเนินการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค๎นพบใหมํและไดร๎ับการจด
ทะเบียน 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต ารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่ํานการประเมินต าแหนํงทาง
วิชาการแล๎ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหนํงทางวิชาการแตํไมไํด๎น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหนํงทางวิชาการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูสําธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 0.40 5 2.00 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาต ิ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวําง
ประเทศ 

0.80   
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร๎างสรรค์ท่ีไดร๎ับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 2 2.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด  

จ านวนผลงานสร๎างสรรค์ท้ังหมด 7 
ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร๎ับผิดชอบ

หลักสตูร 
 

ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

4.00 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของประจ า/
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

80.00 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสรา๎งสรรค์ของ
อาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

20.00 

 
ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล๎ว : ร๎อยละ 196.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร๎อยละ 80.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 12.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    : ร๎อยละ 12.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20) 
 
ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์  

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์    
   อัตราการคงอยูํของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 5 คน ในปีการ 
ศึกษา 2561 ไมํมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ ปัจจุบนั 
     1. รองศาสตราจารย์ธรีวัฒน ์ งามเช้ือชิต 
     2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์พิทักษ์ สงํา 
     3. อาจารย์อุณรุท กสิกรกรรม 
     4. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสงิห์ 
     5. อาจารย์นัจ พงษ์หาญยุทธ 

 

4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ 
การประเมินความพึงพอใจตํอ

การบริหารหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2561 

- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
      ผลการประเมินความพึงพอใจตํอการบรหิารหลักสตูร      
 ปีการศึกษา 2561 =4.11 อยูํในระดับดมีาก 
      ผลการประเมินความพึงพอใจตํอการบรหิารหลักสตูร       
ปีการศึกษา 2560 =3.66 อยูํในระดับดี  
      ผลการประเมินความพึงพอใจตํอการบรหิารหลักสตูร      
ปีการศึกษา 2558 = 3.48 อยูํในระดับด ี
      ผลการประเมินความพึงพอใจตํอการบรหิารหลักสตูร      
ปีการศึกษา 2559 = 4.26 อยูํในระดับดมีาก 
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตํอการบริหารหลักสูตรอยูํใน 
ระดับดีมาก และมีแนวโนม๎เพิ่มขึ้น       
     

- ผลประเมิน
ความพึงพอใจ
ของอาจารย ์= 
4.11 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล๎ว :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน    ไมํบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
  



 

 

หน๎า 42 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

4.1 ระดับ 4  ระดับ 4 4 
4.2   8.33/ 3 = 2.78 

4.2 (1) ร๎อยละ 12.00 ร๎อยละ 0 0 
4.2 (2) ร๎อยละ 60.00 ร๎อยละ 40.00 3.33 
4.2 (3) ร๎อยละ 12.00 ร๎อยละ 80.00 5.00 

4.3 ระดับ 4 ระดับ 3 3 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงช้ี (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
9.78/3  = 3.26 คะแนน 

ระดับคณุภาพ ด ี
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารยผ์ู๎สอน มผีลงานสร๎างสรรค์อยํางตํอเนื่อง และเป็นท่ียอมรับในวงกว๎าง 
โอกาสในการพัฒนา 
             1. ภาควิชาฯ และคณะฯ มีทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนให๎อาจารย์ขอก าหนดต าแหนงํทางวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 5  
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค 1/ ปีการศึกษา 2561 (น ามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั 1/61 4 4 2 8 3 6 6 10 - - - - - - 43 43 
082 109 ดนตรีวิจักษ ์ 1/61 7 8 13 14 1 1 - 1 - - - - - - 45 45 
083 104 กีฬาศึกษา 1/61 5 - - - - - - - - - - - - - 5 5 
084 105 โลกและเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1/61 43 1 - - - - - - - - - - - - 44 44 

360 111 ภูมิปัญญาไทยกับการสรา๎งสรรค ์ 1/61 4 27 11 1 - - - - - - - - - - 43 43 
360 112 สนุทรยีศาสตรเ์บือ้งตน้ 1/61 19 10 4 8 2 2 - - - - - - - - 45 45 

360 113 การออกแบบและสร๎างสรรค์
ในศิลปะตะวันออก 

1/61 - 10 14 8 5 5 2 - - - - - - - 44 44 

 
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค 2 / ปีการศึกษา 2561 (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
I W ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

081 101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2/61 5 8 14 5 3 5 - 1 - - - - - - 41 0 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2/61 2 4 5 4 2 6 6 10 - - - - - 1 40 40 
085101 creative silapakorn 2/61 36 3 2 2 1 1 - - - - - - - - 45 45 

 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปิดสอนในภาค 1/ ปีการศึกษา 2561 (น ามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

360 101 การออกแบบ 1 1/61 13 7 13 6 1 2 - 2 - - - - - - 44 42 
360 103 วาดเส๎น 1 1/61 7 7 12 8 8 1 1 - - - - - - - 44 44 
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 1/61 2 5 15 18 1 1 - 2 - - - - - - 44 42 
360 107  การเขียนแบบเบื้องต๎น 1/61 2 2 13 14 9 1 - 2 - - - - - - 43 41 
364 102 องค์ประกอบศิลป์ 1 1/61 19 20 3 3 - - - - - - - - - - 45 45 
364 103 วาดเส๎นประยุกต์ 1 1/61 - 5 14 19 5 - - 2 - - - - - - 57 56 
364 104 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 1/61 24 9 16 1 3 1 1 2 - - - - - - 57 55 
364 105 ประยุกต์ศิลป์สมัยนิยม 1/61 18 14 12 1 - - - - - - - - - - 45 45 
364 111 จิตรกรรมประยุกต์ 1 1/61 4 2 3 - - - - - - - - - - - 9 9 
364 112 ประติมากรรมประยุกต1์ 1/61 10 - - - - - - - - - - - - - 10 10 
364 113 ภาพพิมพป์ระยกุต์ 1 1/61 2 2 1 2 - - - - - - - - - - 7 7 
364 114 ศิลปะไทยประยุกต ์ 1/61 4 1 2 - - - - - - - - - - - 7 7 
364 115 ศิลปะสิ่งทอ 1 1/61 8 1 1 - - - - - - - - - - - 10 10 
364 201 องค์ประกอบศิลป์ 3 1/61 16 17 13 - 1 - - - - - - - - - 47 47 
364 202 สุนทรียศาสตร์ 1/61 13 15 11 1 4 2 1 - - - - - - - 47 47 
364 203 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ส าหรับ นักออกแบบ 

1/61 34 10 2 1 - - - - - - - - - - 47 47 

364 204 ประยุกต์ศิลป์ในพื้นที่เฉพาะกรณี 1/61 6 15 21 5 - - - - - - - - - - 47 47 
364 210 ภาษาองักฤษในงานออกแบบ 2 1/61 9 8 8 9 3 7 4 1 - - - - - - 49 48 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

364 211 วิธีวิจยั 1/61 23 13 11 - - - - 1 - - - - - - 48 47 
364 212 การน าเสนอประยุกต์ศลิป ์ 1/61 21 14 11 1 - - - - - - - - - - 47 47 
364 213 การเตรียมการศิลปนิพนธ ์ 1/61 26 15 4 2 - - - - - - - - - - 47 47 
364 215 จิตรกรรมประยุกต์ 3 1/61 3 4 1 - - - - - - - - - - - 8 8 
364 216 ประติมากรรมประยุกต์3 1/61 4 2 3 2 - - - - - - - - - - 11 11 
364 217 ภาพพิมพป์ระยกุต์ 3 1/61 8 3 - - - - - - - - - - - - 11 11 
364 218 ศิลปไทยประยุกต ์ 1/61 3 1 - - - - - - - - - - - - 4 4 
364 219 ศิลปะสิ่งทอ 3 1/61 3 10 - - - - - - - - - - - - 13 13 
364 221 ศิลปกรรมโลหะ 1/61 2 6 2 - 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  11 11 
364 222 ศิลปกรรมผ๎า 1/61 8 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9 9 
364 226 การออกแบบศิลปะปูนปั้นไทย 1/61 26 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  26 26 
364 234 เทคนิคการออกแบบสร๎า แบบตัด 1/61 15 7 - - 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  23 23 
364 235 การเขียนภาพคนเหมือน 1/61 7 9 9 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  25 25 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปิดสอนในภาค 2/2561 ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรดร๎อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผําน 

360 102 การออกแบบ 2 2/61 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  41  41 41(I) 
360 104 วาดเส๎น 2 2/61 8 5 14 9 4 1 - - -  -  -  -  -  -  41 41 
360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 2/61 13  15  6  9  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  45 45 
360 108 ศิลปะไทยปริทศัน ์ 2/61 15 11 9 4 - - 2 - -  -  -  -  -  -  41 41 
364 101 กายวิภาคคนและสัตว์ 2/61 20  4  8  4  4  1  -  - -  -  -  -  -  -  41 41 

364 106 องค์ประกอบศิลป์ 2 2/61 13  15  6  9  1  1  -  - - - - - - - 45 45 

364 107 วาดเส๎นประยุกต์ 2 2/61 17  14  9  3  -  -  -  -  - - - - - - 43 43 

364 108 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2/61 -  33  1  -  -  -  -  -  - - - - - - 34 11 

364 109 ศิลปะพื้นบ๎านไทย 2/61 8  11  22  3  1  1  -  2  - - - - - - 48 46 

364 110 หัตถกรรมรํวมสมัย 2/61 32  8  5  -  -  -  -  -  - - - - - - 45 45 

364 117 จิตรกรรมประยุกต์ 2 2/61 5  2  2  -  -  -  -  -  - - - - - - 9 9 

364 118 ประติมากรรมประยุกต์ 2 2/61 7  3  -  -  -  -  -  -  - - - - - - 10 10 

364 119 ภาพพิมพ์ประยุกต์ 2 2/61 4  3  -  -  -  -  -  -  - - - - - - 7 7 

364 120 ศิลปไทยประยุกต์ 2 2/61 7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7 7 
364 121 ศิลปะสิ่งทอ 2 2/61 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10 -  10 10 
364 122 บริบทหัตถกรรม 2 2/61 -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 -  2 1+1(I) 
364 205 โครงการสร๎างสรรค์ประยุกต์ศิลป ์ 2/61 22  12  5  -  -  -  -  1  -  -  -  -  7 -  47 40+7(I) 
364 206 ศิลปวิจารณ์ 2/61 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  45 -  45 45(I) 
364 207 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักออกแบบ 2/61 37  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  47 47 
364 208 ภาษาอังกฤษในงานออกแบบ 1 2/61 1  3  4  11  7  2  -  -  -  -  -  -  19 -  47 I (19) 
364 214 ศิลปนิพนธ ์ 2/61 33  11  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  48 48 
364 224 ศิลปะภาพถําย 2/61 7  10  3  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1 -  21 I (1) 
364 225 การออกแบบรายลรดน้ าไทย 2/61 4  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6 6 
364 227 การออกแบบบาติก 2/61 4  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  4 4 
364 228 เทคนิคการอนุรักษ์จิตรกรรมไทย 2/61 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3 3 
364 230 การเขียนภาพดอกไม๎ 2/61 10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10 10 
364 232 ธุรกิจสิ่งทอ 2/61 4  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6 6 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร    
     1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาประยุกตศิลปศึกษา 
(ปรับปรุงพ.ศ. 2555) ลักษณะเฉพาะของหลักสูตรฯ เน๎น
ศาสตร์ในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือก่ึงวิชาชีพ มีรายวิชา
ปฏิบัติและทฤษฎี เป็นศิลปวิทยาเพื่อการรับรู๎ผําน
ประสาทสัมผัสตํางๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะของความรู๎
เชิงสหวิทยาการของสาขาวิชา สอดคล๎องกับ มคอ.1 สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ 
     2. กระบวนการในการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี 
จึงออกแบบหลักสูตรให๎มีความกระชับและมีประสิทธิ 
ภาพ  สามารถสร๎างความชัดเจนในอัตลักษณ์ของ
หลักสูตร ที่ต๎องการให๎นักศึกษาสามารถ สร๎างสรรค์
ผลงานศิลปะที่แสดงนัยส าคัญทางประยุกต์ศิลป์ได๎
ภายใน 4 ปี นั่นคือ การสร๎างสรรค์ศิลปะที่ให๎คุณคํา
อื่นๆ ตํอมนุษย์นอกเหนือจากการให๎ประโยชน์ทาง
สุนทรียะ  ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรจึงมี
รายวิชาที่จ าเป็นตํอการบูรณาการองค์ความรู๎ระหวําง
ด๎านวิจิตรศิลป์และการประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ 
เชํน รายวิชาที่ให๎ความรู๎เกี่ยวกับหลักการออกแบบ
ตํางๆ วิชาที่ให๎ความส าคัญกับการศึกษาภูมิปัญญาใน
งานศิลปหัตถกรรม การใช๎สื่อสมัยใหมํ ตลอดจน
ภาษาอังกฤษที่ใช๎ในวิชาชีพ  เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถ
แสดงจุดเดํนของประยุกต์ศิลป์นั่นคือ การสร๎าง
สุนทรียะประโยชน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นองค์
ความรู๎ที่สามารถสร๎างมูลคําเพิ่มทางด๎านวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจของชาติ  
     3. ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหนํวยกิตมีความ
เหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาที่นักศึกษาควรได๎รับ มี
ความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกัน และค านึงถึงล าดับ
กํอนหลังตามความเข๎มข๎นของรายวิชา 
     4. ในช้ันปีแรก นักศึกษาจะได๎เรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ซึ่งสาระรายวิชาสวนใหญํเน๎นเรื่องพื้นฐานการใช๎
ชีวิตในสังคมและการสร๎างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใน
สังคม นอกจากนี้ยัง เรียนรายวิชาแกนของคณะ
มัณฑนศิลป์ ซึ่งเป็นพื้นฐานทางด๎านศิลปะและการ
ออกแบบเพื่อให๎นักศึกษามีพื้นฐานความรู๎ในการตํอ
ยอด 
    5. ในช้ันปีที่ 2 และ 3 จะเริ่มเรียนวิชาเอกบังคับ
เลือกที่มีความลึกในวิชาที่เป็นจุดเน๎น โดยให๎ผู๎เรียน

-การด าเนินงานการออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตร 
     ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2561 ห ลั ก สู ต ร ฯ 
ด าเนินการใช๎มาแล๎วเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา 
โดยแนวทางการเรียนการสอนและการปรับ
สาระของรายวิชานั้น มีการด าเนินการ ดังนี้ 
     1. หลักสูตรฯ มีการด าเนินการจัดประชุม
อาจารย์ ผู๎สอนอยํางตํอเนื่อง และมีการหารือใน
เรื่องการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาใหมํที่
ยังไมํมีประสบการณ์สอนเพื่อวางแผนการสอน
รํวมกันเป็นทีม ก าหนดแนวทางการสอนที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการจัดสัมมนา
อาจารย์ในเรื่องการวางแผนการสอนในรายวิชา 
ที่สอนเป็นทีม มีการเชิญคณะกรรมการผู๎ทรง
คุณวุฒพื่อเป็นงานศิลปนิพนธ์ได๎ ในอนาคต 
ดั งนั้น  การปรับเปลี่ ยน เพื่ อ ให๎ เทํ าทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นประเด็นหลักของการ
ปรับปรุงรายวิชา   
- ส รุปผลการด า เนินงานการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชา 
    จากการประชุมภาควิชา ได๎มีมติให๎ท าการ
ทบทวนการด าเนินงาน การทบทวนเนื้อหา
รายวิชา เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องและความ
ตํอเนื่องในแตํละรายวิชา ให๎มีความเช่ือมโยง
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไมํมีความซ้ าซ๎อน
กัน สามารถน าไปตํอยอดในรายวิชาอื่นๆได๎ 
สังเคราะห์ออกมาเป็นเลํมหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาประยุกตศิลปศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

 - การเตรียมความพร้อมด้านการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (AUN 
– QA) ที่น าผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Learning Outcome)เป็นแนวทางออกแบบ 
หลักสูตร ซ่ึงมหาวิทยาลัยก าหนดให้หลักสูตร
นี้ใช้อย่างเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2564 
     ภาควิชาฯและหลักสูตร สํงเสริมและให๎การ
สนับสนุนบุคลากร เพื่อเตรียมความพร๎อมเรยีนรู๎ 
การพัฒนาองค์ความรู๎ ในการบริหารจัดการ
องค์กรสูํความเป็นเลิศด๎วยเกณฑ์ EdPEx และ

