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บทสรุปผู้บริหาร 
 

1. สาระหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2562) เป็นหลักสูตรปรับปรุงของคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ 
หลักสูตรแบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี และ หลักสูตรแบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วย
กิต ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักการที่ส าคัญของหลักสูตร คือ การมุ่งความ
เป็นเลิศด้านพัฒนาศักยภาพและบุคลากรการออกแบบขั้นสูงในระดับสากลที่จะสร้างสรรค์ผลงานทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) จึงเน้นการสร้างบุคลากรที่สามารถใช้ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในระดับสากล โดยมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
โอกาสศึกษาดูงาน  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนทางศิลปะการออกแบบกับสถาบันที่มีชื่อเสียงใน
ต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักศึกษา และบัณฑิตได้เผยแพร่/แลกเปลี่ยนงานวิจัยสร้างสรรค์ที่
ตนก าลังศึกษาค้นคว้า หรือท่ีส าเร็จแล้วสู่สาธารณะทั้งในและนานาประเทศอย่างกว้างขวาง 

 
2. จุดเด่นของหลักสูตร 

อัตลักษณ์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562) มีเอกลักษณ์ด้านการบูรณาการงานศิลปะและงานออกแบบท่ีเป็นความเชี่ยวชาญและอัต
ลักษณ์ของนักศึกษาภายใต้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาชีพและ
วิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตรทางการวิจัยศิลปะการออกแบบ มี
ทางเลือกให้นักศึกษาสามารถออกแบบการท างานวิจัยอย่างอิสระ ภายใต้การก ากับและติดตามผลของอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างใกล้ชิด รวมถึงการจัดการด้านการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ และนักศึกษาในระดับนานาชาติอย่างเป็น
ระบบ นับเป็นจุดเด่นด้านการเรียนการสอนที่ส าคัญของหลักสูตร นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีแผนด้านความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันศิลปะการออกแบบในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนกับสถาบัน
ศิลปะและมหาวิทยาลัยในเอเชีย ยุโรปและออสเตรเลีย 

 
3. เป้าหมายสู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
ทางศิลปะการออกแบบที่เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงมุ่งเน้นหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เป็น
ประโยชน์ในการต่อยอดความรู้ในวิชาชีพ วิชาการ ในการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 
4. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) ของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อเทียบเคียงกับหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืน 5 
สถาบัน ดังนี้ 

- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบเชิงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  



หน้า 4 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์การออกแบบ และการจัดการทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
บูรพา  

- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 
โดยมีเพียงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2562) หลักสูตรเดียวที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ 
 

5. กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 
1)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้านศิลปะและการออกแบบ หรือส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทสาขาอ่ืนและมีผลงานที่เก่ียวข้องกับศิลปะและการออกแบบ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หลักสูตรฯ หรือ 

2) ผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตมีประสบการณ์ในการท างาน ด้านศิลปะและการออกแบบ ในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 20 ปี  
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพ่ือให้ได้จ านวนรับและคุณสมบัตินักศึกษาตามแผน งานส าคัญของหลักสูตรคือการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเป้าหมาย โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการ
ระหว่างอาจารย์ บัณฑิตและนักศึกษาในระดับนานาชาติเป็นหลัก 
 

6. ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 บัณฑิตศึกษา 

ประเมินเกณฑ์ 10 ข้อ (เกณฑ์ ข้อ1-10) มีผลการประเมินตนเองเป็นหลักสูตรได้มาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 2-6 ตามเกณฑ์ สป.อว.(สกอ.เดิม) ทดแทนด้วยการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-

QA ระดับหลักสูตร เป็นการประเมินผลการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA 
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน จ านวน 11 เกณฑ์ แต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน 7 ระดับ ผลการประเมินตนเองตาม
ระดับคะแนนดังกล่าวของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ระดับ 4 
เนื่องจาก หลักสูตรมีการด าเนินงานกิจกรรมทุกด้านตามแผนงานตลอดปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมี
การประชุมพิจารณาร่วมกันอย่างต่อเนื่องด้านการรับนักศึกษา การพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การประมิน 
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการส าเร็จการศึกษา พร้อมทั้งได้พัฒนาปรับปรุงทุกปีการศึกษา บางเรื่องเป็น
ประเด็นเร่งด่วนได้แก่เรื่องระยะเวลาการรับนักศึกษาใหม่ การออกหนังสือรับรองต่างๆ ที่เก่ียวกับนักศึกษาต่างชาติ 
ประธานหลักสูตรฯ ก็เร่งหารือและได้รับความร่วมมือเพ่ือพัฒนาอย่างไม่รอช้า โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ
ผู้บริหารสูงสุด อธิการบดี หรือเรื่องที่เป็นความต้องการของกลุ่มนักศึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับศิลปะการออกแบบบ หลักสูตรก็ได้จัดหลักสูตรเร่งรัดด้านพัฒนาภาษาอังกฤษสาขาศิลปะการออกแบบ
เพ่ิมข้ึนภายในปีการศึกษา 2562  ทุกเรื่องของหลักสูตรมีข้อมูลกิจกรรม และหลักฐานสนับสนุนที่เพียงพอ บาง
กิจกรรมได้ผลลัพธ์ดีเกินความคาดหวัง เช่น การจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยของนักศึกษา ซึ่งหลักสูตรจะได้พัฒนาเป็น
ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการเรียนรู้อีกประการของนักศึกษาในปีถัดไป เป็นต้น 
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7. แนวทางการพัฒนาคุณภาพในประเด็นที่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นในปี
การศึกษาถัดไป 

 1) การพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการของอาจารย์และพัฒนาหัวข้อวิจัยของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายคณะ มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งความเป็นเลิศด้านพัฒนาศักยภาพและบุคลากรการออกแบบขั้น
สูงในระดับสากลที่จะสร้างสรรค์ผลงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 2) การพัฒนารูปแบบด้านการประเมินผลการสอบความก้าวหน้าผลงานวิทยานิพนธ์ (Student Assessment 
: Progressive Report Examination) เพ่ือติดตามผลการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้มีผลผลิต/
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและในระยะเวลาที่ก าหนดของโครงการ   

3) การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอบทความทางวิชาการ และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบในระดับนานาชาติ 
 4) การจัดหาพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพ่ือการปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ที่ต่อเนื่อง หรืองานที่มีขนาดใหญ่แก่นักศึกษา
ระดับปริญญาเอกได้ใช้ต่อคนจากคณะวิชา จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพใน
ระยะเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ

ออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก (ยกเว้นกรณีที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558) 

 
1.  