 มคอ.2 
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สามารถเลือกเรียนได๎ตามความสนใจ 5 สายวิชา คือ 
จิตรกรรมประยุกต์ ประติมากรรมประยุกต์  ภาพพิมพ์
ประยุกต์ ศิลปะไทยประยุกต์  และ ศิลปะสิ่งทอ พร๎อม
กับเรียนในรายวิชาทฤษฎี เชํน รายวิชาสุนทรียศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ และศิลปะวิจารณ์ เป็นต๎น 
     6.นอกจากนี้ ยังมีวิชาที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบ 
หัตถกรรมรํวมสมัย รวมถึงการประยุกต์ภูมิปัญญาไทย 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อสร๎างนวัตกรรมใหมํในงาน
ออกแบบ หลังจากเลือกรายวิชาเอกบังคับตามความ
สนใจรายบุคคลแล๎ว  
    7. หลักสูตรฯ มีรายวิชาเลือกมากถึง 24 วิชา        
โดยผู๎สอนหมุนเวียนเปิดรายวิชา ใหมํๆ เพื่อให๎
นักศึกษามีทางเลือกที่หลากหลายนักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนได๎ตามความสนใจ เน๎นทักษะและความ
ช านาญในทางชําง มีศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับการ
ออกแบบ งานหัตถกรรมตํางๆ ที่เน๎นประสบการณ์การ
ใช๎วัสดุและทักษะทางงานชํางหลายรูปแบบ  เชํน 
ธุรกิจสิ่งทอ ศิลปะจากวัสดุเหลือใช๎  ศิลปกรรมผ๎า การ
ออกแบบศิลปะปูนปั้นไทย วาดภาพด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต๎น โดยความรู๎จากรายวิชาเลือก
เหลํานีจ้ะ สามารถหลอมรวมสํงเสริมเข๎ากับทักษะด๎าน
วิจิตรศิลป์และการออกแบบที่นักศึกษาได๎ผํานการ
เรี ยนรู๎ และฝึกปฏิบัติ จนช านาญแล๎ว เพื่ อจะได๎
สร๎างสรรค์เป็นงานประยุกต์ศิลป์ท่ีแสดงความ สามารถ
ทางการใช๎วัสดุและทักษะทางงานชํางอยํางชัดเจน             
     เมื่อนักศึกษาผํานรายวิชาดังกลําวข๎างต๎น จากนั้น
จะได๎เรียนรํวมกันในรายวิชา “โครงการสร๎างสรรค์
ประยุกต์ศิลป์” ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะน าความรู๎
ความช านาญที่ได๎จากการเรียนวิชาเอกบังคับเลือก ซึ่ง
เป็นความช านาญเฉพาะทางมาบูรณาการกับวิชา
เฉพาะของสาขาวิชา ซึ่งเป็นองค์ความรู๎ที่จ าเป็นส าหรบั
การสร๎างสรรค์ประยุกต์ศิลป์ เพื่อที่จะพัฒนางานสืบเนื่อง
ไปสูํการสร๎างสรรค์ศิลปนิพนธ์ซึ่งถือเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนที่สุดของหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาประยุกต
ศิลปศึกษา (ปรับปรุงพ.ศ. 2560) มากที่สุด 
     7.หลักสูตรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดย
ก าหนดให๎มีการจัดประชุมอาจารย์ผู๎สอนอยํางตํอเนื่อง 
และมี ก าร  จั ดการสั มมนาอาจารย์ ผู๎ ส อน เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความเห็นและรํวมวางแผนการสอน  

กา ร เ ต รี ย มคว ามพร๎ อม ประกั นคุณภาพ
การศึกษา“AUN - QA Implementation and 
Gap Analysis” โดยสํงบุคลากรเข๎ารํวมการ
อบรมจ านวน 4 รายการ เพื่อเป็นแนวทาง
ออกแบบหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดให๎
หลักสูตรนี้ใช๎อยํางเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 
2564 ดังนี้ 
     1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกทําน ได๎แกํ 
รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ งามเช้ือชิต, ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์พิทักษ์ สงํา อาจารย์อุณรุท กสิกร
กรรม อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ อาจารย์
นัจ พงษ์หาญยุทธ รวมทั้ง น.ส.พรพรรณ แก๎ว
ประเสริฐ เจ๎าหน๎าที่ประจ าหลักสูตรฯ เข๎ารํวม
การอบรม “โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ “AUN - QA 
Implementation and Gap Analysis” 
ระหวํางวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2561 ณ 
พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร ช้ัน 1 อาคาร
ศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์  ณ ห๎องประชุมยาใจ 
จิตรพงศ์  คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร   
      2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์นัจ 
พงษ์หาญยุทธ และเจา๎หน๎าท่ีประจ าหลักสูตรฯ 
นางสาวพรพรณ แก๎วประเสริฐ เข๎ารํวมการ
อบรม Gap Analysis AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis ปี 62 
จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแหํงประเทศไทย 
(ทปอ.) เมื่อวัที่ 31 พ.ค.- 1 มิ.ย. 62 ณ โรง
แรมดิเอม็เมอรอล รัชดา กรุงเทพฯ 
     3. นางสาวพรพรรณ แก๎วประเสริฐ  ซึ่งเป็น
เจ๎าหน๎าท่ีประจ าหลักสูตร  เข๎ารํวมสังเกตการณ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA”รุํนที่ 2 : 
Writing PLOs and CLOs   ซึ่งเป็นการซักซ๎อม
ท าความเข๎าใจและลงมือปฏิบัติการเขียน
รายงานการประกันคุณภาพส าหรับปีการศึกษา 
2564 เมื่อวันที่  27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  
ห๎องประชุมหลวงพํอวัดไรํขิงอุปถัมภ์คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความ 
ก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
       1.มีแผนการปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับ
มาตรฐานของ สกอ.ภายใน 5 ปี 
         2. เนื้อหาของหลักสูตรมีการปรับปรุงให๎ทันสมัย
ตลอดเวลา มีการเปิดรายวิชาเลือกใหมํๆ ให๎นักศึกษาได๎
เรียน  มีการจัดประชุมหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณา
รวบรวมผลจากมคอ.5 แตํละรายวิชาเมื่อสิ้นสุด ในแตํ
ละปีการศีกษามาจัดท า มคอ.7 ท าการวิเคราะห์
รํวมกันถึงปัญหา และแนวทางการแก๎ไขปัญหาในแตํละ
รายวิชา เพื่อสะท๎อนถึงแนวทางการพัฒนาการเรียน
การสอนในแตํละเทอม เพื่อปรับให๎ทันตํอยุคสมัยใน
สังคมปัจจุบัน  
     ทุกขั้นตอนมีการก ากับ ดูแล ติดตาม ให๎การ
ด าเนินการเป็นไปตามปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรที่
วางไว๎ โดยมีอยูํในวาระการประชุมภาควิชาฯ และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกครั้ง  
 

 – ผลการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆ        
     ภาควิชาฯ มีการเก็บรวบรวมข๎อมูล ผลการ
ประเมินในด๎านตํางๆ ได๎แกํ   
     1. เ ชิญผู๎ทรงคุณวุฒิฯ ในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ฯ โดยตั้งแตํปีการศึกษา 2555 - 2560
ภาควิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ แล๎ว  
     2. การประเมินความพึงพอใจผู๎ใช๎บัณฑิต   
     3. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู๎สอนประชุมรํวมกัน ในการสัมมนาเพื่อหา
ข๎อสรุปตามที่ผู๎ทรงคุณเสนอแนะ เพื่อน าไปใช๎ใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งตํอไป 
      

มคอ.2 
รายงานการ
ทวนสอบฯ 

 
ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล๎ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้    :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป    :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
5.2.1 การก าหนดผู้สอน  
     1.มีการก าหนดงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนไว๎ใน
แผนปฏิบัตริาชการฯ  
     2. ประชุมหลักสูตรฯ พิจารณาแผนการศึกษาใน 
มคอ.2 
     3. ประชุมพิจารณาแผนการศึกษาตาม มคอ.2 
เพื่อจัดท าตารางสอน กํอนเปิดภาคการศึกษามีการ
ประชุมตารางสอนเพื่อก าหนดผู๎สอนให๎มีคุณสมบัติและ
ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับรายวิชา 
     4. กรณีวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา 
ด าเนินการจัดหาผู๎สอน  
     5. กรณีวิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิชาฯ 
ใหค๎ณะฯ เป็นผู๎พิจารณาจัดหาผู๎สอน 

- ผลการด าเนินงานการก าหนดผู้สอน 
     1. มีการประชุมรํวมกับภาควิชาฯ ในการจัด
ตารางสอน เพื่อหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ในแตํละรายวิชากํอนเปิดเรียนในแตํละเทอม 
บันทึกรายช่ืออาจารย์ผู๎สอนและอาจารย์ผู๎
ประสานงานรายวิชาในแตํละรายวิชา มีการ
พูดคุย หารือถึงแนวทางการสอนในบริบทตํางๆ 
เพื่อให๎เนื้อหาการเรียนการสอนมีความทันสมัย 
โดยพิจารณาอาจารย์ผู๎สอนจากความรู๎ ความ
ช านาญและประสบการณ์ให๎ เหมาะสมกับ
รายวิชาที่สอน 
     2. มีการก ากับ ติดตามให๎อาจารย์ผู๎
ประสานงานรายวิชาในแตํละรายวิชาจัดท า
มคอ.3 มคอ.4 และแจกหรือแจ๎งให๎นักศึกษา

 รายงาน
ประชุม 
 แผนปฏิบัติ

งานของภาควิชา
ฯ 
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
     6. กรณีวิชาของหลักสูตรฯ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรพิจารณาผู๎สอน 
     7. การพิจารณาผู๎สอนค านึงถึงสิ่งตํอไปนี้ 
         7.1 มีความรู๎ความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน 
(ค านึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน ผลงาน
วิชาการของผู๎สอน) 
        7.2 หลักสูตรก าหนดผู๎สอนให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎
จากผู๎สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพื่อให๎มีโอกาส
การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู๎สอนหลากหลาย
ความรู๎และประสบการณ์(ในแตํละหลักสูตร นักศึกษา
ควรได๎เรียนกับอาจารย์ผู๎สอนคนเดิมไมํเกิน 3 รายวิชา
ในหนึ่งภาคการศึกษา) 
    8. หลักสูตรฯ สํงรายชื่อผู๎สอนในแตํละรายวิชาผําน
การเห็นชอบของคณะฯ ท าประกาศรายช่ือผู๎สอน กลุํม
เรียนนักศึกษา ห๎องเรียน ห๎องสอบปลายภาคสํงไปยัง
กองบริการการศึกษา 
       - คณะฯ ด าเนินการจัดห๎องเรียน ให๎เป็นไปตาม
ความเหมาะสมของจ านวนนักศึกษาและลักษณะของ
วิชา 
      - คณะฯ แจ๎งไปยังคณะและผู๎สอนทราบเพื่อ
จัดท า มคอ.3 
    9. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอน 
 
  -การก าหนดอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาศิลปนิพนธ ์
    เพื่อให๎การเรียนการสอนเป็นไปอยํางมีระบบ 
หลักสูตรฯได๎ประชุมหารือรํวมกับภาควิชาฯถึงแนว
ทางการจัดการการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ 
กรรมการตรวจและตัดสินศิลปนิพนธ์ เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับตัวนักศึกษาแตํละบุคคล และสามารถชํวยเหลือ 
ติดตาม ผลการสร๎างสรรค์ศิลปนิพนธ์ได๎เป็นอยํางดี  
      

ทราบโดยการก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติงานฯ 
และติดตามในการประชุม   ซึ่งผล คือ สํงได๎
ครบทันตามเวลาที่ก าหนดไว๎กํอนเปิดภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา 
 
     - การด าเนินงานและการก าหนดอาจารย์ผู้
ควบคุมศิลปนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาศิลป
นิพนธ์ 
    -นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญในหัวข๎อและเทคนิคที่ตนเองสนใจ  
   - การแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ 
เพื่อควบคุมและดูแลผลงานสร๎างสรรค์ของ
นักศึกษาแตํละคน เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
โดยมีแนวทางการแบํงกลุํมของรายวิชาศิลป
นิพนธ์ไว๎อยํางชัดเจน ล าดับตํอเนื่องทั้ ง 3 
รายวิชา ตั้งแตํรายวิชาโครงการสร๎างสรรค์ประ
ยุกตศิลป์ รายวิชาการเตรียมศิลปนิพนธ์ และ
รายวิชาศิลปนิพนธ์ มีการแบํงทางเลือกให๎
นักศึกษาได๎เลือกศึกษาในแนวทางที่ตนเองสนใจ 
ได๎แกํ 1. กลุํมศิลปะกับพื้นที่เฉพาะ และ 2. 
กลุํมศิลปะกับหน๎าท่ีเฉพาะ มีการแบํงคณาจารย์
ผู๎สอนเป็น 2 กลุํมและได๎รับการแตํงตั้งเป็น
กรรมการผู๎ตรวจและตัดสินศิลปนิพนธ์ ในกลุํมที่ 
1 จ านวน 7 คน และในกลุํมที่ 2 จ านวน 8 คน 
ซึ่ ง มี ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ ที่ แ ต ก ตํ า ง กั น  มี
ความสามารถในการเป็นที่ ปรึ กษา ให๎ แกํ
นักศึกษาได๎เป็นอยํางดี  
    - อาจารย์ที่ปรึกษาให๎ค าปรึกษาถึงแนว
ทางการเลือกหัวข๎อและแนวทางการสร๎างสรรค์
ผลงานศิลปนิพนธ์  
 
สรุปผลการด า เนินงานและการก าหนด
อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์และอาจารย์ที่
ปรึกษาศิลปนิพนธ์ 
    นักศึกษาในรายวิชาศิลปนิพนธ์ มีผลงาน
สร๎างสรรค์ออกมาให๎ เห็นเป็นรูปธรรมเชิง
ประจักษ์ มีการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ให๎สํ งผลงานเข๎ารํวมประกวดในเวทีตํ างๆ 
ตลอดจนสามารถผลักดันให๎ช้ินงานสร๎างสรรค์ที่
เกิดจากแนวความคิดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
บุคคลสามารถแจ๎งจดเป็นสทิธิบัตร เพื่อเป็นแนว
ทางการก ากับและควบคุมไมํให๎เกิดการลาออก
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
เลียนในผลงานตํางๆของนักศึกษาได๎  โดย
แนวทางปฏิบัตินี้ ด าเนินตํอเนื่องมาเป็นปีที่ 2 
ซึ่งแนวโน๎มที่จะมีการแจ๎งจดสิทธิบัตรจาก
ผลงานสร๎างสรรค์ของนักศึกษามีมากขึ้น จากปี
กํอนเป็น 4-5 เทํา นักศึกษามีความเข๎าใจ ภูมิใจ
และหวงแหนเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหลํานี้มากขึ้น  
    

5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4)         
     หลักสูตรฯมีกลไกการก ากับ ติดตามและตรวจสอบ
การจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 ให๎เป็นไปตามเกณฑ์ตัว
บํงช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ
หลักสูตร  โดยใสํไว๎ในแผนปฏิบัติราชการของภาควิชา
ฯ และภาควิชาฯ มีการประชุมในวาระที่เกี่ยวกับการ
ก ากับ ติดตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4  
    ในสํวนของการตรวจสอบมาตรฐานของการ จัดท า 
มคอ.3 และ มคอ.4 นั้น  หลักสูตรฯ มีกลไกการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
    1. ตรวจสอบโดยการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ประเมินการสอนและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชา  
        - หลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อพิจารณาเสนอ
รายชื่อผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ
และประสบการณ์ ที่มีความเช่ียวชาญในภาคปฏิบัติ
และทฤษฎีที่ตรงกับรายวิชาที่จะประเมินฯ ในหลักสูตร 
         -หลั กสู ต ร ฯ  เ สนอขอแตํ ง ตั้ ง ก ร รมกา ร
ผู๎ทรงคุณวุฒิฯ ไปยังคณะฯ เพื่อออกค าสั่งแตํงตั้ง ออก
หนังสือเชิญ  
     -ก าหนดจัดการประเมินการสอนและทวนสอบ 
     - อาจารย์ผู๎สอน เตรียมงานน าเสนอ วิธีการสอน 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา และผลงาน
ตัวอยําง ของนักศึกษา  
   2.หลักสูตรฯจัดท าแบบประเมินผู๎สอน online โดย
ให๎นักศึกษาเข๎าไปประเมินผู๎สอน  
   3. อาจารย์ผู๎สอนน าผลการประเมินของผู๎ทรงคุณวุฒิ 
และผลประเมินโดยนักศึกษามาวิเคราะห์และเขียน 
มคอ.5 และน าไปปรับปรุง มคอ.3 ตํอไป 
   4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท า มคอ.7 
 

   - การด าเนินงาน 
     1. มี ก า รก ากั บ  ติ ด ตาม ให๎ อ าจ ารย์ ผู๎
ประสานงานรายวิชาในแตํละรายวิชาจัดท า
มคอ.5 โดยการก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติงานฯ 
และติดตามในการประชุม  ซึ่งผล คือ สํงได๎ครบ
ทันตามเวลาที่ก าหนด  
     2. การก ากับมาตรฐาน มคอ.3 และมคอ.4 
ของอาจารย์ให๎ทันสมัย ทั้งด๎านเนื้อหา และ
กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลนั้น   หลักสูตรฯ ได๎ด าเนินการโดย 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
เฉพาะหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต
ศิลปศึกษา (หลักสูตรปี พ.ศ. 2560) โดยมี  
     รองศาสตราจารย์สน สีมาตรัง  
     รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร  
     รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ  
     กรุณาเป็นกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ในการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดใน มคอ. 3 อยํางน๎อย
ร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 
2562 ณ พิพิธภัณฑการออกแบบศิลปากร 
อาคารศิลป์พีระศรี 3  
     โดยมีอาจารย์ผู๎สอนเข๎ารํวมฟัง ค าแนะน า
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลรายวิชาที่ เหมาะและเป็นการ
ถํายทอดประสบการณ์จากอาจารย์อาวุโสที่มี
ความเชี่ยวชาญในการสอนมาสูํอาจารย์ผู๎สอนซึ่ง
ประโยชน์ตํอการน าไปปรับปรุงรายวิชา 
 