.................................................................... 
(ศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน์) 

วันที่  1  กรกฎาคม  2563 
 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน

หลักสูตร 
 

2.  
 

.................................................................... 
(ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์) 

วันที่  1  กรกฎาคม  2563 

 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

3.  
 

.................................................................... 
(รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุนี) 

        วันที่  1  กรกฎาคม  2563 

 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

4.  
 

.................................................................... 
(ผศ.ดร.วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ) 

         วันที่  1  กรกฎาคม  2563 

 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

  
 

.................................................................... 
(ศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน์) 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

            วันที่  1  กรกฎาคม  2563 

 
 

.................................................................... 
(อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล) 
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 

        วันที่  1  กรกฎาคม  2563 

 
 
 

  



หน้า 7 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  
(หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.2562 

คณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2562  วันที่รายงาน 28 กุมภาพันธ์ 2563 

 
หมวดที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 25510 08110 9321  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
มติสภามหาวิทยาลัย) 

1. ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 1. ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 6/2562 12/06/2562 
2. ผศ.ดร.จิรวัฒน ์วงศ์พันธุเศรษฐ์ 2. ผศ.ดร.จิรวัฒน ์วงศ์พันธุเศรษฐ์ 6/2562 12/06/2562 
3. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 3. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 6/2562 12/06/2562 
 4. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 6/2562 12/06/2562 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน 6 คน (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
1. ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 
2. ผศ.ดร.จิรวัฒน ์วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
3. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 
4. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 
5. รศ.สน สีมาตรัง 
6. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 
 
อาจารย์ประจ าประเภทอ่ืนๆ ที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ จ านวน 10 คน (รายละเอียด
ตารางท่ี 1.1-1) 
1. ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 
2. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
3. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 
4. ผศ.ดร.วีรวัฒน ์สิริเวสมาศ 
5. รศ.สน สีมาตรัง 
6. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 
7. ผศ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี 
8. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล 
9. อ.ดร.เตยงาม คุปตะบุตร 
10. อ.ดร.วิชญ มุกดามณี 



หน้า 8 

อาจารย์พิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) จ านวน 6 คน (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) 
1. ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส 
2. ผศ.ดร.อภิสักก์ สินธุภัค 
3. อ.ดร.อโณทัย นิติพน 
4. ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ 
5. Professor Dr.Mustaffa Azahari 
6. Associate Professor Nicole Wragg 
 
หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน   

คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ /มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) 
 คณะมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
 

 
  



หน้า 9 

หมวดที่ 2 
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

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

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 คน ตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด ได้แก่ 
1. ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 
2. ผศ.ดร.จิรวัฒน ์วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
3. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 
4. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 
5. รศ.สน สีมาตรัง 
6. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 

โดยทั้ง 5 ท่านเป็น อาจารย์ประจ า
หลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว อีก 1 ท่าน
(อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต) เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกนี้ 
และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน (สาขาศิลปะ
การออกแบบ) โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทุกท่านได้ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร 

ตารางที่ 1-1  

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 คน คือ 
1. ผศ.ดร.จิรวัฒน ์วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
2. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 

และด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 1 คน (ศ.
เอกชาติ จันอุไรรัตน์),  
รองศาสตราจารย์ 1 คน (รศ.ดร.ไพโรจน์ 
ชมุนี) 

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดมี 
คุณวุฒิอยู่ในสาขาวิชาที่ตรงและสัมพันธ์กับ
สาขาศิลปะการออกแบบ 

ตารางที่ 1-1 
ตารางที่ 1-9 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4 คน ได้แก่ 
1. ผศ.ดร.จิรวัฒน ์วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
2. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 
3. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 
4. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต  

โดยด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 1 คน  (ศ.

ตารางที่ 1-1 
ตารางที่ 1-9 



หน้า 10 

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
เอกชาติ จันอุไรรัตน์) 
รองศาสตราจารย์ 2 คน คือ 

1. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 
2. รศ.สน สีมาตรัง 

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน  
1. ผศ.ดร.จิรวัฒน ์วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
2. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 6 คนมี 
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอน โดย ทั้งหมดมีคุณวุฒิอยู่ในสาขาวิชาที่
ตรงและ สัมพันธ์กับสาขาศิลปะการออกแบบ 
และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  ปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ผู้สอนรวม 14 
คน เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 คน ทุก
ท่านเป็นอาจารย์ประจ าภายในมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ 

1. ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 
2. ผศ.ดร.จิรวัฒน ์วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
3. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 
4. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 
5. รศ.สน สีมาตรัง 
6. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 

อาจารย์ต่างคณะวิชา 2 คน คือ 
1. อ.ดร.เตยงาม คุปตะบุตร 
2. อ.ดร.วิชญ มุกดามณี 

มีอาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 6 
คน ได้แก ่ 

1. ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส 
2. ผศ.ดร.อภิสักก์ สินธุภัค 
3. อ.ดร.อโณทัย นิติพน 
4. ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ 
5. Prof.Dr.Mustaffa Azahari 
6. Assoc.Prof.Nicole Wragg 

- อาจารย์ภายนอกทุกคนมีคุณวุฒิปริญญา

ตารางที่ 1-1 
ตารางที่ 1-2 
ตารางที่ 1-9 
ตารางที่ 1-10 



หน้า 11 

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
เอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ ขึ้นไปในสาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
- อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ด้าน 
การสอนมากกว่า 5 ปี ทุกคน และ 
- อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัย/ สร้างสรรค์ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 7 คน 
ได้แก่ 

1. ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 
2. ผศ.ดร.จิรวัฒน ์วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
3. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 
4. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 
5. รศ.สน สีมาตรัง 
6. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 
7. ผศ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 5 คน ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 2 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน โดยทั้งหมดรวม 7 
คน อยู่ในสาขาวิชาที่ตรงและสัมพันธ์กับ
ศิลปะการออกแบบ  
- มีประสบการณ์ในการท าวิจัย/สร้างสรรค์ ใน
รอบ 5 ปีทุกคน ทีไ่ม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ตารางที่ 1-1 
ตารางที่ 1-9 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รวม 11 
คน เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย 7 คน 
ได้แก่ 

1. ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 
2. ผศ.ดร.จิรวัฒน ์วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
3. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 
4. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 
5. รศ.สน สีมาตรัง 
6. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 
7. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล 

และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ซ่ึงมีคุณวุฒิ

ตารางที่ 1-1 
ตารางที่ 1-2 
ตารางที่ 1-4 
ตารางที่ 1-5 
ตารางที่ 1-9 
ตารางที่ 1-10 
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ปริญญาเอกในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวน 3 คน คือ 

1. ดร.กฤษณ์ เย็นสุดใจ 
2. ผศ.ดร.วิทวัน จันทร 
3. Dr.Nina Subnani  และ  

- มีประสบการณ์ในการท าวิจัย/สร้างสรรค์ 
ทุกคน ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  
- เป็นอาจารย์ประจ า อาจารย์ผู้สอนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ 

7. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  - ปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ รวม 9 คน เป็นอาจารย์ประจ า 6 
คน ได้แก่ 

1. ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 
2. ผศ.ดร.จิรวัฒน ์วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
3. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 
4. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 
5. รศ.สน สีมาตรัง 
6. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 3 คน   
1. Prof.Dr.Mustaffa Halabi HJ. 

Azahari 
2. Asoc.Prof.Nicole Wragg 
3. Dr.Suastiwi Triatmodjo 

โดยอาจารย์ผู้สอบภายนอกสถาบันทั้ง 3 คน 
มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ  

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านมี 
ประสบการณ์ในการท าวิจัย/สร้างสรรค์ทุกคน 
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

อาจารย์ประจ า อาจารย์ผู้สอนและ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ 

ตารางที่ 1-1 
ตารางที่ 1-2 
ตารางที่ 1-6 
ตารางที่ 1-7 
ตารางที่ 1-9 
ตารางที่ 1-10 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษา 4  คน ตารางที่ 1-8 
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ได้แก่ 

1. Mrs.Supamas Jiamrungsan 
2. Mr.Waiyawat Saitum  
3. Miss Nantiya Na nongkai 
4. Mrs.Weeraya Juntradee 

โดยบัณฑิตท้ัง 4 คนได้เผยแพร่ผลงานใน 
Veridian E-Journal Silpakorn University 
: Humanities, Social Sciences, and Arts 
ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

ปีการศึกษา 2562 มีวิทยานิพนธ์ที่ก าลัง 
ด าเนินการ 34 หัวข้อ โดยมีภาระงานอาจารย์
เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.คือ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 1 คนเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
นักศึกษาไม่เกิน 5 คน ส าหรับอาจารย์ที่มี
ศักยภาพสูงทางการวิจัย มหาวิทยาลัยได้
เห็นชอบให้ดูแลวิทยานิพนธ์หลักนักศึกษาได้ 
6 และ 7 คน (ซึ่งไม่เกิน 10 คน) 

ตารางที่ 1-3 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี  
หลักสูตรเริ่มเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ 
เดือนสิงหาคม 2551 
หลักสูตรปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2556 
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2556            
หลักสูตรปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2562 
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน 2562   

หลักฐาน สกอ.
รบัทราบการ
ปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน 2562 

หมายเหตุ : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 
  บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 10) 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

1.1 
 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
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 ตารางท่ี 1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ 
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา หน้าที่ 
(ระบุตาม
หมายเหตุ 
ตอบได้

มากกว่า 1 
ข้อ) 

สถาบัน, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

1 นายเอกชาติ จนัอุไรรัตน ์ ศาสตราจารย ์ 24 ปี M.F.A.(Interior 
Architecture)  

The School of the Art  
Institute of Chicago, USA 

1995 1-6 

M.A.(Industrial Design) Domus Academy, Italy 1989 
B.F.A.(Interior Design)  Silpakorn University, Thailand 1984 

2 ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

25 ปี Ph.D.(Fine Arts)  
Rhode Island 

University of Tasmania, Australia 2000 1-6 

M.I.D.(Industrial Design) School of Design, USA 1992 
B.F.A.(Product Design) Silpakorn University, Thailand 1989 

3 ดร.ไพโรจน์ ชมนุ ี รองศาสตราจารย ์ 37 ปี Ed.D.(Art Criticism) School of ED, New York University, 
USA 

1988   1-6 

M.F.A.(Fine Art) Pratt Institute, USA 1978 
B.F.A.(Art Education)           
with Highest Honor 

Pratt Institute, USA 1976 

B.Sc.(Medical Science) Mahidol University, Thailand 1971 
4 ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
22 ปี 