 แผนปฏิบัต ิ
งานของภาค 
วิชาฯ 
 รายงานการ

ประชุมภาควิชา 
 สรุปทวน

สอบฯ 
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     - ภาควิชาฯ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ด๎านตํางๆ และน าเสนอตํอคณะฯ ในแผนได๎ระบุ ถึง
โครงการบริการวิชาการและโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยแบํงเป็น ดังนี้ 
     1. โครงการที่จัดตํอเนื่อง มีการน าผลสรุปของ
โครงการมาปรับปรุงและพัฒนา เชํน 
     โครงการ Applied Art Homemade ที่จัด
ตํอเนื่องเป็นปีท่ี 5 โดยการน าเสนอผลสัมฤทธ์ิ จากการ
เรียนในรายวิชาเลือก จ านวน 6 รายวิชาในหลักสูตรฯ  
     2. โครงการที่ตอบสนองนโยบายของ มหาวิทยาลัย 
มีการน าแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะฯ มา
เป็นประเด็นหลัก เชํน 
     โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ซึ่งเป็นโครงการความ
รํวมมือของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รํวมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาการ
ออกแบบตุ๏กตาชาววัง บ๎านบางเสด็จ โดยโครงการได๎
บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา 364 226 การ
ออกแบบศิลปะปูนปั้นไทย  
      

  
 

- ผลการด าเนินงาน 
      1. ในปีการศึกษา 2561 ภาควิชาฯ ได๎จัด
จัดโครงการที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเสนอขออนุมัติจัด
โครงการตํอคณะฯ โดยมี โครงการที่จัดตํอเนื่อง 
มีการน าผลสรุปของโครงการมาปรับปรุงและ
พัฒนา เชํน โครงการ Applied Art 
Homemade แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ที่ ต อบ ส น อ ง
นโยบายของ มหาวิทยาลัยมีการน าแนวนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ มาเป็นประเด็น
หลัก เชํน โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ดังน้ี 
     1. โครงการ Applied Art Homemade 
5th เป็นโครงการที่อาจารย์ผู๎สอนในรายวิชา จัด
ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให๎นักศึกษาที่ลงทะเบียน 
รายวิชาเลือก ในหลักสูตรสาขาประยุกต
ศิลปศึกษา ซึ่งเป็นกลุํมวิชาที่หลักสูตรเปิดกว๎าง
ให๎นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได๎ตามความ
สนใจโดย ในปีการศึกษา 2561 นี้ หลักสูตรฯ 
ได๎เปิดรายวิชาเลือก ซึ่งเป็นวิชาเดียวกันกับที่ได๎
ท าการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2561 จ านวน 5 รายวิชาคือ 364 222 
ศิลปกรรมผ๎า (Fabric Art) 364 226 การ
ออกแบบศิลปะปูนปั้นไทย (Traditional Thai 
Stucco Design)  364 227การออกแบบบาติก 
(Batik Design) 364 234 เทคนิคการ
ออกแบบสร๎างแบบตัด (Pattern Design 
Technique) และ 364 235 การเขียนภาพคน
เหมือน (Portrait Painting) ได๎น าเสนอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภายหลังจากที่ได๎ศึกษา
ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติแล๎ว เผยแพรํตํอ
สาธารณะชน โดยน าข๎อสรุปจากปีที่แล๎ว มา
ปรับปรุงใช๎ในการจัดงานแสดงในครั้งนี้ ทั้งเรื่อง
งบประมาณในการจัดโครงการที่เพิ่มขึ้น การมี
สํวนรํวมของนักศึกษาจากการได๎เห็นผลงาน
ตั ว เ อง ในการแสดงนิทร รศการครั้ งนี้  ณ 
พิพิธภัณฑ์ การออกแบบศิลปากร อาคารศิลป์  
พีระศรี 3 เมื่อวันที ่ 4 - 14 ธันวาคม 2561 
     2. บริษัทไปรษณีย์ไทยรํวมกับคณะ
มัณฑนศิลป์   มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษาจัดโครงการ

 ส รุ ป ผ ล
โ ค ร ง ก า ร ปี
การศึกษา 2561 
 รายงานการ

ฝึ ก ป ร ะ ส บ 
การณ์วิชาชีพ 
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ซึ่งเป็นโครงการที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา 364 
2 2 6  ก า ร อ อ ก แ บ บ ศิ ล ป ะ ปู น ปั้ น ไ ท ย 
(Traditional Thai Stucco Design) ซึ่งเป็น
รายวิชาในหลักสูตรศิลปบันทิต สาขาวิชาประ
ยุกตศิลปศึกษา  ได๎ ลงพื้นที่ศูนย์ตุ๏กตาชาววัง
บ๎านบางเสด็จ จ.อํางทอง เพื่อท าการ ศึกษา 
ข๎ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ ตุ๏ ก ต า ช า ว วั ง บ๎ า น 
บางเสด็จ และปัญหาตําง ๆ ทางกายภาพใน
พื้นที่ ด าเนินการสรุป ข๎อมูลจากการลงพื้นที่ 
และท างานวางแผนและก าหนดโจทย์ในการ
แก๎ปัญหาจากปัญหาและอุปสรรค ปฏิบัติงาน 
หาค าตอบเรื่องดินปั้น โดยการแบํงกลุํมและ
มอบหมาย หน๎าที่กันท า โดยอาจารย์และ
นักศึกษาจะรํวมกันสรุปภาพรวมการท างาน 
ของทุกๆ กลุํม และท าการบันทึก วิเคราะห์ 
เรื่องราว และรูปแบบนักศึกษาท าแบบรําง
เบื้องต๎น โดยเสนอเป็นงาน Sketch Design 
น าเสนอผลงานแกํชุมชน  
     ผลการด าเนินงานเป็นไปด๎วยดี ชาวบ๎าน
และชุมชนมีความเข๎มแข็ง และเปิดใจในการ
เรียนรู๎และสามารถน าไปปรับใช๎ให๎เกิดการ
สร๎างสรรค์ใหมํของตุ๏กตาชาววังบ๎านบางเสด็จ 
อ.ป่าโมก จ.อํางทอง และตัวนักศึกษาเองก็ได๎มี
โอกาสเรี ยนรู๎ ภูมิปัญญาพื้นบ๎ าน เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เป็นการเพิ่มพูนทักษะการ
เรียนรู๎และนวัตกรรม (ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
และนวัตกรรม,การคิดอยํางมีวิจารณญาณและ
การแก๎ปัญหา,การสื่อสารและความรํวมมือ) 
ตลอดจนเสริมสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวําง
องค์กรภายนอก ชํวยเสริมสร๎างความยึดมั่น
ผูกพันกับความเป็นพลเมืองศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอีกทาง
หนึ่งด๎วย 

ทุกโครงการโครงการมีการแตํงตั้ งคณะ 
กรรมการด าเนินงาน มีการประเมินผล และ
สรุปผลการด าเนินการน าเสนอตํอที่ประชุม
ภาควิชาฯ และคณะฯ ตามล าดับ 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล๎ว :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
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เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน  

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
      การประเมินผู๎เรียนมวีัตถุประสงค์เพื่อจัดให๎ มีการ
ประเมินผลการเรียนรู๎  ของนักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผล การเรียนรู๎ ในทุกๆ   ด๎าน ตามที่ก าหนด
ไว๎ในหลักสูตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของอาจารย์ผู๎สอน ให๎อาจารย์ผู๎สอน
สามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนา เพื่อการเรียนรู๎ของ
นักศึกษา  ระบบและกลไกในการประเมินผลการ
เรียนรู๎ของนักศึกษา จะต๎องแสดงสามารถแสดงให๎เห็น
ถึงผลลัพธ์การเรียนรู๎ ที่หลักสูตรฯ  ออกแบบและ
คาดหวังให๎นักศึกษาได๎รับจากการเรียนการสอนจน
สามารถสร๎างการเรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎ เพื่อให๎นักศึกษา
สามารถปรับปรุ งในด๎านตํางๆที่บกพรํองตนจน
นักศึกษาสามารถพัฒนาไปสูํการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง จน
สามารถสร๎างแนวทางแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เพื่อให๎
นักศึกษาสามารถน าไปปรับใช๎ในการปฏิบัติวิชาชีพ 
ตํอไป 
        นอกจากนี้ หลักสูตรฯต๎องจัดการกระบวนการ
ประเมินศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาให๎ครอบคลุมทั้งใน
ด๎านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อเป็นการแสดงให๎เห็นถึง
ผลลัพท์ที่หลักสูตรคาดหวัง และเพื่อที่นักศึกษาจะต๎อง
จบการศึกษาและประกอบวิชาชีพในอนาคต 
  

    หลักสูตรฯ ได๎ก าหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู๎
ทั้ ง  6  ด๎ านโดยกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู๎จากหลักสูตรสูํรายวิชา 
ซึ่งอาจารย์ผู๎สอน จะเตรียมวางแผนกลยุทธการ
สอนและกลวิธีการประเมินในแตํละด๎านตามที่
ปรากฏใน มคอ. 3 ของแตํละรายวิชา ซึ่งมี
ภาพรวม ดังนี ้
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 
- ประเมินจากการเข๎าช้ันเรียน การตรงตํอเวลา 
การกรท าทุจริตในการสอบ การน าข๎อมูลทาง
วิชาการมาใช๎เพื่อการศึกษาด๎วยความรับผิดชอบ
และมีวิจารณาญาน และประเมินจากโครงการ/
กิจกรรม 
ด๎านความรู๎ 
  - ประเมินจากความถูกต๎องของความรู๎ที่นักศึกษา 
ได๎รับ ความเข๎าใจในภาคทฤษฎี หลักการ ตําง ๆ  
จากการทดสอบ เชํน โดยการให๎ตอบค าถามปาก
เปลํา ทดสอบด๎วยข๎อเขียน การสอบกลางภาค
เรียนและปลายภาคเรียน ตลอดจนพัฒนาการทาง
ทักษะทางการปฏิบัติงาน และความคิดสร๎างสรรค์
ของนักศึกษา ในการศึกษาแตํละวิชา หรือจากการ
สร๎างสรรค์ผลงานแตํละครั้ง โดยสังเกตจากจาก
คุณภาพทางด๎านเนื้อหาและรูปแบบของผลงานท่ี
นักศึกษาปฏิบัติ 
  - ประเมินจากคุณภาพของรายงานหรือโครงงาน
ที่มอบหมายให๎นั กศึ กษาปฏิบั ติ  ตลอดจน 
คุณภาพการน าเสนอ 
 - ประเมินจาก คุณภาพด๎านเนื้อหาสาระ ที่
สะท๎อนจากผลงานสร๎างสรรค์ของนักศึกษา 
ตลอดจนการรู๎จักก าหนดบทบาทหน๎าที่ของงาน
ศิลปะให๎เหมาะสมกับบริบทของสังคม และ
สิ่งแวดล๎อม ประเมินจาก คุณภาพด๎านเนื้อหา
สาระ    ที่สะท๎อนจากผลงานสร๎างสรรค์ของ
นักศึกษา ตลอดจนการรู๎จักก าหนดบทบาท
หน๎าที่ของงานศิลปะให๎เหมาะสมกับบริบทของ
สังคม และสิ่งแวดล๎อม 

 มคอ.3 
 มคอ.5 
 รายงานการ

ทวนสอบฯ 
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
  - ประเมินจากทัศนคติ ความเข๎าใจธรรมเนียม
ปฏิบัติตํางๆ สังเกตศักยภาพ ในการหาความรู๎
ร อบ ตั ว อื่ น ๆ  ด๎ ว ย ต น เ อ ง ข อ ง นั กศึ กษา 
นอกเหนือจากการเรียนวิชาตําง ๆ ในช้ันเรียน    
ดูผลลัพธ์รายวิชาฝึกงานภาคสนาม โดยสังเกต
ผลสะท๎อนความพึงพอใจจากผู๎ใช๎บัณฑิต 
ด๎านทักษะทางปัญญา 
  -ประเมินจากผลการน าเสนอการค๎นคว๎าข๎อมูล 
และสรุปประเด็นของประเด็นศึกษา การแสดง
บทวิเคราะห์และความคิดเห็น ในการเขียน
รายงาน การสอบข๎อเขียน หรือประเด็นที่ผู๎เรียน
อภิปรายปากเปลําในช้ันเรียน ตลอดจนคุณภาพ 
ความนําสนใจของแนวความคิด รูปแบบและ
เนื้อหาในงานออกแบบสร๎างสรรค์ศิลปะของ
นักศึกษา โดยการสังเกตจากพัฒนาการทาง
ความคิดสร๎ า งสรรค์ ของนักศึ กษาในการ
สร๎างสรรค์ผลงานแตํละครัััง  
  - ประเมินจากความส าเร็จของผลงานวิชาการ
และ/หรือ การปฏิบัติงานของนักศึกษา ตาม
ความเหมาะสมของเง่ือนไขหรือข๎อจ ากัดตําง ๆ 
เฉพาะกรณี 
  - ประเมินจากพัฒนาการ ความสามารถในการ 
น าเสนอประเด็นความรู๎ มุมมองใหมํ นวัตกรรม
ใหมํๆ  ทางศิลปะและออกแบบ ที่เป็นผลมาจาก
การรู๎จักวิเคราะห์ เช่ือมโยง ผสมผสานความรู๎ 
เทคนิควิธีการ ภูมิปัญญาตําง ๆ  
ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  - ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมในช้ัน
เรียน หรือในกลุํมนักศึกษา เชํนคุณภาพ จาก
การระดมความคิดและการรํวมแรงรํวมใจ
ท างาน ให๎ส าเร็จตามเป้าหมาย สังเกตทักษะ
การแก๎ปัญหา ความถี่ถ๎วนรอบคอบ ความกล๎า
ตัดสินใจในสถานการณ์ตําง ๆ การแสดงความ
โปรํงใส เป็นธรรมตํอเพื่อนในกลุํม การรู๎จัก
ยอมรับข๎อผิดพลาดและหาทางแก๎ไขหรือการ
เรียนรํวมกับกลุํมเพื่อนอยํางมีประสิทธิภาพและ
สร๎างสรรค์ 
ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  - ประเมินจากความสามารถในการ ในการ
น าเสนอผลงานด๎วยการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพและองค์ประกอบของการน าเสนอ 
  - ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์
ข๎อมูล การน าเสนอโครงงานตําง ๆ ที่ตั้งอยูํบน
พื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลที่เข๎าใจได๎ใน
สั งคมความ เหมาะสมตํอบริบทหรือกลุํ ม 
เป้าหมาย ความคุ๎มคําตํอประโยชน์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 
ด๎านทักษะพิสัย 
- ประเมินจากคุณภาพทางทักษะปฏิบัติ ฝีมือ
ความช านาญ ความสมบูรณ์แบบ ของผลงาน
สร๎างสรรค์ของนักศึกษา  ความสามารถในการ
แก๎ไขปัญหา การมีรสนิยมในความงาม มุมมอง 
ทัศนคติตํองานศิลปะและวงการศิลปะ สังเกต
พัฒนาการทางความคิดขอนักศึกษา ความโดด
เดํน ก๎าวล้ า ความเป็นต๎นแบบ และความเป็น
ผู๎น าทางความคิดในการสร๎างสรรค์ผลงานตลอด
ระยะเวลาในการศึกษา  
  โดย การประเมินผลลัพธ์ทั้ง 6 ด้าน สามารถ
สรุปวิธีการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  1) การประเมินผลลัพธ์ของนักศึกษาเชิง
ปริมาณ  ได๎แกํ การก าหนดการวัดผลด๎วย
คะแนนและการให๎เกรด จากการประเมินผล
งานการเรียน ได๎แกํ การสอบ (ในรายวิชาที่มี
การเรียนการสอนด๎วยการ Lecture)  เ ชํน 
รายวิชาสุนทรียศาสตร์  รายวิชาประวัติศาสตร์
ศิลปะ รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ 
เป็นต๎น  และการน าเสนอผลงาน (ในรายวิชาที่
มีการเรียนการสอนด๎วยการให๎นักศึกษาสํง
ผลงานศิลปะ เ ชํน รายวิชาการออกแบบ 
รายวิชาองค์ประกอบศิลป์ รายวิชาวาดเส๎น 
รายวิชาสตูดิโอ และรายวิชาวิทยานิพนธ์ เป็น
ต๎น) โดยก าหนดการประเมินผลการให๎คะแนน 
น าไปสูํการให๎เกรดโดยก าหนดการประเมินผล
การอิงเกณฑ์เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต๎น เนื่องจาก
หลักสูตรวิเคราะห์วํา การก าหนดการประเมิน
เพื่อการให๎เกรดโดยวิธีดังกลําว เป็นมาตรฐาน
เดียวกันกับสถาบันการศึกษาที่มีการสอนศิลปะ 
ดังนั้น คะแนนและเกรดที่นักศึกษาได๎รับ   จะ
สามารถท าให๎หลักสูตรฯและนักศึกษา สามารถ
เปรี ยบ เทียบการประ เมินผลสัมฤทธิ์ ทาง
การศึกษาได๎ใกล๎เคียงกับสถาบันที่มีการศึกษาที่
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สอนศิลปะอื่นได๎  
    แตํหากพบวํา คะแนนของกลุํมนักศึกษาใน
รายวิชาใด มีความผิดปกติ ที่ไมํสามารถใช๎วิธี
ดังกลําวได๎ให๎อาจารย์ผู๎สอน สามารถปรับเกณฑ์
ในการให๎คะแนนเป็นแบบอิงกลุํม พิจารณา
เปรียบเทียบ และแจ๎งตํอหลักสูตรฯ เป็นกรณีไป 
แตํ ต๎ อ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ห รื อ วิ ธี ก า ร ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดในการบันทึกชํวงคะแนน 
    ทั้งนี ้หลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผล
ในการให๎คําระดับคะแนน (เกรด) เป็นไปตาม
ข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรฯ   
  2) การประเมินผลลัพธ์ของนักศึกษาเชิง
คุณภาพ 
    การประเมินผลลัพธ์ ของนักศึ กษาเ ชิ ง
คุณภาพ ได๎แกํ การที่อาจารย์ผู๎สอนในรายวิชาที่
มีการเรียนการสอนด๎วยการให๎นักศึกษาสํง
ผลงานศิลปะ โดยเฉพาะรายวิชาที่เน๎นทักษะ
ปฏิบัติและการพัฒนาทางความคิดสร๎างสรรค์
ทั้งหมด และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ด๎วยการ
ติดตามการพัฒนา ความก๎าวหน๎าของการ
ท างานของนักศึกษาแตํละคน ตลอดภาค
การศึกษา ทั้ งการเข๎า ช้ันเรียนและการสํง
ความก๎าวหน๎าในการท างาน เพื่อน าไปประกอบ
ในการตัดสินในของการประเมินผลลัพธ์ของ
นักศึกษาเชิงปริมาณด๎วย  
   กระบวนการก าหนดแนวทางการประเมินทั้ง 
2  สํวนดังกลําว จะท าให๎อาจารย์ผู๎สอน 
สามารถติดตามและมองเห็นพัฒนาการด๎านการ
เรียนของนักศึกษาได๎อยํางเป็นจริง และสามารถ
ช้ีน าแกํนักศึกษาถึงจุดอํอนในด๎านตํางๆของ
นักศึกษา เพื่อแนะน าให๎นักศึกษาพัฒนาตนเอง       
จนสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจในการให๎
คะแนนสูํการให๎เกรดในท๎ายท่ีสุด 
 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  
   ใช๎วิธีการทวนสอบมาตรฐาน โดย แบํงออกเป็น 
  1) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ขณะ
นักศึกษายังไมํส าเร็จการศึกษา   
    - ก าหนดให๎มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู๎ของนักศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของระบบประกัน

 -การด าเนินงานและผล   
  1) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ขณะ
นักศึกษายังไมํส าเร็จการศึกษา 
    - เชิญผู๎ทรงคุณวุฒิฯ ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู๎  โดยตั้งแตํปีการศึกษา 
2555-2560 ภาควิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของรายวิชา ในหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชา

 รายงานการ
ประชุมฯ 
 รายงานการ

ทวนสอบฯ 
 ผลประเมิน

โดยนักศึกษา 
 ผลประเมิน

โดยผู๎ใช๎บัณฑิต 
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   
    - การทวนสอบระดับรายวิชาให๎นักศึกษาประเมิน
การสอนในระดับรายวิชา 
- มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการให๎คําระดับคะแนน   
      2) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎หลังจาก
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา    
   เน๎นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิตและน าผลวิจัยที่ได๎มาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรโดยอาจด าเนินการได๎ ดังนี ้
   2.1 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิต
แตํละรุํนที่ส าเร็จการศึกษาในด๎านของ ระยะเวลาในการ
หางานท าในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพ
อิสระ ความเห็นตํอความรู๎ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบอาชีพ  
  2.2 การส ารวจความเห็นของผู๎ใช๎บัณฑิต หรือตัว
บัณฑิตเองในกรณีที่ประกอบอาชีพอิสระ โดยการ
สัมภาษณ์หรือการสํงแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
พึงพอใจ เป็นต๎น 
  2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ใน
แงํของความพร๎อมและความรู๎จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบอาชีพ รวมทั้ ง เปิด โอกาสให๎ เสนอ
ข๎อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให๎ดียิ่งขึ้น 
  2.4 ความเห็นจากผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมิน
หลักสูตรหรืออาจารย์พิ เศษ ตํอความพร๎อมของ
นักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 
กับกระบวนการเรียนรู๎และการพัฒนาองค์ความรู๎ ของ
นักศึกษา  
  2.5 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได๎ เชํน 
จ านวนรางวัลทางวิชาการ วิชาชีพและสังคม      
 

ประยุกตศิลปศึกษา (หลักสูตรปี พ.ศ. 2555) ครบ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ แล๎ว  
 - เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตรศิลป
บัณฑิตสาขาประยุกตศิลปศึกษา (ปีพ.ศ. 2560)
ซึ่งเป็นการใช๎หลักสูตรฯ ครบ 1 ปีการศึกษา  
      2) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎
หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    
       2.1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายใน
เวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2560 วันที่ส ารวจ  
25 ธ.ค.61   บัณฑิตทุกคนได๎งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา โดย 
     - จ านวนบัณฑิตที่ได๎งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา (ไมํนับรวมผู๎ประกอบอาชีพอิสระ) 
คิดเป็นร๎อยละ 50 
     - จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คิด
เป็นร๎อยละ 50  (ในจ านวนนี้ ได๎งานท าตรง
สาขาท่ีเรียน คิดเป็นร๎อยละ 87.50)  
      2.2) ผลประเมนิความเห็นของผู๎ใช๎บัณฑิต 
หรือตัวบัณฑิตเองในกรณีที่ประกอบอาชีพอิสระ 
โดยการสัมภาษณห์รือการสํงแบบสอบถาม ผล
ประเมินความพึงพอใจเป็นผลการประเมินจาก
ความพึงพอใจของนายจ๎าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 
คะแนน) = 4.32 โดยมรีายละเอียดแตํละด๎าน
ดังนี้  
 1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม   ผลประเมิน  = 4.49 
 2) ด๎านความรู๎    ผลประเมิน = 4.33 
 3) ด๎านทักษะทางปัญญา ผลประเมิน = 4.22 
 4) ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  ผลประเมิน  = 4.56 
 5) ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ   ผลประเมิน  
=4.07 
6) ด๎านทักษะพิสัย ผลประเมิน  = 4.42 

5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 
      ระบบและกลไกของการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ. 5, มคอ.6 และ มคอ. 7) เป็น
การด าเนินการรํวมระหวํางกรรมการหลักสูตรฯและ
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบรายวิชา โดยมีการมอบหมายหน๎า

- การด าเนินงานและผล   
      ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีการ
ก ากับติดตามแบบมคอ.3 และ มคอ.5 ได๎ครบ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
        ตามที่หลักสูตรฯ ได๎ก าหนดให๎อาจารย์
ผู๎สอนสํง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 
ประจ าปีการศึกษา 2560  ปรากฎวําได๎ผลดังนี้ 

 แ ผ น ป ฏิ บั ติ 
งานของภาควิชาฯ, 

 ร ายง านกา ร
ประชุมภาคฯ  

 การประ เมิ น 
ผลการด าเนิน งาน
ตาม รายละ เ อี ย ด
หลักสูตร 
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ทีในการด าเนินการอยํางชัดเจน รวมทั้งการก าหนด
กรอบเวลาของการด าเนินการแตํละขั้นตอนอยําง
ชัดเจน โดยให๎สอดคล๎องกับระบบ กลไกและกรอบ
เวลาที่คณะและมหาวิทยาลัยก าหนดอยํางเครํงครัด 
การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
มอบหมายให๎อาจารย์ผู๎ รับผิดชอบรายวิชาเป็น
ผู๎ด าเนินการและจัดสํงเข๎าระบบของมหาวิทยาลัยตาม
กรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด การจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตรฯ รับผิดชอบโดย
กรรมการหลักสูตรฯที่ การก าหนดหน๎าที่ ความ
รับผิดชอบเก็บข๎อมูลให๎ตรงตามตัวบํงช้ีตํางๆ รํวมกับ
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบรายวิชา ในการประสานข๎อมูล
ตํางๆ 
  -มีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 
และมคอ.4 ให๎เป็นไปตามเกณฑ์ตัวบํงช้ีผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร  
โดยใสํไว๎ในแผนปฏิบัติราชการของภาควิชาฯ  
     1.  ก าหนดให๎อาจารย์ผู๎สอนก าหนดวิธีการ
ประ เ มิ นผลกา ร เ รี ย น รู๎ ต า ม ม าต ร ฐ านคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
     โดยหลักสูตรฯ ได๎ก าหนดให๎อาจารย์ผู๎สอนสํง 
มคอ.3 มคอ.4 ประจ าปีการศึกษา 2551 ดังนี ้
  ก าหนดสํงรายละเอียดของรายวิชาที่จัดการเรียน 
การสอนตามแบบ มคอ.3  
 ภาค 1/2561 ภายในวันท่ี 8 สิงหาคม 2561  
 ภาค 2/2561 ภายในวันท่ี 9 มกราคม 2562 
 ภาค 3/2551 ภายในวันท่ี 29 มิถุนายน 2562 
  2.อาจารย์ผู๎สอนต๎องรายงานผลการประเมินตามแบบ 
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังจากปิดภาคการศึกษา 
    โดยหลักสูตรฯ ได๎ก าหนดให๎อาจารย์ผู๎สอนสํง มคอ.
5 และ มคอ.6 ประจ าปีการศึกษา 25561 ดังนี ้
   ก าหนดสํงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
 ภาค 1/2561 ภายในวันท่ี 9 มกราคม  2562  
 ภาค 2/2561 ภายในวันท่ี 5 มิถุนายน 2562 
 ภาค 3/2561 ภายในวันท่ี 18 สิงหาคม 2562 
     3 .  อาจารย์ประจ าหลักสู ตรจั ดท ารายงาน
ประเมินผลของหลักสูตรเพื่อประเมินผลการเรียนรู๎ของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังจาก
สิ้นสุดปีการศึกษา 
     4. ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีการประชุมเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู๎ของ

      1. มีรายละเอียดของรายวิชาที่จัดการเรียน 
การสอนตามแบบ มคอ.3  
 ภาค 1/2561 ภายในวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 
                   จ านวน   34 รายวิชา    
                   คิดเป็น ร๎อยละ 100 
 ภาค 2/2560 ภายในวันท่ี 9 มกราคม 2562 
                   จ านวน 32  รายวิชา    
                   คิดเป็น ร๎อยละ 100 
 ภาค 3/2560 ภายในวันท่ี 29 มิถุนายน 2562 
                   จ านวน  1 รายวิชา    
                   คิดเป็น ร๎อยละ 100 
   2. ก าหนดสํงรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
 ภาค 1/2561 ภายในวนัท่ี 9 มกราคม  2562 
                   จ านวน   34 รายวิชา    
                   คิดเป็น ร๎อยละ 100 
 ภาค 2/2560 ภายในวันท่ี 5 มิถุนายน 2562 
                   จ านวน 32  รายวิชา    
                   คิดเป็น ร๎อยละ 100 
 ภาค 3/2560 ภายในวันท่ี 18 สิงหาคม 2562 
                    จ านวน  1 รายวิชา ( *ยังไมํ
เสร็จสิ้นการเรยีนการสอน)   
      โดยความรํวมมือของคณาจารย์ในหลักสูตร
ฯ จึงท าให๎สามารถจัดท ารายงานประเมินผล
ของหลักสูตรเพื่อประเมินผลการเรียนรู๎ของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ได๎แล๎วเสร็จ ภายใน
วันท่ี 
 หมายเหตุ *(ยังขาดผลรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ อีก 1รายวิชา) 
        ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 2561 
เนื่องจากเป็นปีที่หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขา
ประยุกตศิลปศึกษา (หลักสูตรปี พ.ศ. 260)  ใช๎
มาครบ  1 ปี ภาควิชสจึงได๎น าข๎อมูลที่ได๎จาก  
1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู๎ทรงคุณวุฒิทุก
รายวิชาในหลักสูตร  2. ผลจากการจัดวิพาษ์
หลักสูตรฯ โดยผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎ใช๎บัณฑิต ศิษย์
เกําและนักศึกษาปัจจุบัน  3.ข๎อมูลเชิงคุณภาพ
จากอาจารย์ผู๎สอนในแตํละรายวิชา  
     น ามาพิจารณารํวมกันถึงข๎อปัญหาที่เกิด
ระหวํ า งการจั ดการ เรี ยนการสอนตลอด
ระยะเวลาที่ใช๎หลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตํอไปในอนาคต
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
นักศึกษา และเพื่อให๎อาจารย์ผู๎สอนในหลักสูตรได๎
พิจารณารํวมกันถึงข๎อปัญหาที่เกิดระหวํางการจัดการ
เรียนการสอน  
     5. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในประเด็น
ด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
     6. จัดท ารายงานประเมินผลหลักสูตร 

ด๎วย 
     
 

 
ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล๎ว :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน   :  ไมํบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
 

 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)   

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ๎า
มี) 

 
  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการ
เปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 

 
  

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

 

  

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

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

 
  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู๎ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล๎ว  

 
  

8) อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด๎าน    
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

การจัดการเรียนการสอน 
9) อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง  
  

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี  

  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.89*   

12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อย
กวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.32*   

รวมตัวบํงช้ีในปีนี้ 12   
จ านวนตัวบํงช้ีที่ด าเนินการผํานเฉพาะตัวบํงช้ีที่ 1-5 5   

ร๎อยละของตัวบํงช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบํงช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผําน 12   

ร๎อยละของตัวบํงช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100   
*เป็นข๎อมูลของนักศึกษาท่ีใช๎หลักสูตรประยุกตศิลปศึกษา (หลักสูตรปี พ.ศ. 2555) 
 
ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล๎ว  :  12 จาก 12 ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  10 จาก 10  ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    :  10 จาก 10 ข๎อ  ผลการด าเนินงาน   :  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป    :  10 จาก 10 ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
การบริหารหลักสูตร  

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

-  - ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและ
กรรมการประเมินต๎องขอความ
รํวมมือตํอผู๎สอนให๎บันทึกและ
รายงานผลการเรียน การสอน
โดยละเอียดมากข้ึน 

รายการผลการ
ประเมิน
หลักสตูรฯ 

 
การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา) 

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการ

แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

ไมํม ี
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รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2561   

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิด

สอน 
มาตรการที่
ด าเนินการ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

364 220 ปัญหาศิลปะรวํมสมัย 1,2 คาดวําจะเปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2561 

กระตุ๎นให๎อาจารย์เปิด
รายวิชา 

 

364 231 เทคนิคการทอผ๎าพื้นเมือง 1,2 คาดวําจะเปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2561 

กระตุ๎นให๎อาจารย์เปิด
รายวิชา 

 

364 236 ศิลปกรรมหนัง 1,2 คาดวําจะเปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2561 

กระตุ๎นให๎อาจารย์เปิด
รายวิชา 

 

364 237ศิลปกรรมเส๎นใย 1,2 คาดวําจะเปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2562 

กระตุ๎นให๎อาจารย์เปิด
รายวิชา 

 

364 240  ศิลปะภาพพิมพ์ดว๎ยสื่อใหมํ 1,2 คาดวําจะเปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2562 

กระตุ๎นให๎อาจารย์เปิด
รายวิชา 

 

364 229 โครงการศึกษาสํวนบุคคล 1,2 คาดวําจะเปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2562 

กระตุ๎นให๎อาจารย์เปิด
รายวิชา 

 

364 243 วัตถุเชิงสร๎างสรรค์ 1,2 คาดวําจะเปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2562 

กระตุ๎นให๎อาจารย์เปิด
รายวิชา 

 

364 239 การออกแบบลวดลายผ๎า 1,2 คาดวําจะเปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2561 

กระตุ๎นให๎อาจารย์เปิด
รายวิชา 

 

364 241 ศิลปะผ๎ามัดหมี่รํวมสมยั 1,2 คาดวําจะเปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2561 

กระตุ๎นให๎อาจารย์เปิด
รายวิชา 

 

 
รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2561   

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ไมํม ี      

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ5 แตํละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไมํม ี
      

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร  มี ☐ ไมํมี  
จ านวนอาจารย์ใหม…ํ……-…. จ านวนอาจารย์ที่เข๎ารํวมปฐมนิเทศ ………-………… 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ  

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

1-5 May 2019; "The Art and Design 
Exhibition" at The College of Design, 
Kookmin University, Seoul, Korea. 