 
Ph.D.(Jewelry Design),  Birmingham Institute of Art and 

Design, Birmingham City University, 
UK 

2005 1-6 

Diploma in Disegno del 
gioiello 

Instituto Europeo di Design, Milan, 
Italy 

2001 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ 
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา หน้าที่ 
(ระบุตาม
หมายเหตุ 
ตอบได้

มากกว่า 1 
ข้อ) 

สถาบัน, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

Certificato di Scultura Academia di Belle Arti di Firenze, 
Florence, Italy 

1998 

B.F.A.(Sculpture) 2nd class 
honor 

Silpakorn University 1994  
 

5 นายสน สีมาตรัง รองศาสตราจารย ์ 48 ปี Post Graduate Certificate 
(Thai Architecture)  

Silpakorn University, Thailand 1978 2-6 

 B.F.A.(Painting) 2nd class 
honors, 

Silpakorn University, Thailand 1970 

6 ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต -  
18 ปี 

Ph.D.(Design Arts) Silpakorn University, Thailand 2016 2-6 
M.D.(Multimedia Design) Swinburne University of 

Technology, Australia 
2008 

B.S.(Computer Science) Bangkok University, Thailand 2003 
7 ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
14 ปี ศป.ด. จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2540 4 

ศศ.ม. จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2548 
ศ.บ มทร.ธัญบุร ี 2540 

8 ดร.ธนาทร เจียรกุล - 39 ปี ป.ร.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัศิลปากร 2557 5 
กศ.ม(เทคโนโลยี การศึกษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
กศบ.(เทคโนโลยี การศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

9 ดร.เตยงาม คุปตะบุตร -  Ph.D.(Fine Art) 
 

Chelsea College of Arts, University 
of the Arts London, UK 

2005 
 

3 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ 
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา หน้าที่ 
(ระบุตาม
หมายเหตุ 
ตอบได้

มากกว่า 1 
ข้อ) 

สถาบัน, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

M.A.(Fine Art)  Goldsmiths College, University of 
London, UK  

2000 
 

Postgraduate Diploma in 
Fine Art 

Goldsmiths College, University of 
London, UK 

1999 
 

M.F.A. Silpakorn University, Thailand 1998 
B.F.A. 2nd class honor Silpakorn University, Thailand 1995 

10 อ.ดร.วิชญ มุกดามณี - 6 ปี Ph.D.(Fine Art) the Ruskin School of Fine Art, 
University of Oxford 

2013 3 

M.F.A.(Fine Art) Pratt Institute in New York, USA 2010 

B.F.A.(Majoring in Painting)  Silpakorn University, Thailand 2006 

 หมายเหตุ :   การท าหน้าที่ของอาจารย์ 
(1) หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  (4) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ 
(2) หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร  (5) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(3) หมายถึง อาจารย์ผู้สอน    (6) หมายถึง อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
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 ตารางท่ี 1-2 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/ต าแหน่ง 

ประสบการณ์
ท างานที่

เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอน 

คุณวุฒิ 
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา หน้าที่ 
(ระบุตาม
หมายเหตุ) สถาบัน, ประเทศ 

ปีที ่
ส าเร็จ 

1 ดร.สัญชัย สนัติ
เวส 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

9 ปี Ph.D.(Design Arts) Silpakorn University, 
Thailand 

2012 3 

M.Arch.(Computer 
Applications in rchitecture) 

Chulalongkorn 
University, Thailand 

2004 
 

B.(Arch) Khonkaen University, 
Thailand 

1999 

2 ดร.อภิสักก์ สินธุภัค ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

คณะครุศาสตร์
สถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบสถาบัน
เทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 

25 ปี Ph.D.(Art Education)  
 

Pennsylvania State 
University (PSU), USA 

2006 3 

M.I.D.(Industrial Design)  
 

Rhode Island School 
of Design (RISD), USA 

1999 
 

B.A.(Art in Design)  California State 
University, orthridge 
(CSUN), USA 

1995 

3 ดร.อโณทัย นิติพน  อาจารย์/สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา 

13 ป ี Ph.D.(Composition) University of 
Edinburgh, UK 

2550 
 

3 

M.Mus.(Composition) 
 

University of 
Edinburgh, UK 

2545 
 

B.Ed.(Music Education) Chulalongkorn 
University, 
Thailand 

2543 

4 ดร.สิทธิชัย สมาน
ชาต ิ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

อาจารย์/คณะศิลป
ประยุกต์และ

20 ป ี
 

Ph.D.(Textile) 
 

Kala Bhavana 
(Institute of Fine 

2550 
 

3 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/ต าแหน่ง 

ประสบการณ์
ท างานที่

เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอน 

คุณวุฒิ 
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา หน้าที่ 
(ระบุตาม
หมายเหตุ) สถาบัน, ประเทศ 

ปีที ่
ส าเร็จ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

Arts) Visva-Bharati 
University, India 

M.F.A.(Textile) 
 

Kala Bhavana 
(Institute of Fine 
Arts) Visva-Bharati 
University, India 

2545 
 

B.A.(Art Education) Chulalongkorn 
University, Thailand 

2525 

5 Dr.Mustaffa 
Azahari 

Professor School of Creative 
Industry 
Management  
and Performing Arts 
(SCIMPA) 
 
School of Creative 
Industry 
Management  
and Performing Arts 
(SCIMPA) Universiti 
Utara, Malaysia 

   37 ป ี Ph.D.(Art and Design 
Education 

Birmingham Institute 
of Art and Design 
Birmingham City 
University, UK 

2006 
 

3,6 

M.A.(Photography) Central Michigan 
University, USA 
Point Park University, 
USA 

1988 
 

B.A.(Hons.) (Photography) Diploma 
(Photography) 
Universiti Teknologi 
MARA, Malaysia 

1981 

 
6 

Associate 
Professor Nicole 
Wragg 

Associate 
Professor 

School of Design 
Department of 
Communication 

21 ปี Ph.D.(Web Design and 
Visual Communications) 

  3,5-6 

Graduate Certificate Curtin University, 2013 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/ต าแหน่ง 

ประสบการณ์
ท างานที่

เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอน 

คุณวุฒิ 
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา หน้าที่ 
(ระบุตาม
หมายเหตุ) สถาบัน, ประเทศ 

ปีที ่
ส าเร็จ 

Design and Digital 
Media Design 
Swinburne 
University of 
Technology 
Swinburne 
University of 
Technology, 
Australia 

(Internet Studies) Australia  
Graduate Certificate 
(Internet Studies) 

Curtin University, 
Australia 

2005 
 

MDes (Multimedia Design) 
 

Swinburne University 
of Technology 
Australia 

2000 
 

B.A.(Graphic Design)  
Diploma of Arts (Graphic 
Design), 

Swinburne University 
of Technology 
Australia 

1988 

 หมายเหตุ : การท าหน้าที่ของอาจารย์ 
(3) หมายถึง อาจารย์ผู้สอน    (4) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ 
(5) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (6) หมายถึง อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
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ตารางท่ี 1-3 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

จ านวน
นักศึกษา รายชื่อนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหตุ 
)การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย(  
วิทยา
นิพน

ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน ์ 12  1. น.ส.ไพลิน   ถาวรวิจิตร          58155954 Leaf Exploration : Visual 
Elements through natural 
resource. 

สอบจบผา่นแล้ว 

    2. นายมาดสัมฤทธิ์ พสุภา 58155959 Thai Cooking Sound Study: Thai 
Culture Reflection Installation 

สอบจบแล้วก าลังจะ
จบ 

    3. นายระลึก อินเสมียน   58155960 Recreation Area for Eldery 
Patient in Convalescent Center 

 

    4. นายกรกต อารมย์ดี          58155956 The Technical of Tie and Knot to 
Create in Spiritual Architechture 

 

    5. น.ส.สุภาวินี  จรุงเกียรติกุล 59155909 The Revival of Thai Textiles : The 
Development of Hand Loom 
Pattern 

 

    6. นายธีรเทพ  ชนไมตรี         59155903 Emotional Involvement with 
Installation Art in Emotional 
Design Exhibit 

 

    7. Mr.Sridhar Ryalie   59155904 Enabling Complex Problem 
Solving through Higher Order 
Thinking Skills in Thai Design 
Graduate Programs 

 

    8. Mr.Zhang Ning 60155907 Design Strategy for Street Culture 
Brand Value Development in 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

จ านวน
นักศึกษา รายชื่อนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหตุ 
)การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย(  
วิทยา
นิพน

ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

China 

    9. Mr.Huang Zheng 60155910 Creating the new Identity o-f 
GuiLin sacred places for tourism 
industry 

 

    10. Ms.Zou Yixin 60155909 Serpent worship in China and 
Thailand using in fashion design. 

 

  11. Miss Xue Hu 61155905 Shi Ba Miao (eighteen strokes): 
The Exploration and Design of 
Traditional Chinese Painting 
Techniques on Installation Art 

 

  12. Mr.Xian Li 61155911 A Systematic Methodological 
Approach of the Regeneration in 
Building Surface of Urban Street 

 

2 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุ
เศรษฐ์ 

6  1. น.ส.นันทิยา ณ หนองคาย 59155901 Design and Development of 
Natural Textile Surface to 
Stimulate Children's Perception 
of Touch and Feel Sensory 

สอบจบผา่นแล้ว 

    2. Mr.Cao Zeyu 60155901 Design of China ink art for culture 
communication 

 

    3. Mrs.Hu Jia 60155903 Implementation of tradition Thai 
Khon costume to the Hign-end 
fashion design 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

จ านวน
นักศึกษา รายชื่อนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหตุ 
)การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย(  
วิทยา
นิพน

ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

    4. Mr.Wang Yan 60155906 Emotional activity in immersive 
design: sketches ,prototype and 
feeback in virtual reality 

 

5. Miss Yu-Pei Kuo 61155906 From Unisex to Agender - A New 
Design Approach in Fashion 

 

6. Ms.Yeoh Pui See 61155915 The Development of oil Palm 
Waste into Fruit Packaging Design 

 

3 รศ. .ดร .ไพโรจน์  ชมุน ี 2  1. Mr.Konlawat Klaynak 60155912 An Experimental Documentary 
Film Utilizing Content and Visual 
of Products in Chiang Mai for 
Sustainable Tourism 

 
  

    2. Miss Huijuan Zhang 61155902 Drawing E-Book Approach to the 
Popularization of Chinese 12 
Zodiac Culture 

 

4 รศ.สน  สีมาตรัง 8  1. น.ส.พิชาธร นวลได้ศร ี 59155908 Development of Traditional Thai 
Silk for Western Contemporary 
Clothing Consumer 

 

    2. น.ส.ธนภัคสร  วิภาวิน 59155910 Reinventing Public Service 
Communication Network in 
Pakkret City M unicipality through 
Service 
Design 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

จ านวน
นักศึกษา รายชื่อนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหตุ 
)การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย(  
วิทยา
นิพน

ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

    3. Ms.Zhou Zhiwen 60155908 Revitilizing and innovating  FaHua 
techniques for contemporary 
ceramic in China 

 

    4. Mr.Feng Shang Xin 60155902 Inspiration of Tao phylosophy to 
create contemponary ceramic 

 

    5. Mr.Tatree Meungkeaw 60155914 Fruits Ash Glaze for Ceramics 
Creation 

 

6. Mrs.Daoling Chen 61155909 The Application of the Buddhist 
Lotus Pattern on Textile 

 