5 - เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาวิชาชีพ
ของอาจารย์ 

สูจิบัตรนิทรรศการฯ 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ “AUN – QA 
Implementation and Gap Analysis” 
ระหวํางวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2561 
คณะมัณฑนศิลป์  

5 1 เป็นการซักซ๎อมท าความเข๎าใจ 
แนวทางออกแบบหลักสูตร  
และลงมือปฏิบัติ  การเขียน
รายงานการประกันคุณภาพ
ส าหรับปีการศึกษา 2564  

 

การอบรม Gap Analysis AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis ปี 
62 จัดโดย ทปอ. เมื่อวัที่ 31 พ.ค.- 1 มิ.ย.  
 

1 1 เป็นการซักซ๎อมท าความเข๎าใจ 
แนวทางออกแบบหลักสูตร  
และลงมือปฏิบัติ  การเขียน
รายงานการประกันคุณภาพ
ส าหรับปีการศึกษา 2564  

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN 
QA”รุํนที่ 2 : Writing PLOs and CLOs   
วั น ที่ 2 8  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 2  ณ  ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- 1 เป็นการซักซ๎อมท าความเข๎าใจ 
แนวทางออกแบบหลักสูตร  
และลงมือปฏิบัติ  การเขียน
รายงานการประกันคุณภาพ
ส าหรับปีการศึกษา 2564  

 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
5.2 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
5.3 ระดับ 4 ระดับ 3 3 
5.4 10 จาก 10 ข๎อ 10 จาก 10 ข๎อ 5 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบํงช้ี (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
16/4  =  4.00  คะแนน 

ระดับคณุภาพ ด ี
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
            1. หลักสูตรฯ มีการวางแผน ด าเนินการด๎านหลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู๎เรยีน อยํางเป็นระบบ 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 1.พัฒนาและประเมินระบบการด าเนินการด๎านหลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเ๎รียน อยํางตอํเนื่อง  
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องค์ประกอบที่ 6 
การบริหารหลักสูตร 

 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
-ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีวางแผนจัดหาและ
ติดตามการใช๎สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู๎  จัด ให๎มี
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ระบบเครือขําย แมํขําย 
อุปกรณ์ตํอพํวง ทรัพยากร สื่อ และชํองทางการ
เรียนรู๎ที่ เพียงพอเพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาใน
ห๎องเรียน นอกห๎องเรียน และการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
อยํางมีประสิทธิภาพ โดยในแตํละปีจะมีการส ารวจ
ความต๎องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ เชํน ครุภัณฑ์ 
หรือหนังสือ 
  2. ในกรณีของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เป็นครุภัณฑ์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เสนอขอตั้งงบประมาณ
ครุภัณฑ์การศึกษา ที่มีความจ าเป็นในการศึกษา  โดย
พิจารณาจากผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
ของนักศึกษา หรือโดยการพิจารณาความจ าเป็นของ
สิ่งสนับสนุนที่นักศึกษาควรได๎รับ  
      เมื่อได๎รับอนุมัติงบประมาณ งานคลังและพัสดุ 
ด าเนินการแจ๎งมายังภาควิชาฯ เสนอให๎ตั้งบุคคลเป็น
คณะกรรมการในการจัดซื้อ และตรวจรับครุภัณฑ์   
ด าเนินการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  
     เมื่อได๎ครุภัณฑ์แล๎ว อาจารย์ผู๎สอนภาควิชาฯ ดูแล
รักษาให๎อยูํในสภาพที่พร๎อมใช๎ในการเรียนการสอนอยูํ
เสมอ หากมีการเสียหายก็ซํอมแซมให๎อยูํในสภาพดี   
แตํละปีจะมีคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ ด าเนิน
ตรวจสอบจ านวนและคุณภาพการใช๎งาน ทั้งนี้หาก
กรณีมี ครุ ภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช๎งานให๎ แจ๎ ง
คณะกรรมการเพื่อด าเนินการจ าหนําย  
 3. ในกรณีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ประเภท ต ารา 
หนังสือ แตํละปีส านักหอสมุดกลาง จะให๎อาจารย์
เสนอรายช่ือหนังสือที่มีความประสงค์จะให๎ห๎องสมุด
ด าเนินการจัดซื้อ  
    ในสํวนของภาควิชาฯ มีห๎องสมุดที่ เก็ บสะสม
หนังสือที่ได๎รับการบริจาคฯ ส าหรับให๎ผู๎สอนใช๎ค๎นคว๎า 
นอกจากนี้หากอาจารย์ผู๎สอนมีความประสงค์จะจัดซื้อ
หนังสือเพื่อใช๎ในการสอนก็สามารถด าเนินการโดย 

-การด าเนินงานและผล 
    - ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯได๎ท าการ
เสนอของงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2561) 
เพื่อปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานห๎องปั้น ห๎องภาพ
พิมพ์ อาคารมัณฑนะ 5 
     เนื่องจากภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา 
ประสบกับปัญหาความแออัดของพื้นที่    ใช๎
สอยภายในอาคารมัณฑนะ 5 โดยเฉพาะสํวน
ของห๎องปั้นช้ัน 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ส าหรับปฏิบัติงาน
ในรายวิชาประติมากรรม ของนักศึก นอกจากนี้
บํอพักดินที่ภาควิชาฯ ใช๎งานอยูํเดิมนั้นมีขนาด
เล็กและมีจ านวนน๎อย ไมํเพียงพอตํอการใช๎งาน 
ประกอบกับระบบการระบายน้ าทิ้งจากการ   
ชะล๎างท าความสะอาดอํางล๎างดิน และบํอพัก
ดินไมํมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากอํางล๎างดิน
เดิมนั้นมีอายุการใช๎งานเป็นเวลานานแล๎ว  
    ภาควิชาฯ จึงเห็นสมควรที่จะแก๎ปัญหา  โดย
การปรุงปรุงพ้ืนท่ีใช๎สอยช้ัน  1 อาคารมณัฑนะ 
5  โดยการขยายพื้นคอนกรีตเสรมิเหล็กและ
ขยายตํอเตมิหลังคา เพื่อขยายพื้นที่ใช๎สอย
ออกไปบริเวณข๎างเคียง และจัดท าอํางล๎างดิน
และบํอพักดินขึ้นมาใหมํ            
 
 

 การจัดซ้ือใช๎
หลักฐานอ๎างอิงจาก
คณะฯ 
 รายงานการ

ประชุมฯ  
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
เขียนแบบฟอร์มจัดซื้อวัสดุ และขอส ารองเงินทดรอง
จํายที่งานคลัง โดยอาจแจ๎งรายช่ือหนังสือให๎คณะฯ
เป็นผู๎ด าเนินการ หรือ อาจารย์เป็นผู๎ไปด าเนินการเอง 
 4. ในกรณีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ประเภทสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์  กํอนการสอน ในแตํละปีการศึกษา 
อาจารย์เขียนแบบฟอร์มแจ๎งความประสงค์ขอใช๎
อุปกรณ์โสต  ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนด๎าน
โสตทัศนูปกรณ์ซึ่งท าหน๎าที่อ านวยความสะดวกในการ
ใช๎สื่อของอาจารย์ รํวมกันประเมินความพอเพียงและ
ความต๎องการใช๎สื่อของอาจารย์      
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
     มหาวิทยาลัยมีความพร๎อมด๎านหนังสือ ต ารา 
แ ล ะ ก า ร สื บ ค๎ น ผํ า น ฐ า น ข๎ อ มู ล โ ด ย มี ส า นั ก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด๎านศิลปะและการออกแบบ 
รวมถึงฐานข๎อมูลที่จะให๎สืบค๎น   
      สํวนระดับคณะก็มีศูนย์การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
ซึ่งมีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง  
     ในสํวนของภาควิชาฯ มีอุปกรณ์ที่ใช๎ในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยํางเพียงพอ  
ได๎แกํ  แทํนพิมพ์แมํพิมพ์โลหะ แทํนพิมพ์แมํพิมพ์หิน  
ขาหยั่งส าหรับเขียนรูป  ขนาดใหญํ   ขนาดกลาง   
แทํนปั้น  แผงไม๎ปั้น  เครื่องสร๎างประติมากรรมเหล็ก  
เครื่องเชื่อมเหล็ก แทํนตัดเหล็ก เครื่องตัดไม๎ ตู๎บํมรัก 
ตู๎โรยยางสน หุํน, แบบชนิดตํางๆ  กี่ทอผ๎า  กี่ทอ
พรม ระบบปฏิบัติงานพิมพ์ผ๎า  ระบบปฏิบัติงานย๎อม
ผ๎า จักรเย็บผ๎า  จักรปักคอมพิวเตอร์   เครื่องตัด
เลเซอร์ เป็นต๎น          

   ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ด าเนินการ
ตามระเบียบจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ ได๎ รับอนุมัติ
งบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ดังนี ้
ชุดปฏิบัติการภาพพิมพ์โลหะรํองลึก  1ชุด 
เครื่องถํายบล็อกลมดูดอัตโนมัติ 1 เครื่อง 
      ผลการประเมินความพึงพอใจด๎านสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู๎ของนักศึกษา 
    ปีการศึกษา 2558 = 3.48 
    ปีการศึกษา 2559 = 3.06 
    ปีการศึกษา 2560 =3.28 
    ปีการศึกษา 2561 = 3.89 
 

 ผลประเมิน
ความพึงพอใจ   
ด๎านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู๎ของ
นักศึกษาและ
อาจารย ์

 

-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
      1) มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตาม
การใช๎ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ 
      2)  ให๎อาจารย์ผู๎สอนและผู๎เรียนเสนอรายช่ือสื่อ
และต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบตํอทางคณะ 
      3) คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อ
ต าราและสื่อตําง ๆ  
      4) ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการ
จัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข๎อง 
      5) ติดตามความต๎องการและการใช๎ทรัพยากร
การจัดการเรียนการสอน 

   ผลการด าเนินงาน 
   ไมํมีข๎อร๎องเรียนในปีการศึกษา 2561  
   
        

 เอกสาร
ข๎อเสนอแนะสิ่งที่
ควรปรับปรุง 
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ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล๎ว  :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้    :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    :  ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป    :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 3 ระดับ 2 2 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบํงช้ี (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
2 /1  = 2.00 คะแนน 
ระดับคณุภาพ พอใช๎ 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมีส านักหอสมุดทีม่ีหนังสือด๎านศลิปะและการออกแบบท่ีสมบูรณ์และเพียงพอตํอการสนับสนุน
เรียนรู๎ของนักศึกษา 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ในปัจจุบัน ความต๎องการใช๎สื่ออิเล็คทรอนิกสม์ากขึ้น สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู๎มีความจ าเป็นต๎องพัฒนาให๎มี
คุณภาพและจ านวนมากขึ้นด๎วย เชํน e-book หรือ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ตํางๆ  
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หมวดที่ 7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1. จากผลการประเมินฯ ปีท่ีแล๎ว ตัว
บํงช้ีใดท่ียังไมํเห็นผลการปรับปรุง หรือ
พัฒนาขึ้นอยํางชัดเจน ให๎คงคะแนนไว๎
ดังเดิม ให๎ทางหลักสูตรด าเนินการอยําง
เป็นรูปธรรมตํอไป 

เห็นตามผู๎ประเมิน น าไปปรับปรุงแก๎ไข 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ 28 พ.ย.60  
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อ 

ผลการประเมิน 
1. ควรเพิ่มเนื้อหาด๎านการตลาด ขายงาน การน าเสนอผลงานท่ีเป็นสากล น าไปเป็นข๎อเสนอในการปรับปรุงหลักสตูรฯ 
2. ควรให๎ความรู๎เฉพาะทางทีท่ าได๎จริง เชํน การออกแบบเชิงพานิชย์ น าไปเป็นข๎อเสนอในการปรับปรุงหลักสตูรฯ 
3. อยากออกนอกสถานท่ีมากขึ้น เพื่อหาประสบการณ์ใหมํๆ  มุมมองใหมํๆ
เกี่ยวกับการเรียนศลิปะ 

น าไปเป็นข๎อเสนอในการปรับปรุงหลักสตูรฯ 

4. บัณฑิตระบุ ควรให๎เวลาท างานที่มอบหมายเหมาะสมกวํานี ้ไมํใชํวําสั่งให๎
ท าจนงานชนกัน เพื่อใหเ๎ด็กได๎มเีวลาในการคิดวเิคราะห์นานกวําน้ี บางงาน 
ควรท าเป็นโปรเจคอยาํงมากสองช้ิน และใช๎เวลากับกระบวนการคดิเป็นหลัก 
เพราะเด็กบางคนขาดแคลนทุนทรพัย์ หากจ านวนงานมาก ระยะเวลาในการ
คิดการท าน๎อย ก็ท าให๎งานไมมํีประสิทธิภาพเทําที่ควร 

น าไปเป็นข๎อเสนอในการปรับปรุงหลักสตูรฯ 

5. ควรสอนการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์เน๎น Graphic Design หลากหลาย
กวํานี ้เพราะมีบทบาทในการท างานจริง 

น าไปเป็นข๎อเสนอในการปรับปรุงหลักสตูรฯ 

6. ควรมีกิจกรรมสร๎าง Connetion ระหวํางคณะวิชา กิจกรรมชํวยเหลือ
สังคม กับสถานประกอบการตํางๆ และประชาสัมพันธ์ให๎ทั่วถึง จะท าใหเ๎ด็ก
รู๎จักสังคมภายนอกมากขึ้น 

น าไปเป็นข๎อเสนอในการปรับปรุงหลักสตูรฯ 

7. บัณฑิตระบุ ควรเปดิกว๎างรับฟงังานของเด็ก ไมํควรให๎จ ากัดอยูํในกรอบ
เดิมๆ ตลอดโดยไมไํดส๎ร๎างสรรค์อะไรใหมํๆ และควรจะสร๎างความแตกตําง
ความเป็นเอกลักษณ์ของสาขาวิชาประยุกตศ์ิลป ์

น าไปเป็นข๎อเสนอในการปรับปรุงหลักสตูรฯ 

8. ควรสอนให๎รู๎จักวิธีการใช๎อุปกรณ์เครื่องมือ ให๎เป็นข้ันตอนมากกวาํนี ้เพื่อให๎
เด็กเข๎าใจระบบหรือเทคนิคการท างานมากขึ้น 

น าไปเป็นข๎อเสนอในการปรับปรุงหลักสตูรฯ 

9. เน๎นการใช๎ภาษาอังกฤษให๎มากขึ้น เพราะชํวยให๎บัณฑติเป็นมากกวําลูกจ๎าง 
มันคือการขายงานและการตํอยอด 

น าไปเป็นข๎อเสนอในการปรับปรุงหลักสตูรฯ 

ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน (ถ๎ามี)  
 
 
การประเมินจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
ผู๎ส ารวจ (นส.พรพรรณ แก๎วประเสริฐ) แจ๎งวัตถุประสงค์และขอความรํวมมือบณัฑิตสํงข๎อมูลให๎นายจ๎าง/ ผู๎บังคับบัญชา
ช้ันต๎น ฯลฯ ตอบแบบส ารวจ 
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ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. ควรสอนเพิ่มทักษะใช๎การงานโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ 
เชํน AI, Graphic Design เพื่อใช๎สร๎างสรรคผ์ลงานศลิปะ 
2. เน๎นเพิ่มการสื่อสารดว๎ยภาษาอังกฤษ หรือภาษาท่ี 2-3 
3. อยากให๎มีสอนเรื่องการตลาด การเงิน ภาษี การน าเสนอ
งาน การจัดการที่เกีย่วกับวิชาชีพควบคูํไปด๎วย จะได๎ไมํถูก
เอาเปรียบ หรือเสียผลประโยชน์ 
4. ควรสร๎างแรงบันดาลใจให๎นักศกึษา เชื่อมั่นในตนเอง 
5. ควรฝึกให๎นักศึกษาวางแผนการท างาน ตั้งเป้าหมายใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย และไมหํยุดที่จะพัฒนาตนเอง 
6. บัณฑิตมีทักษะทีด่ี แตํขาดประสบการณ์ท างานเป็นทีม
รํวมกับคนแปลกหน๎า เกิดความเกรงใจที่มากไป ท าให๎ผล
งานออกมาไมํนําพึงพอใจ 
7. ควรฝึกฝน สังเกต เรยีนรู๎ข๎อบังคับในสถานประกอบการ
ที่ท างานอยู ํแล๎วปรับตัวใหเ๎หมาะสมกับสถานการณ์ เพราะ
บางอยํางไมํมสีอนโดยตรง แตํยังคงมีองค์ประกอบตาม
หลักสตูรเสมอ 

น าไปเป็นข๎อเสนอในการปรับปรุงหลักสตูรฯ 

ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน (ถ๎ามี)  
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หมวดที่ 8 
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
        มหาวิทยาลัยให๎ความส าคัญกับการเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
ภายหลังจากการรวมตัวของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563  
จึงมุํงผลิตบัณฑิตให๎มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารและการท างานรํวมกับผู๎อื่น มีคุณธรรม รวมทั้งพัฒนาอาจารย์
ให๎มีความเชี่ยวชาญด๎านการสอนและการวิจัย เพื่อให๎ได๎บัณฑิตที่พึงประสงค์ท าให๎สังคมมีการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
      หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา จึงมุํงเน๎นการบริหารจัดการหลักสูตรไปที่พัฒนาและถํายทอด
ความรู๎ เพื่อเสริมสร๎างให๎บุคคลมีความรู๎ในวิชาชีพช้ันสูง มีสติปัญญา ความคิด และมีความรับผิดชอบตํอสังคม มี
ความสามารถค๎นคว๎า วิจัย และสร๎างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ตํอชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
สามารถน าองค์ความรู๎ ผลงานวิจัยและสร๎างสรรค์ให๎บริการทางวิชาการแกํสังคมเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชนและ
พัฒนาศักยภาพในการแขํงขัน รวมถึงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม ทั้งในระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ รวมถึง
การประกอบวิชาชีพ  ตลอดจนปลูกฝังให๎นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร๎ างสรรค์ และมีสํวนรํวมในการ   น า
ความรู๎ความสามารถทางด๎านศิลปะและการออกแบบไปใช๎แก๎ปัญหาของตนเองและสังคมในเชิงบูรณาการได๎ 
 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบนั (ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
      ภายหลังจากประเทศไทยเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558   (Post-ASEAN 2015)  ท าให๎การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามีแนวโน๎มในการแขํงขันที่สูงขึ้น จึงต๎องให๎ความส าคัญในการพัฒนาและควบคุมมาตรฐานคุณภาพของ
หลักสูตรฯ ให๎ได๎รับการยอมรับในระดับสากล   ให๎ความส าคัญกับการก าหนดกรอบแนวคิดของหลักสูตรฯ ในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพยืดหยุํน หลากหลาย เน๎นการพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน ซึ่งด าเนินการจัดการศึกษาท่ีให๎
ความส าคัญกับความคิด แนวทาง  และรูปแบบใหมํ ๆ  เชํน มีกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ที่
แท๎จริงและยั่งยืน  
     สร๎างบัณฑิตให๎มีความรอบรู๎ในศาสตร์ด๎านตําง ๆ  เพื่อความเชี่ยวชาญและการประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง  จัดการเรียน
การสอนโดยเน๎นให๎ผู๎เรียนมีความคิดสร๎างสรรค์ อนุรักษ์และสํงเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช๎เพื่อรักษา และเพิ่มคุณคํา โดยการผลิตบุคลากรทางด๎านศิลปะและการออกแบบที่มีศักยภาพสูง ให๎ความส าคัญกับ
ภูมิปัญญาและองค์ความรู๎ของพื้นถิ่น ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาเหลํานี้  คือ  หัวใจในการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนสูํ
ความมั่งคั่งในสังคมรํวมสมัย 
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หมวดที่ 9 
แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา  

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
ประชุมผูร๎ับผดิชอบ
หลักสตูรและ
กรรมการประเมินการ
สอนของภาควิชา 

ด าเนินการแล๎ว ประธานหลักสตูร 
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ด าเนินการแล๎ว 

ทบทวนปรับปรุง
แผนการสอน
รายละเอียดรายวิชา
(มคอ.3) และ การ
เขียนรายงานผลการ
ด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ 5) 

มคอ.3, มคอ.4 
ภาค 1/61 ภายใน 8 ส.ค.61  
ภาค 2/61 ภายใน 9 ม.ค.62 
ภาค 3/61 ภาย 5 เม.ย.62 
มคอ.5, มคอ.6 
ภาค 1/61 ภายใน 8 ส.ค.61  
ภาค 2/61 ภายใน 9 ม.ค.62 
ภาค 3/61 ภายใน 29 มิ.ย.62 

ประธานหลักสตูร 
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
อาจารยผ์ู๎สอน 

ด าเนินการแล๎ว 

ประเมินการสอนทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิ  
ภาค 1/2561 
ภาค 2/2561 

 กรรมการ
ประเมินการสอน
ของภาควิชา 

ด าเนินการแล๎ว  
เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
 

รายงานผลการ 
ด าเนินการหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขา 
ประยุกตศิลปศึกษา  

 ผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร 

ด าเนินการบางสํวน และเมื่อสิ้นสดุภาค
การศึกษาท่ี 3/2561 จะด าเนินการจน
ครบ 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข๎อเสนอในการปรับโครงสร๎างหลักสูตร (จ านวนหนํวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
     เพื่อให๎กระบวนการในการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี มีความกระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจงึได๎ด าเนินการปรบั
โครงสร๎างหลักสูตรใหมํ ด๎วยการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไดแ๎กํ รายวิชาบังคับเลือก รายวิชาบริบทหัตถกรรม และ
รายวิชาเลือก ธุรกิจหัตถกรรม ศลิปะจักสาน และการจัดการพิพิธภณัฑ์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให๎นักศึกษา   นอกจากนี้ยังตัดบาง
รายวิชาออก 
2. ข๎อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการ
ประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

          ปรับแก๎ค าอธิบายรายวิชา เพื่อลดความซ้ าซ๎อนของเนื้อหาและสามารถสร๎างความชัดเจน ในอัตลักษณ์ของหลักสูตร ที่
ต๎องการให๎นักศึกษาสามารถ สร๎างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงนัยส าคญัทางประยุกต์ศิลปไ์ดภ๎ายใน 4 ปี 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
      3.1 ควรเพิ่มกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะในการสอนและการผลติต าราทางวิชาการแกํผูส๎อน  อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง  
      3.2 ควรเพิ่มกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะในการจัดการด๎านข๎อมลูทีจ่ าเป็นตํอการจัดการเรยีนการสอนของบุคลากรสาย
สนับสนุนอยํางน๎อยปลีะ 1 ครั้ง 
  
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2562 
ระบุแผนการปฏิบตัิการแตํละแผน วันท่ีคาดวําจะสิ้นสุดแผน และผู๎รบัผิดชอบ  
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมผูร๎ับผดิชอบหลักสูตรและกรรมการ
ประเมินการสอนของภาควิชา 

 ประธานหลักสตูร 

ทบทวนปรับปรุงแผนการสอนรายละเอียดรายวิชา
(มคอ.3) และ การเขียนรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา(มคอ 5) 

มคอ.3, มคอ.4 
ภาค 1/62 ภายใน 8 ส.ค.62  
ภาค 2/62 ภายใน 9 ม.ค.63 
ภาค 3/62 ภายใน 29 มิ.ย.63 
มคอ.5, มคอ.6 
ภาค 1/62 ภายใน 8 ส.ค.62  
ภาค 2/62 ภายใน 9 ม.ค.63 
ภาค 3/62 ภายใน 29 มิ.ย.63 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ประเมินการสอนทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ  
ภาคต๎น/2562 

ด าเนินการเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใน
เดือนมิถุนายน 2563 

กรรมการประเมินการสอน
ของภาควิชา 

ประเมินการสอนทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ 
 ภาคปลาย/ 2562 

ด าเนินการเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใน
เดือนมิถุนายน 2563 

กรรมการประเมินการสอน
ของภาควิชา 

รายงานผลการด าเนิน การหลักสตูรศลิปบัณฑติ 
สาขา ประยุกตศลิปศึกษา  

ด าเนินการเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใน
เดือนมิถุนายน 2563 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองวําข๎อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต
ศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่
น าเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต๎องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียว โดยไมํได๎เป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนๆ อีก (ยกเว๎นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558) 

 
1. .................................................................... 

(รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  งามเชื้อชิต) 
วันที่ 1 ก.ค.62 

 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร 

 

2. .................................................................... 
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์พิทักษ์  สงํา) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

3. .................................................................... 
(อาจารย์อุณรุท  กสิกรกรรม) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

4. .................................................................... 
(อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

5. .................................................................... 
(อาจารย์นัจ พงษ์หาญยุทธ) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 .................................................................... 
(อาจารย์วรภรรท  สิทธิรัตน์) 

หัวหน๎าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา 
วันที่ 1 ก.ค.62 

.................................................................... 
(อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล) 

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
วันที่ 1 ก.ค.62 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลกัสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหนํง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด๎านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อยํอปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน๎าที่ * 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 
1 นายอุณรุท  กสิกรกรรม   ศ.บ.(ภาพพิมพ ์หลักสูตร 5 ปี) 

ศ.ม. (ภาพพิมพ์) 
ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2540 
2545 

1, 3 

2 นายธีรวัฒน์  งามเช้ือชิต รองศาสตราจารย ์  ศ.บ.(ภาพพิมพ ์หลักสูตร 5 ปี) 
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2532 
2536 

1, 3 

3 นายพิทักษ์  สงํา ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

 ศป.บ. (ประตมิากรรม) 
ศ.ม. (ศิลปไทย) 

ม.เชียงใหม ํ
ม.ศิลปากร 

2533 
2536 

1, 3 

4 นางเสาวลักษณ์ กบิลสิงห ์   คศ.บ. (ศิลปหตัถกรรม) 
M.F.A. (Design) 

มทร.ธัญบรุ ี
Visva-Bharati, India 

2542 
2548 

1, 3 

5 น.ส.นัจ  พงษ์หาญยุทธ   MA. (History and Philosophy of Art) 
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) 
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) 

University of Kent, United Kingdom 
ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2557 
2554 
2550 

1, 3 

6 นายปรีชา  ปั้นกล่ า รองศาสตราจารย ์  ศ.บ. (ภาพพิมพ์) 
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2533 
2537 

2, 3 

7 น.ส.บวรรัตน์  คมเวช   ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) ม.ศิลปากร 2534 2, 3 
8 น.ส.พรพรม  ชาววัง   ศ.บ. (จิตรกรรม หลักสตูร 5 ปี) 

ศ.ม. (จิตรกรรม) 
ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2534 
2540 

2, 3 

9 นายสหเทพ  เทพบุร ี   ศษ.บ. (ศิลปกรรม) 
ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา) 

มทร.รตันโกสินทร ์
ม.ศิลปากร 

 
2548 

2, 3 

10 นายอิทธิพล  วิมลศิลป ์   ศ.บ.(จิตรกรรม หลักสตูร 5 ปี) 
ศ.ม. (จิตรกรรม) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2538 
2543 

2, 3 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหนํง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด๎านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อยํอปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน๎าที่ * 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 
11 น.ส.ประภากร  สุคนธมณ ี รองศาสตราจารย ์  ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) 

ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา) 
ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2546 
2548 

2, 3 

12 นายวรภรรท  สิทธิรตัน ์   ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์) 
M.A. (Sculpture) 

ม.ศิลปากร 
U. of New South Wales, Australia 

2540 
2547 

2, 3 

13 น.ส.เกษร  ผลจ านงค ์ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) 
ศ.ม. (ศิลปไทย) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2544 
2548 

2, 3 

14 นายอานุภาพ  จันทรัมพร   ศ.บ. (ประตมิากรรม หลักสูตร 5 ปี) 
ศ.ม. (ประติมากรรม) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2548 
2556 

2, 3 

หมายเหตุ : การท าหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 1 หมายถึง อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  
       2 หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       3 หมายถึง อาจารย์ผู๎สอน 

 
ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหนํง 

ทางวชิาการ 
หนํวยงาน/ต าแหนงํ 

ประสบการณ์
ท างานที่เก่ียวข๎อง

กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อยํอปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 
1 นายไพรวลัย์  ดาเกลี้ยง รอง

ศาสตราจารย ์
 37 ปี ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา หลักสตูร 4 

ปี) 
ม.ศิลปากร 2524 

2 นายสมพงษ ์แสงอรํามรุํงโรจน ์   36 ปี ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) 
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตรส์ถาปัตยกรรม) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2531 
2537 

3 นายสุเมธ  จักษ์เมธา  Graphic Design 21 ปี MBA. (Business Adminstration) 
ศ.บ. (การออกแบบผลติภณัฑ์) 

 
ม.ศิลปากร 

 
2533 

4 นายกรกต  อารมย์ด ี  กรรมการผู๎จดัการและดีไซนเ์นอร/์  11 ปี ศ.บ. (จิตรกรรม) ม.บูรพา 2542 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหนํง 

ทางวชิาการ 
หนํวยงาน/ต าแหนงํ 

ประสบการณ์
ท างานที่เก่ียวข๎อง

กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อยํอปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด กรกต อินเตอรเ์นช่ันแนล ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา) ม.ศิลปากร 2547 

5 นายรัฐ  เปลีย่นสุข  Design Director แบรนด์ Phato 11 ปี (Architecture) Bordeaux 
Architectural School, 
France 

2003 

6 นายชัชวาลย์ เถลิงนวชาต ิ   21 ปี ศ.บ. (การออกแบบผลติภณัฑ์) ม.ศิลปากร 2542 

 
ตารางที่ 1.1-9  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสตูร ทีเ่ป็นอาจารย์ประจ าของมหาวทิยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่  
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561 

ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* 
หน๎าท่ีของ
อาจารย ์

1. อ.อุณรุท  กสิกรกรรม อุณรทุ กสิกรกรรม.(2561). ร่องรอยอดีต. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2561 : สํงเสริมชมุชนตน๎แบบ สืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์
รํวมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 

อุณรทุ กสิกรกรรม.(2560). Jalimangalasana Residence นิทรรศการศิลปะและออกแบบนานาชาติแปซิฟิกริม ประเทศไทย Pacific Rim International Exhibition ณ หอศิลป์บรมราชกมุารี อาคาร
ปฏิบัติการศูนย์ศิลป์สิรนิธร ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราวังสนามจนัทร์ จ.นครปฐม 14 - 19 พฤศจกิายน 2560. 

อุณรทุ กสิกรกรรม.(2560). สถิตในใจไทยนิรันดร์. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพํอ. Lifestyle Hall ชั้น2 สยามพารากอน 18 - 22 กันยายน 2560. 
อุณรทุ กสิกรกรรม. (2560). พระต าหนักชาลีมงคลอาส์น. การแสดง นิทรรศการ โครงการสํงเสริมชุมชนตน๎แบบสืบสานภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2  ณ ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
อุณรุท กสิกรกรรม. (2560). พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [จิตรกรรม] การแสดงนทิรรศการ“ในหลวงดวงใจของปวงชน” โดย สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแหํงประเทศไทย 

ครั้งที่ 9 ณ Central Embassy 13 - 31 มกราคม 2560. 
อุณรทุ กสิกรกรรม.(2559). พระม่ิงขวัญล้นเกล้าฯ ของชาวไทย. การแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ธ สถติในดวงใจ” โดย คณะ

มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ณ แฟชั่นฮอลล์ ชัน้ 1 ศูนย์การค๎าสยามพารากอน 10 -11 ธันวาคม 2559.  
อุณรทุ กสิกรกรรม.(2559). พุทธรักษา[จิตรกรรม] การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการสํงเสริมชมุชนตน๎แบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํ

เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 15 – 30 กนัยายน 2559. 
อุณรทุ กสิกรกรรม. (2558). กล้วยไม้ในเงาแดด.  การแสดงผลงานนทิรรศการ ของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แหํงประเทศไทย ครั้งที่ 8 ณ หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจ๎าสิรกิิติ์ พระบรมราชนิีนาถ 

กรุงเทพฯ, 3 ตุลาคม 2558 
อุณรทุ กสิกรกรรม. (2558). ดอกไม้และก้อนเมฆ [จิตรกรรม] การแสดงนทิรรศการผลงานสร๎างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนือ่งในโอกาสมหา

มงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุํงอรุณแหํงความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังทําพระ, 15 – 27 กันยายน 2558. 
อุณรทุ กสิกรกรรม. (2557). หุ่นนิ่ง หมายเลข 1 [จิตรกรรม] การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือขํายการออกแบบแหํงอาเซียน2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะ
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มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังทําพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 

2. รศ.ธีรวัฒน์  งามเช้ือชิต  ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต. (2561). Community. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : สํงเสรมิชุมชนต๎นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอ
ศิลป์รํวมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 

ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต. (2560). ภาพสถิตย์ในดวงใจนิรันดร์. นิทรรศการศิลปะ เหนอืเกลา๎ฯ ชาวไทย. หอศิลป์เซเวนํรังสรรค์ ถนนสาทร ซอย 5. 6 - 29 กรกฎาคม 2560. 
ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต. (2560). Boundary Line.  นิทรรศการศิลปะและออกแบบนานาชาติแปซิฟิกรมิ ประเทศไทย Pacific Rim International Exhibition ณ หอศิลป์บรมราชกมุารี อาคารปฏิบัตกิารศนูย์

ศิลป์ สิรินธร ม.ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 14 -19 พฤศจิกายน 2560. 
ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต.(2560).เปรียบดังดวงใจศิลปิน. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพํอ. Lifestyle Hall ชั้น2 สยามพารากอน 18-22 กันยายน 2560.  
ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต. (2560). โปสเตอร์ส่งเสริมการท่องเท่ียวพระราชวังสนามจันทร์. การแสดงนิทรรศการ โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2  ณ 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์จ.นครปฐม 17-18 พฤษภาคม 2560. 
ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต.(2559). ในหลวงในดวงใจ. การแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช โดย คณะมณัฑนศลิป์ ม.ศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ณ 

แฟชั่นฮอลล์ ชัน้1 ศูนย์การค๎าสยามพารากอน 10 -11 ธันวาคม 2559.  
ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต. (2559).  Mountain Night. การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรคข์องคณาจารย์ คณะมณัฑนศิลป์ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการ สํงเสริมชมุชนตน๎แบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํ

เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาม.ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
ธีรวัฒน์  งามเชือ้ชิต. (2558). Before the Rising sun/2015.การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของณาจารย์มัณฑนศิลป์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระ

ชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558:รุงํอรุณแหํงความสขุ ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมณัฑนศิลป์  ม.ศิลปากร   วังทาํพระ, 15 – 27 กันยายน 2558. 
ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต.(2557).Untitled.นิทรรศการ"ศิลปะในกลํอง" (Cubic Museum) ณ หอศิลป์ ม.ศิลปากร วังทําพระ, 15 – 30 ธันวาคม 2557. 
ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต. (2557). ณ เส้นขอบฟ้า. การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือขํายการออกแบบแหํงอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและ

การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังทําพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 
ธีรวัฒน์  งามเชือ้ชิต. (2557). ON THE HORIZON. นทิรรศการศิลปกรรมเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 58 พรรษา ณ ศนูย์ศิลป์สิ

รินธร. 