7. Miss Zhao Li 61155907 Inheritance & Transmission: Xi 
Lan Ka Pu patterns Redesign and 
Application in the Young 
Generation     

 

8. Mr.Xing Yang 61155904 Paradigm Shift of China's 
Information Design: a Research 
Based on ZHUANGSHI (January 
2009- May 2019) 

 

5 ผศ.ดร.วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ 8  1. นายทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ 57155954 Visual Storytelling on Lanna 
Mural Painting: A Case Study of 
Wat Phumin, Nan Province 

สอบจบแล้วก าลังจะ
จบ 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

จ านวน
นักศึกษา รายชื่อนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหตุ 
)การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย(  
วิทยา
นิพน

ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

    2. นายนราธปิ  อ่ าเที่ยงตรง       58155957 Mae Hong Son Province Creative 
Tourism Development through 
Service Design : A Case Study of 
Traditional Healthy Bean 
Products 

 

    3. Ms.Millicent Margaret 
Amanda Jane Young 

59155905 Immersive Stories  

    4. นางวีรยา จนัทรดี    59155902 Ceramics and Recycled Glass 
Merging by Natural Kiln Effects to 
Enhance Translucent Quality for 
Innovative Light Design 

สอบจบผา่นแล้ว 

    5. Mrs.Liu Wei 60155905 Transformation of the children’s 
art activity room using Chinese 
24 solar terms for visual design 

 

    6. Ms.Kesinee 
Srisongmeung 

60155913 Wrinkle creation in Thai hand 
woven fabrics 

 

  7. Miss Yi Yang 61155912 Practice-based Research of 
Poetic Relationship between 
Jewelry and Human Body 

 

  8. Mr.Yiren Chen 61155913 A New Design Approach in 
Portraying the Buddha Image in 
Animation 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

จ านวน
นักศึกษา รายชื่อนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหตุ 
)การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย(  
วิทยา
นิพน

ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

6 อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 2  1. Mr.Khongthat 
Thongphun 

60155911 To Create Visualize of Lanna 
Spiritual by Animation Approach 
for Tourism of Northern 
Thailand. : A Case Study of 
Chiangmai Province. 

 

  2. Mr.Yongyoot 
Nilplengsang 

61155914 Creating Packaging Design 
Application for Local Thai Snack 
Food Products 

 

7 ผศ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี 1  1. น.ส.ฝนทิพย์ รังสิตสวสัดิ์      57155951 Guideline of Environmental 
Graphic Design for Experience 
City Branding: Case Study on 
Nakhon Si Thammarat, Thailand 

สอบจบแล้วก าลังจะ
จบ 

 
 

                 ตารางที่ 1-4 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นอาจารย์ประจ า) ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหตุ 
)การอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย(  

วิทยา
นิพนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน ์ 9  1. Mr.Raluek Insamien 58155960 Recreation Area for Elderly 
Patient in Convalescent Center 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหตุ 
)การอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย(  

วิทยา
นิพนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

    2. Mr. Cao Zeyu 60155901 Design of China ink art for 
culture communication 

 

    3. Ms. Zhou Zhiwen 60155908 Revitilizing and innovating  
FaHua techniques for 
contemporary ceramic in China 

 

    4. Mr.Feng shangxin 60155 902 Inspiration of Tao phylosophy 
to create contemponary 
ceramic 

 

    5. Mr. Tatree Meungkeaw 60155914 Fruits Ash Glaze for Ceramics 
Creation 

 

    6. Ms. Kesinee Srisongmeung 60155 913 wrinkle creation in Thai hand 
woven fabrics 

 

  7. Miss Yu-Pei Kuo 61155906 From Unisex to Agender - A 
New Design Approach in 
Fashion 

 

  8. Mrs. Daoling Chen 61155909 The Application of the 
Buddhist Lotus Pattern on 
Textile 

 

9. Miss Huijuan Zhang 61155902 Drawing E-Book Approach to 
the Popularization of Chinese 
12 Zodiac Culture 

 

2 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ 6  1. นายกรกต อารมณ์ดี 58155956 The Technical of Tie and Knot 
to Create in Spiritual 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหตุ 
)การอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย(  

วิทยา
นิพนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

Architechture 
    2. นางวีรยา จนัทรด ี 59155902                  Ceramics and Recycled Glass 

Merging by Natural Kiln Effects 
to Enhance Translucent 
Quality for Innovative Light 
Design 

สอบจบผา่นแล้ว 

    3. Mr. Huang Zheng 60155910 Creating the new Identity o-f 
GuiLin sacred places for 
tourism industry 

 

    4. Mr. Konlawat Klaynak 60155911 An Experimental Documentary 
Film Utilizing Content and 
Visual of Products in Chiang 
Mai for Sustainable Tourism 

 

  5. Mr. Yongyoot Nilplengsang 61155914 Creating Packaging Design 
Application for Local Thai 
Snack Food Products 

 

  6. Miss Yi Yang 61155912 Practice-based Research of 
Poetic Relationship between 
Jewelry and Human Body 

 

3 รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุน ี 4  1. น.ส.นันทิยา ณ หนองคาย 59155901 Design and Development of 
Natural Textile Surface to 
Stimulate Children's 
Perception of Touch and Feel 

สอบจบผา่นแล้ว 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหตุ 
)การอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย(  

วิทยา
นิพนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

Sensory 
    2. นายธีรเทพ  ชนไมตรี         59155903 Emotional Involvement with 

Installation Art in Emotional 
Design Exhibit 

 

    3. Mr.Sridhar Ryalie          59155904 Enabling Complex Problem 
Solving through Higher Order 
Thinking Skills in Thai Design 
Graduate Programs 

 

  4. Mr.Yongyoot Nilplengsang 61155914 Creating Packaging Design 
Application for Local Thai 
Snack Food Products 

 

4 รศ.สน  สีมาตรัง 8  1. น.ส.ไพลิน   ถาวรวิจิตร          58155954 Leaf Exploration : Visual 
Elements through natural 
resource. 