 

3. ผศ.พิทักษ์  สงํา พิทักษ์  สงํา. (2561). เนินมหาชัย 999999999. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
พิทักษ์  สงํา. (2561). ประตูอธิษฐาน 999999999. นทิรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : สํงเสริมชมุชนต๎นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม สูเํศรษฐกจิสร๎างสรรค์ ครั้งที ่

3. หอศิลป์รํวมสมัยราชด าเนนิ. 15 - 30 กนัยายน 2561. 
พิทักษ์  สงํา. (2560).Untitled. การแสดงนิทรรศการศิลปะเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โถงอาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิรริาช  22 -26 ตุลาคม 2560. 
พิทักษ์  สงํา. (2560). พ่อของแผ่นดิน๙๙๙๙๙๙ ๙๙๙ /2551. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพํอ. Lifestyle Hall ชั้น2 สยามพารากอน 18 -22 กันยายน 2560.  
พิทักษ์  สงํา. (2560). ปางประทานพร[ประติมากรรม] การแสดงนิทรรศการ โครงการ สํงเสริมชมุชนต๎นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวฒันธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

6 รอบพระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ จ.นครปฐม 17-18 พฤษภาคม 2560. 
พิทักษ์  สงํา. (2559). ความทรงจ า๙๙๙๙๙๙๙๙๙/2559. การแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย คณะมัณฑนศลิป์ ม.ศลิปากร คณะ

มัณฑนศิลป์ ณ แฟชั่นฮอลล์ ชัน้1 ศูนย์การค๎าสยามพารากอน 10 -11 ธันวาคม 2559.  
พิทักษ์  สงํา. (2559). โล่เกียรติยศ๙๙๙๙๙๙๙๙๙ /2559 [ประติมากรรม]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรม สํูเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์จ.นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
พิทักษ์  สงํา. (2559). ทับรองด าเนิน. การแสดงนิทรรศการ “บริบทหัตถกรรรม” โครงการประยุกตศิลป์รํวมสมัยภูมิปัญญาไทยสูํอาเซียน  ณ  พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ม.

ศิลปากร 1 – 6 กันยายน 2559. 
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พิทักษ์  สงํา. (2558). ไพรวัลย์ กุญชร๙๙๙๙๙๙๙๙๙ /2558. การแสดงนิทรรศการ “สนิสุข” โครงการประยุกต์ศิลป์รวํมสมัยภูมิปัญญาไทยสูํอาเซียน ณ พิพธิภัณฑสถานแหํงชาติรามค าแหง จ.สโุขทัย 26 
กันยายน – 25 ตุลาคม 2558. 

พิทักษ์  สงํา. (2558). ครกสร้างอาณาจักร 999999999/2558.  การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนือ่งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุํงอรณุแหํงความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังทําพระ, 15 – 27 กันยายน 2558. 

พิทักษ์ สงํา.(2557). นางสาวฝัน๙๙๙๙๙๙๙๙๙/2557 การแสดงนทิรรศการผลงานสร๎างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครอืขํายการออกแบบแหํงอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอ
ศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังทําพระ, 15 – 27 กนัยายน 2557.  

4. อ.เสาวลักษณ์ กบิลสิงห ์ เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์. (2561). Exit. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 November 2018 - 24 November 2018. 
เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์. (2561). จังหวะชีวิต '๖๑. นทิรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : สํงเสรมิชุมชนต๎นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกจิสร๎างสรรค ์ครั้งที่ 3. 

หอศิลป์รํวมสมัยราชด าเนนิ Thailand. 15 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2561. 
เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์. (2560). Life & Nature [Tapestry] นิทรรศการศลิปะและออกแบบนานาชาติ แปซิฟิกรมิ Pacific Rim International Exhibition ณ หอศิลป์บรมราชกมุารี อาคารปฏิบัตกิารศนูย์

ศิลป์สิรินธร ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 14 - 19 พฤศจิกายน 2560. 
เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์.(2560). ชบาทิพย์ สง่เสด็จสู่สรวงสวรรค ์[การถัก] นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพอํ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน, 18 - 22 

กันยายน 2560. 
เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์. (2560). บัวบาน [การจักสาน] การแสดงนิทรรศการ โครงการสงํเสริมชุมชนตน๎แบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 

รอบ พระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ จ.นครปฐม 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์.(2559). อาลัย การแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติ พระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  “ธ สถิตในดวงใจ”  โดย คณะมัณฑนศิลป์ม.ศิลปากร คณะ

มัณฑนศิลป์ ณ แฟชั่นฮอลล์ ชัน้ 1 สยามพารากอน 10 -11 ธันวาคม 2559 
เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์. (2559). หยั่งราก2 การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศิลป์ ประจ าป ีพ.ศ.2559 โครงการสํงเสริมชมุชนต๎นแบบสืบสานภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจ

สร๎างสรรค ์ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์. (2559). พักพิง [จักสาน] การแสดงนิทรรศการ “บริบทหัตถกรรม”โครงการประยุกต์ศิลป์รํวมสมัยภูมิปัญญาไทยสูํอาเซียน ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วิทยา

เขตพระราชวังสนามจันทร์จ.นครปฐม, 1 - 6 กันยายน 2559 
เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์. (2558). ภาพสะท้อนจากอดีต(สุโขทัย) [สิ่งทอ] การแสดงนิทรรศการผลงาน สร๎างสรรค์คณาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนือ่งใน

โอกาสมหามงคล เฉลมิพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุํงอรุณแหํงความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังทําพระ, 15 – 27 กันยายน 2558. 
เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์. (2557). หยั่งราก [การทอ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครอืขํายการออกแบบแหํงอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอ

ศิลปะและการออกแบบคณะมณัฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังทําพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 

 

5. อ.นัจ  พงษ์หาญยุทธ 
 
 

นัจ พงษ์หาญยุทธ (2561). ชุมชนนางเลิ้ง. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2561 : สํงเสริมชมุชนตน๎แบบ สืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอ
ศิลป์รํวมสมัยราชด าเนิน Thailand. 15 - 30 กันยายน 2561. 

Naj Phonghanyudh. (2560). Art and Scent: Possibility in Art Making with Collaboration of Visual and Smell Properties [Mix Media] Glocal Art Exhibition: point and exhibition at 
Shizuoka City Shimizu Cultural Hall and Tokoha University, Shizuoka, 21 – 26 November 2017 

นัจ พงษ์หาญยุทธ (2560). Save the Dream [สื่อประสม] นิทรรศการศิลปะและออกแบบนานาชาติแปซิฟกิริม ประเทศไทย Pacific Rim International Exhibition ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคาร
ปฏิบัติการศูนย์ศิลป์สิรนิธร ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราวังสนามจนัทร์ จ.นครปฐม 14 -19 พฤศจกิายน 2560. 

นัจ พงษ์หาญยุทธ. (2560). ในดวงใจนิรันดร์. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพํอ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน, 18 - 22 กันยายน 2560. 
นัจ พงษ์หาญยุทธ. (2560). ชุมชนชาวไทยทรงด า [จิตรกรรม] การแสดงนิทรรศการโครงการสํงเสรมิชุมชนต๎นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ

 



 

 

หน๎า 76 
 

ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* 
หน๎าท่ีของ
อาจารย ์

เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ จ.นครปฐม 17-18 พฤษภาคม 2560. 
นัจ พงษ์หาญยุทธ. (2559). บ้าน (Home at Last) [จิตรกรรม] การแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช“ธ สถิตในดวงใจ” โดย คณะมัณฑนศิลป์ ม”ศิลปากร ณ แฟชั่นฮอลล์ ชัน้ 1 สยามพารากอน 10 -11 ธันวาคม 2559.  
นัจ พงษ์หาญยุทธ. (2559). โลกท่ีดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกัน [จิตรกรรม] การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการสํงเสริมชมุชนต๎นแบบสืบสานภูมิ

ปัญญาทางวัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ม.ศิลปากร จ.นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
นัจ พงษ์หาญยุทธ. (2559). ร่วมเรือน [บทความ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการสํงเสริมชุมชนตน๎แบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํ

เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ม.ศิลปากร จ.นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
นัจ พงษ์หาญยุทธ. (2559). Queendom. โครงการเผยแพรํผงานสร๎างสรรคด์๎านการออกแบบนเิทศศิลป์ ระดับนานาชาติ ครั้งที ่1 The 1st International Visual Communication Design 

Disseminating. หอศิลปฯกรุงเทพ Thailand. 1 - 12 มิถุนายน 2559. 
นัจ พงษ์หาญยุทธ. (2558). คิน-ข้าว [สื่อประสม] การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ประจ าปี 2558 โครงการเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนือ่งในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558: รุํงอรุณแหํงความสขุ ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังทําพระ, 15 – 27 กันยายน  2558. 
Naj Phonghanyudh. (2015).KIN [Mix Media] Matra-X Malaysia – Thailand Art Exchange, Galeri Seni Tuanku nur Zahirah, UniversityTeknologi Mara, Malaysia, 3-4 September 2015.   

6. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า  ปรีชา  ปั้นกล่ า.(2561). Craft Context. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
ปรีชา  ปั้นกล่ า.(2561). พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกกับบทสนทนาสุดท้าย. นทิรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : สํงเสริมชุมชนต๎นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํ

เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์รํวมสมัยราชด าเนิน Thailand. 15 - 30 กันยายน 2561. 
ปรีชา  ปั้นกล่ า.(2560). Owl Family. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจนัทร์ Thailand. 14 

พฤศจิกายน 2560 - 17 พฤศจกิายน 2560. 
ปรีชา  ปั้นกล่ า.(2560). ความเพียร : ตลอดกาล (Attemp : Forever). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพอํ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน, 18 - 22 

กันยายน 2560. 
ปรีชา  ปั้นกล่ า.(2560). พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเสนํห์นครปฐม : พอเพียง เพียงพอจากเรื่องเลาํ (Live Museum a Charm of Nakhon Prathom : More enough for a Sufficient Story). นิทรรศการผลงาน

คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพํอ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน, 18 - 22 กันยายน 2560. 
ปรีชา  ปั้นกล่ า.(2560). ตาโต. โครงการสํงเสริมชุมชนตน๎แบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกจิสร๎างสรรค ์ครั้งที ่2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม, 17  

- 18 พฤษภาคม 2560. 
ปรีชา  ปั้นกล่ า.(2559). "สายใยแห่งพระเนตร". นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช . ชัน้ 1 แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค๎าสยามพารากอน ไทย. 

10 ธันวาคม 2559 - 11 ธันวาคม 2559. 
ปรีชา  ปั้นกล่ า.(2559). Abstract of Moutain. The 13th Gongju International Art Festival 2016 'Asian Aroma'.. 7 October - 13 November 2016. 
ปรีชา  ปั้นกล่ า.(2559). Happiness Festival. The 13th Gongju International Art Festival 2016 'Asian Aroma'. 7 October 2016 - 13 November 2016. 
ปรีชา  ปั้นกล่ า.(2559). Wisdom and Happiness Festival. The 13th Gongju International Art Festival 2016 'Asian Aroma'. 7 October 2016 - 13 November 2016. 
ปรีชา  ปั้นกล่ า.(2559). นะนะนะ…. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ประจ าปี 2559 โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูเํศรษฐกิจสร๎างสรรค์. ศูนย์

ศิลปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ไทย. 15 - 30 กันยายน 2559. 
ปรีชา  ปั้นกล่ า.(2559). พิธีธรรม. นิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ประยุกต์ศิลป์วัสดุผกัตบชวา คณาจารย์ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศลิป์ มหาวทิยาลัยศิลปากร โครงการประยุกต์ศิลป์รํวมสมัยภูมิ

ปัญญาไทยสูํอาเซียน. พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร ไทย. 1 - 6 กันยายน 2559. 
ปรีชา  ปั้นกล่ า.(2559). แสงธรรม. นิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ประยุกต์ศิลป์วัสดุผักตบชวา คณาจารย์ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการประยุกต์ศิลป์รวํมสมัยภูมิ
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ปัญญาไทยสูํอาเซียน. พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร ไทย. 1  - 6 กนัยายน 2559. 
7. อ.บวรรัตน์  คมเวช บวรรัตน์  คมเวช.(2561). เม่ือสาวบ้านนากลายเป็นซนิเดอเรนล่า. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ ประจ าปี 2561 : สํงเสรมิชุมชนตน๎แบบ สืบสานมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรม สูเํศรษฐกิจ

สร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์รํวมสมัยราชด าเนิน Thailand. 15 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2561. 
บวรรัตน์  คมเวช.(2560). Beautiful of Difference. นิทรรศการศิลปะและออกแบบนานาชาติแปซิฟกิริม ประเทศไทย Pacific Rim International Exhibitions Bangkok Thailand  ณ หอศิลป์บรมราช

กุมาร ีอาคารปฏิบัติการศูนย์ศิลป์สิรนิธร ม.ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 14 -19 พฤศจิกายน 2560. 
บวรรัตน์  คมเวช (2560). ผักตบพบรัก.‖ การแสดงนิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ ประจ าปี 2560: สืบสานปณธิานพํอ ณ Lifestyle Hall  ชั้น 2 สยามพารากอน 18 - 22 กันยายน 2560. 
บวรรัตน์  คมเวช (2560). "-". นิทรรศการศลิปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช . ชัน้ 1 แฟชั่นฮอลล ์ศูนย์การค๎าสยามพารากอน ไทย. 10 - 11 ธันวาคม 

2559 
บวรรัตน์  คมเวช (2560). Untitled‖การแสดง นทิรรศการ โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํเศรษฐกจิสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2  ณ ศนูย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระ

ชนมพรรษา ม.ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
บวรรัตน์  คมเวช. (2559).ผักตบพบรัก. [หัตถกรรมสร๎างสรรค์] การแสดงนิทรรศการ “บริบทหัตถกรรม” โครงการประยุกต์ศิลป์รํวมสมัยภูมิปัญญาไทยสูอําเซียน คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ณ พิพธิภัณฑ์

การออกแบบศิลปากร คณะมัณฑนศิลปม.ศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทรจ์.นครปฐม, 1 - 6 กันยายน 2559. 

 

8. อ.พรพรม  ชาววัง พรพรม ชาววัง. (2560). October Rain. นิทรรศการศิลปะและออกแบบนานาชาตแิปซิฟิกริม ประเทศไทย Pacific Rim International Exhibitions Bangkok Thailand  ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคาร
ปฏิบัติการศูนย์ศิลป์สิรนิธร ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 14 - 19 พฤศจกิายน 2560. 