สอบจบผา่นแล้ว 

    2. นายนราธปิ  อ่ าเที่ยงตรง       58155957 Mae Hong Son Province 
Creative Tourism Development 
through Service Design : A Case 
Study of Traditional Healthy 
Bean Products 

 

    3. นายมาดสัมฤทธิ์ พสุภา        58155959 Thai Cooking Sound Study: 
Thai Culture Reflection 
Installation 

สอบจบแล้วก าลัง
จะจบ 

  4. Mr. Yiren Chen 61155913 A New Design Approach in  
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหตุ 
)การอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย(  

วิทยา
นิพนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

Portraying the Buddha Image in 
Animation 

  5. Miss Xue Hu 61155905 Shi Ba Miao (eighteen strokes): 
The Exploration and Design of 
Traditional Chinese Painting 
Techniques on Installation Art 

 

    6. นายระลึก อินเสมียน   58155960 Recreation Area for Eldery 
Patient in Convalescent Center 

 

  7. Ms.Millicent Margaret 
Amanda Jane Young 

59155905 Immersive Stories  

  8. Mr.KhongThat Thongphun 60155911 To Create Visualize of Lanna 
Spiritual by Animation 
Approach for Tourism of 
Northern Thailand. : A Case 
Study of Chiangmai Province. 

 

5 ผศ.ดร.วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ 5  1. Mrs. Hu Jia 60155903 Implementation of tradition 
Thai Khon costume to the 
Hign-end fashion design 

 

    2. น.ส.ธนภัคสร วิภาวิน 59155910 Reinventing Public Service 
Communication Network in 
Pakkret City M unicipality 
through Service Design 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหตุ 
)การอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย(  

วิทยา
นิพนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

  3. Ms.Yeoh Pui See 61155915 The Development of oil Palm 
Waste into Fruit Packaging 
Design 

 

  4. Miss Zhao Li 61155907 Inheritance & Transmission: Xi 
Lan Ka Pu patterns Redesign 
and Application in the Young 
Generation     

 

  5. Mr.Xian Li 61155911 A Systematic Methodological 
Approach of the 
Regeneration in Building 
Surface of Urban Street 

 

6 อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 6  1. นายทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ 57155954 Visual Storytelling on Lanna 
Mural Painting: A Case Study of 
Wat Phumin, Nan Province 

สอบจบแล้วก าลัง
จะจบ 

  2. Mr. Wang Yan 60155906 Emotional activity in immersive 
design: sketches ,prototype 
and feeback in virtual reality 

 

  3. Mrs. Liu Wei 60155905 Transformation of the 
children’s art activity room 
using Chinese 24 solar terms 
for visual design 

 

  4. Ms. Zou Yixin 60155909 Serpent worship in China and 
Thailand using in fashion 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหตุ 
)การอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย(  

วิทยา
นิพนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

design. 
    5. น.ส.ฝนทิพย์ รังสิตสวสัดิ์      57155951 Guideline of Environmental 

Graphic Design for Experience 
City Branding: Case Study on 
Nakhon Si Thammarat, 
Thailand 

สอบจบแล้วก าลัง
จะจบ 

  6. Miss Huijuan Zhang 61155902 Drawing E-Book Approach to 
the Popularization of Chinese 
12 Zodiac Culture 

 

7 อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล 1  1. น.ส.ฝนทิพย์ รังสิตสวสัดิ์      57155951 Guideline of Environmental 
Graphic Design for Experience 
City Branding: Case Study on 
Nakhon Si Thammarat, 
Thailand 

สอบจบแล้วก าลัง
จะจบ 
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 ตารางท่ี 1-5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

จ านวน
นักศึกษา 

รายชื่อนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

 
 
 

รหัสนักศึกษา ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

หมาย
เหตุ 
(การ
อนุมัติ
จาก 

สภามหา
วิทยาลั 

ย) 

วิทย
านิพ
นธ์ 
 

การ
ค้นคว้

า
อิสระ 

1 ดร.กฤษณ์ เย็นสุดใจ 1  1. น.ส.พิชาธร นวลได้ศรี 59155908 Development of Traditional Thai Silk for 
Western Contemporary Clothing Consumer 

 

2 ผศ.ดร.วิทวัน จันทร 1  1. น.ส.สุภาวินี  จรุงเกียรติกุล 59155909 The Revival of Thai Textiles : The 
Development of Hand Loom Pattern 

 

3 Dr.Nina Subnani 1  1. Ms.Millicent Margaret 
Amanda Jane Young 

59155905 Immersive Stories  

4 Prof.Dr.Ning Gang 1  1. Miss Zhou Zhiwen 60155908 Revitalizing and innovating FaHua 
techniques for contemporary ceramic in 
China 
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ตารางท่ี 1-6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร) ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ์ 

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ 5  1. น.ส.ไพลิน ถาวรวิจิตร          Leaf Exploration : Visual Elements through 
natural resource. 

 

  2. นายมาดสัมฤทธิ์ พสุภา Thai Cooking Sound Study: Thai Culture 
Reflection Installation 

 

  3. นายทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ Visual Storytelling on Lanna Mural Painting: 
A Case Study of Wat Phumin, Nan Province 

 

  4. น.ส.นันทิยา ณ หนองคาย Design and Development of Natural Textile 
Surface to Stimulate Children's Perception 
of Touch and Feel Sensory 

 

  5. นางวีรยา จันทรดี Ceramics and Recycled Glass Merging by 
Natural Kiln Effects to Enhance Translucent 
Quality for Innovative Light Design 

 

2 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ 3   1. น.ส.นันทิยา ณ หนองคาย Design and Development of Natural Textile 
Surface to Stimulate Children's Perception 
of Touch and Feel Sensory 

 

  2. นางวีรยา จันทรดี Ceramics and Recycled Glass Merging by 
Natural Kiln Effects to Enhance Translucent 
Quality for Innovative Light Design 

 

  3. น.ส.ไพลิน ถาวรวิจิตร          Leaf Exploration : Visual Elements through 
natural resource. 