พรพรม ชาววัง. (2560). ดวงดาวแห่งศรัทธา. การแสดงนทิรรศการศิลปะเพือ่เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โถงอาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรนีครนิทร์ โรงพยาบาลศิริราช  22 - 26 ตุลาคม 2560. 
พรพรม ชาววัง. (2560). เพลงอ าลาแต่ดวงตะวันท่ียิ่งใหญ.่  การแสดงนิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560: สืบสานปณิธานพอํ ณ Lifestyle Hall  ชั้น 2 สยามพารากอน 18 - 22 

กันยายน 2560. 
พรพรม ชาววัง. (2560). Warm of Feline. การแสดง นทิรรศการ โครงการสํงเสรมิชุมชนต๎นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูเํศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 

พระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ จ.นครปฐม 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
พรพรม ชาววัง. (2559). สามัคคี-มีทาง.การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 โครงการสํงเสรมิชุมชนตน๎แบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํ

เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
พรพรม ชาววัง. (2559).ความรักสีคาราเมล. การแสดงนทิรรศการ “บริบทหัตถกรรม” โครงการประยุกต์ศิลป์รวํมสมัยภูมิปัญญาไทยสูํอาเซียน คณะมัณฑนศิลป์     ม.ศิลปากร ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบ

ศิลปากร คณะมัณฑนศิลปม.ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์จ.นครปฐม, 1 - 6 กันยายน 2559. 
พรพรม ชาววัง.(2558). สิงโตลายดอกไม้2. การแสดงนิทรรศการผลงาน สร๎างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุํงอรุณแหํงความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังทําพระ, 15 – 27 กันยายน 2558. 
พรพรม ชาววัง. (2558). เสือลายเมฆ.  การแสดงนิทรรศการ “สินสขุ” โครงการประยุกต์ศิลป์รํวมสมัยภูมิปัญญาไทยสูํอาเซียน ณ พิพิธภัณฑสถานแหํงชาตริามค าแหง จ.สุโขทัย 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 

2558. 
พรพรม ชาววัง. (2557). พระพุทธ. การแสดงนิทรรศการผลงาน สร๎างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครอืขํายการออกแบบแหํงอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการ

ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  ม.ศิลปากร วังทําพระ, 15 – 27 กนัยายน 2557. 
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ราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
สหเทพ  เทพบุรี.(2560). True Happiness. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจนัทร์, 14 - 17 
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พฤศจิกายน 2560. 
สหเทพ  เทพบุรี.(2560). Untitled. โครงการศิลปะเพือ่เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9. โถงอาคาร 100 ปีสมเดจ็พระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิรริาช Thailand. 22 ตุลาคม 2560 - 26 ตุลาคม 2560. 
สหเทพ  เทพบุรี.(2560). ใต้พระบารมี. การแสดงนิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ ประจ าปี 2560: สืบสานปณธิานพํอ ณ Lifestyle Hall  ชั้น 2 สยามพารากอน 18 -22 กันยายน 2560. 
สหเทพ  เทพบุรี. (2560). เกา้อี้กระจก. การแสดง นทิรรศการ โครงการสงํเสรมิชุมชนตน๎แบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูเํศรษฐกจิสร๎างสรรค์ ครั้งที ่2  ณ ศนูย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบ พระ

ชนมพรรษา ม.ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
สหเทพ  เทพบุรี.(2559). Untitled 3. นิทรรศการ "ประยุกต์ศิลป์ ก๎าวเดินตามแสงแหํงพระองค์". พิพิธภัณฑ์การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร ์ไทย. 14 ธันวาคม 2559. 
สหเทพ  เทพบุรี.(2559). 70 ปีครองใจไทยท้ังผอง. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช . ชัน้ 1 แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค๎าสยามพารากอน 

ไทย. 10 - 11 ธันวาคม 2559 
สหเทพ  เทพบุรี. (2559). สุขจากภายใน. การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์  ประจ าปี พ.ศ. 2559 โครงการสํงเสริมชมุชนต๎นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํ

เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
สหเทพ เทพบุร.ี (2559).ธรรมชาติเกื้อกูล. การแสดงนทิรรศการ “บริบทหัตถกรรม” โครงการประยุกต์ศิลป์รํวมสมัยภูมิปัญญาไทยสูํอาเซียน คณะมัณฑนศิลป์     ม.ศิลปากร ณ พิพิธภณัฑ์การออกแบบ

ศิลปากร คณะมัณฑนศิลปม.ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์จ.นครปฐม, 1 - 6 กันยายน 2559. 
สหเทพ  เทพบุรี. (2558). พลังแห่งความอุดมสมบูรณ์.  การแสดงนทิรรศการ “สนิสุข” โครงการประยุกต์ศิลป์รวํมสมัยภูมิปัญญาไทยสูํอาเซียน ณ พิพธิภัณฑสถานแหํงชาตริามค าแหง จ.สโุขทัย 26 กันยายน 

– 25 ตุลาคม 2558. 
สหเทพ  เทพบุรี. (2558).เจ้าฟ้าฯ...ของแผ่นดิน.การแสดงนิทรรศการผลงาน สร๎างสรรคค์ณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระเทพฯ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิ

พระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุํงอรุณแหํงความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วงัทําพระ, 15 – 27 กันยายน 2558. 
สหเทพ  เทพบุรี. (2557). หลับใหล. การแสดงนิทรรศการผลงาน สร๎างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือขํายการออกแบบแหํงอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการ

ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  ม.ศิลปากร วังทําพระ, 15 – 27 กนัยายน 2557. 
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อิทธิพล  วิมลศิลป์.(2561). พระพุทธไตรรัตนญาณ. นทิรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : สํงเสริมชมุชนตน๎แบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม สูํเศรษฐกจิสร๎างสรรค ์ครั้งที่ 

3. หอศิลป์รํวมสมัยราชด าเนนิ. 15 - 30 กนัยายน 2561. 
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14 - 17 พฤศจิกายน 2560. 
อิทธิพล  วิมลศิลป์.(2560). พระผูเ๎ป็นแรงบันดาลใจ (King of Inspiration). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพอํ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน, 18 - 

22 กันยายน 2560 
อิทธิพล  วิมลศิลป์.(2560). แสงแหํงราชันย์. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพอํ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน, 18  - 22 กนัยายน 2560. 
อิทธิพล  วิมลศิลป์.(2559). ปลาตะเพียน 1 ปลาตะเพียน 2. โครงการสํงเสริมชมุชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 

รอบพระชนมพรรษา นครปฐม 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
อิทธิพล  วิมลศิลป์.(2559). พระบารมี. นทิรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช . ชั้น 1 แฟชัน่ฮอลล์ ศนูย์การค๎าสยามพารากอน 10  - 11 

ธันวาคม 2559. 
อิทธิพล  วิมลศิลป์.(2559). ผสมผสานสู่การเปลี่ยนแปลง. การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 โครงการสํงเสริมชุมชนตน๎แบบสืบสานภมูิปัญญาทาง

วัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์จ.นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
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หน๎า 79 
 

ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* 
หน๎าท่ีของ
อาจารย ์

รํวมสมัยภูมิปัญญาไทยสูอําเซียน. พิพธิภัณฑ์การออกแบบศิลปากร ไทย. 1 - 6 กันยายน 2559. 
อิทธิพล  วิมลศิลป์. (2558). บันทึกแห่งรุ่งอรุณ. การแสดงนิทรรศการผลงาน สร๎างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุํงอรุณแหํงความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังทําพระ, 15 – 27 กันยายน 2558. 
  อทิธิพล  วิมลศิลป์. (2557). ชีวิต จิต และวัตถุ. การแสดงนทิรรศการผลงานสร๎างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครอืขํายการออกแบบแหํงอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอ

ศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังทําพระ, 15 – 27 กนัยายน 2557. 
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ศิลป์รํวมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
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และการออกแบบคณะมณัฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังทําพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 

13. ผศ.เกษร  ผลจ านงค ์ เกษร  ผลจ านงค์ (2561). Gaysorn. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
เกษร  ผลจ านงค์ (2561). ทรงจ ารดน้ าจ าลอง. นทิรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : สํงเสริมชมุชนต๎นแบบ สืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกจิสร๎างสรรค ์ครั้งที่ 3. 

หอศิลป์รํวมสมัยราชด าเนนิ. 15 - 30 กันยายน 2561. 
เกษร  ผลจ านงค์ (2561). สารทเดือนสิบเมืองคอนฯ กุศโลบายท่ีแฝงมากับประเพณีตัวอย่างคติความเชื่อ ภาคใต้ว่าด้วยประเพณีสารทเดือนสิบที่ถายทอดผ่านงานศลิปะ (Sarth Daen Sib Mueng 

Khon). วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม 2560. หน๎าที่ 233 - 248. 
เกษร  ผลจ านงค์ (2560). Cultural transfer. นิทรรศการศิลปะและออกแบบนานาชาติแปซิฟิกรมิ ประเทศไทย Pacific Rim International Exhibitions Bangkok Thailand  ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี 

อาคารปฏิบัติการศูนย์ศิลป์สิรนิธร ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร ์จ.นครปฐม 14 - 19 พฤศจิกายน 2560. 
เกษร  ผลจ านงค์ (2560).Untitled. การแสดงนิทรรศการศิลปะเพื่อเทดิพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โถงอาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิรริาช  22 - 26 ตุลาคม 2560. 
เกษร  ผลจ านงค์. (2560). แมวนั่ง. การแสดงนิทรรศการ โครงการสํงเสริมชุมชนตน๎แบบสบืสานภูมิปัญญาทางวฒันธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระ

ชนมพรรษา ม.ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
เกษร  ผลจ านงค์. (2559). อารมณ์ภายในจติใจ. การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าป ีพ.ศ. 2559 โครงการสํงเสรมิชุมชนต๎นแบบสืบสานภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
เกษร  ผลจ านงค์. (2559).น้ า “ปลา”. การแสดงนทิรรศการ “บริบทหัตถกรรม” โครงการประยุกต์ศิลป์รวํมสมัยภูมิปัญญาไทยสูํอาเซียน คณะมณัฑนศิลป์     ม.ศิลปากร ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร 

คณะมัณฑนศิลปม.ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์จ.นครปฐม, 1 - 6 กันยายน 2559. 
เกษร  ผลจ านงค์ (2558). รักษาโรค.  การแสดงนทิรรศการ “สนิสุข” โครงการประยุกต์ศิลป์รํวมสมัยภูมิปัญญาไทยสูํอาเซียน ณ พิพิธภัณฑสถานแหํงชาตริามค าแหง จ.สุโขทัย 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 
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อานุภาพ  จันทรมัพร. (2560). Untitled. โครงการศิลปะเพือ่เทิดพระเกียรติในหลวงรชักาลที ่9. โถงอาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรนีครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช Thailand. 22 - 26 ตุลาคม 2560 
อานุภาพ  จันทรมัพร. (2560). Thai folk applied handy craft of the life No.1. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมาร ีคณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.

ศิลปากร พระราชวังสนามจนัทร,์ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560. 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* 
หน๎าท่ีของ
อาจารย ์

อานุภาพ  จันทรมัพร. (2560). ตุงมหาราชร าลึก. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณธิานพํอ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน, 18 - 22 กันยายน 2560. 
อานุภาพ  จันทรมัพร. (2560). โบกฏ: หัตถกรรมพ้ืนบ้านสร้างสรรค์รูปแบบศลิปะประยุกต์ในบริบทชุมชนชนไทยปัจจุบัน. โครงการสํงเสรมิชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกจิ

สร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2. . ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม, 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
อานุภาพ  จันทรมัพร. (2559). Untitled. นิทรรศการ "ประยุกต์ศิลป์ ก๎าวเดินตามแสงแหํงพระองค์". พิพิธภณัฑ์การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจนัทร์, 14 ธันวาคม 2559. 
อานุภาพ  จันทรมัพร. (2559). โครงสร้างวิถีชุมชนประมงพ้ืนบ้าน  การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 โครงการสํงเสริมชุมชนตน๎แบบสืบสานภูมิ

ปัญญาทางวัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
  อานุภาพ  จนัทรัมพร.(2559). แวดล้อมพ้ืนถิ่นไทย การแสดงนิทรรศการ “บริบทหัตถกรรรม” โครงการประยุกตศิลป์รํวมสมัยภูมิปัญญาไทยสูํอาเซียน  ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ม.

ศิลปากร 1 – 6 กันยายน 2559. 
อานุภาพ  จันทรัมพร. (2558). ประกายแสงแห่งชีวิต. การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุํงอรณุแหํงความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังทําพระ 15 – 30 กันยายน 2558. 
อานุภาพ  จันทรัมพร. (2558). ภาชนะบรรจุลมหายใจ. การแสดงนิทรรศการ “สินสุข” โครงการประยุกต์ศิลป์รํวมสมัยภูมิปัญญาไทยสูํอาเซียน ณ พิพิธภัณฑสถานแหํงชาตริามค าแหง จ.สุโขทัย 26 กันยายน – 25 

ตุลาคม 2558. 

 
ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ 

ชื่อ-นามสกุลอาจารย ์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 

1. รองศาสตราจารยไ์พรวลัย์  ดาเกลี้ยง ผลงานวิชาการที่ตีพมิพ์เผยแพรํระดับชาต ิ
ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง. เกิดมาเพ่ือเป็นจิตรกร ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง. กรุงเทพฯ: แปลนพริ้นติ้ง, 2560 
นิทรรศการผลงานออกแบบภายใต๎โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบิสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมสูเํศรษฐกิจสร๎างสรรค์ 
ครั้งท่ี 2 
3.การแสดงนิทรรศการ “บริบทหตัถกรรรม” โครงการประยุกตศลิป์รํวมสมัยภมูิปัญญาไทยสูํ อาเซียน  ณ พิพิธภัณฑ์การ
ออกแบบศิลปากร คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 – 6 กันยายน 2559. 
การแสดงนิทรรศการผลงาน สร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 โครงการ สํงเสริม ชุมชนต๎นแบบ
สืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสูเํศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ม.
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 

  

2. อาจารย์สมพงษ ์แสงอรํามรุํงโรจน์    
3. อาจารย์สุเมธ  จักษ์เมธา    
4. อาจารย์นายกรกต  อารมยด์ ี    
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย ์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 

5. อาจารย์ชัชวาลย์ เถลิงนวชาติ     
**หมายเหตุ  
อาจารย์ผู๎สอน ต๎องมีผลงานทางวิชาการอยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง 
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องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

 
ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 
     



 

 

หน๎า 84 
 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข๎อมลู TCI กลุํมที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 
     

 
ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข๎อมลู TCI กลุํมที่ 1 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 1 
     

 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ      ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.
61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผํลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     

ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  
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ล าดับ
ที ่

ชื่องานสร้างสรรค์ 
ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 
แหล่งเผยแพร่ 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรสํูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (คําน้ าหนัก 0.20) 
     

งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับสถาบัน (คําน้ าหนัก 0.40) 
1 รํองรอยอดีต  อ.อุณรุท  กสิกรกรรม นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ ประจ าปี  ฐานข๎อมูล  
2 Community รศ.ธีรวัฒน์ งามเช้ือชิต 2561 : สํงเสรมิชุมชนต๎นแบบ สืบสานมรดกภมูิปัญญา RIS 
3 ประตูอธิษฐาน 999999999  ผศ.พิทักษ์  สงํา ทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 หอศิลป ์  
4 จังหวะชีวิต '๖๑ อ.เสาวลักษณ์  กบิลสิงห ์ รํวมสมัยราชด าเนิน 15 - 30 ก.ย.61  
5 ชุมชนนางเลิ้ง อ.นัจ  พงษ์หาญยุทธ   

งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับชาต ิ(คําน้ าหนัก 0.60) 
     

งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ (คําน้ าหนัก 0.80) 
     

งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (คําน้ าหนัก 1.00) 
1 เนินมหาชัย 999999999 ผศ.พิทักษ์  สงํา 2018 Pacific Rim International Exhibitions ณ Hue  ฐานข๎อมูล  
2 Exit อ.เสาวลักษณ์  กบิลสิงห ์ University Vietnam. 19 - 24 พ.ย.61 RIS 
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบํงช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบํงช้ี 1.1  ผําน  ผําน ได๎มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผําน  ผําน ได๎มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบํงช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาต ิ 4.20 

1,362 
4.32 4.32 

315 
ตัวบํงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด๎
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85 
23 

57.50 2.88 
40 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  7.20/2 = 3.60 ด ี
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบํงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 4  ระดับ 4 4 

ตัวบํงช้ี 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4  ระดับ 4 4 

ตัวบํงช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 4  ระดับ 2 2 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  10/3 = 3.33 ด ี

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบํงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 4  ระดับ 4 4 

ตัวบํงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์  8.33/3 = 2.78 2.78 
ตัวบํงช้ี 4.2.1 ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 12.00 

0 
0 0 

5 
ตัวบํงช้ี 4.2.2 ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

60 
2 

40.00 3.33 
5 

ตัวบํงช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

12 4.00 
80.00 5 

5 
ตัวบํงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  9.78/3 = 3.26 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบํงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3  ระดับ 4 4 
ตัวบํงช้ี 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

4  ระดับ 4 4 

ตัวบํงช้ี 5.3 การประเมินผู๎เรยีน 4  ระดับ 3 3 
ตัวบํงช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

10 จาก 10 
ข๎อ 

10 
5.00 5.00 

10 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  16/4 = 4.00 ด ี

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบํงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 3  ระดับ 2 2 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ค านวณด๎วยโปรแกรม Excel) 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 3.60 3.60 ดี 
3 3 3.33 - - 3.33 ดี 
4 3 3.26 - - 3.26 ดี 
5 4 4.00 4.00 - 4.00 ดี 
6 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 13 3.40 3.50 3.60 3.46 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

 - ดี ดี ดี 
  

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
ภาควิชาฯ มีประเด็นที่จะต๎องด าเนินการเรํงดํวนดังนี ้

 
ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. แผนพัฒนาบุคลากร      
2. แผนพัฒนาหลักสูตร      
3. แผนอัตราก าลังภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา      

 
 

3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาท่ีสอดคล๎องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

แผนการพัฒนาบุคลกรให๎
ด ารงต าแหนํงทางวิชาการใน
ระดับทีสู่งขึ้น 

ปี 2563 ปี 2563 -2566 ปี 2563-2573 

4. แผนการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาหลักสตูรตามTQF 

ปี 2563 ปี 2563 -2566 ปี 2563-2573 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  2/1 = 2.00 น๎อย 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  
44.98 

13 
3.46 ด ี