 

3 รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุนี 1  1. น.ส.นันทิยา ณ หนองคาย Design and Development of Natural Textile  
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ์ 

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

Surface to Stimulate Children's Perception 
of Touch and Feel Sensory 

4 ผศ.ดร.วีรวัฒน ์ สิริเวสมาศ 3  1. นายทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ Visual Storytelling on Lanna Mural Painting: 
A Case Study of Wat Phumin, Nan Province 

 

2. นางวีรยา จันทรดี Ceramics and Recycled Glass Merging by 
Natural Kiln Effects to Enhance Translucent 
Quality for Innovative Light Design 

 

3. นายมาดสัมฤทธิ์ พสุภา Thai Cooking Sound Study: Thai Culture 
Reflection Installation 

 

5 รศ.สน  สีมาตรัง 2  1. น.ส.ไพลิน ถาวรวิจิตร          Leaf Exploration : Visual Elements through 
natural resource. 

 

2. นายมาดสัมฤทธิ์ พสุภา Thai Cooking Sound Study: Thai Culture 
Reflection Installation 

 

6 อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 1  1. นายทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ Visual Storytelling on Lanna Mural Painting: 
A Case Study of Wat Phumin, Nan Province 
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ตารางท่ี 1-7 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ์ 

 

การ
ค้นคว้า 
อิสระ 

1 Prof.Dr.Mustaffa Halabi HJ. 
Azahari 

3  1. น.ส.นันทิยา ณ หนองคาย Design and Development of Natural 
Textile Surface to Stimulate Children's 
Perception of Touch and Feel Sensory 

 

  2. นางวีรยา จันทรดี Ceramics and Recycled Glass Merging by 
Natural Kiln Effects to Enhance 
Translucent Quality for Innovative Light 
Design 

 

    3. นายทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ Visual Storytelling on Lanna Mural 
Painting: A Case Study of Wat Phumin, 
Nan Province 

 

2 Asoc.Prof.Nicole Wragg 1  1. นายมาดสัมฤทธิ์ พสุภา Thai Cooking Sound Study: Thai Culture 
Reflection Installation 

 

3 Dr.Suastiwi Triatmodjo 1  1. น.ส.ไพลิน ถาวรวิจิตร          Leaf Exploration : Visual Elements 
through natural resource. 
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  ตารางท่ี 1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
/การค้นคว้าอิสระ 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (proceedings) หรือรายงานหรือส่วนหนึ่งของการ
ค้นคว้าอิสระที่ได้เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้   (ปี

ที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์ และเลขหน้า) 

การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร 

1 Mrs.Supamas 
Jiamrungsan 
 

Exploring the Significance of 
Yok Dok Textiles for 
Education Purposes. 

Veridian E-Journal, Silpakorn University ISSN 1906 – 3431 
International (Humanities, Social Sciences and Arts) 
Volume 10 Number 4 January-June 2018 

 

2 Mr.Waiyawat 
Saitum  

Designing Kinetic Arts 
Sculpture in Producing 
Renewable Energy for 
Learning Purposes.   

Veridian E-Journal, Silpakorn University ISSN 1906 –3431 
International (Humanities, Social Sciences and Arts)  
Volume 11 Number 5 July-December 2018  

 

3 Miss Nantiya  Na 
nongkai 

Application of Textile 
Surface on Stimulative Toy 

Veridian E-Journal, Silpakorn University ISSN 1906 –3431 
International (Humanities, Social Sciences and Arts) 
Volume 12 Number 4 July – August 2019 

 

4 Mrs.Weeraya 
Juntradee 

Possibilities of combining 
ceramics and recycled glass 
for decorative lighting design 

Veridian E-Journal, Silpakorn University ISSN 1906 –3431 
International (Humanities, Social Sciences and Arts) 
Volume 12 Number 1 January – February 2019 

 

5 Miss Pailin 
Thawornwijit 

Leaf Exploration : Visual 
Elements through natural 
resource. 

Veridian E-Journal, Silpakorn University ISSN 1906 –3431 
International (Humanities, Social Sciences and Arts) Vol. 
12 No. 6 (2019): Humanities, Social Sciences, and Arts ( 
November – December 2019 )   
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 ตารางท่ี 1-9  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ.2559 - 2563  

ชื่อ-นามสกุลอาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ.2559 – 2562*(ค.ศ.2016-2020) ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย ์
1. ศ.เอกชาติ จันอุไรรตัน ์ ผลงานวิจัย  

1. “The Fundamental Research Methodology for the Doctor of Philosophy Program in 
Design Arts, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University: Instruction Methods through 
Program Case Studies” Verridian E- Journal Silpakorn University Thai Edition Humanities, 
Social Sciences and arts 10,2 (May – August). (TCI Group1) pages 3185- 3197.  
2. Krengjai in Design Office of Contemporary Art and Culture Ministry of Culture and 
Silpakorn University: 85 p. 
3. Leaf Exploration : Visual Elements through natural resource. 

 
2017 

 
 
 

2019 

 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
 

Writer / Editor 
Writer  
Writer 
Writer 

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการอื่นๆ  
1. โครงการ “เกรงใจ ไมเ่ป็นไร อะไรกไ็ด้……วิถีแบบไทยๆ   แรงบนัดาลใจสู่งานสร้างสรรค์” 
2. หนังสือ “ In the Seeds of Design เมล็ดพันธ์ุแห่งงานออกแบบ” 
3. หนังสือ. HOME INTERIOR 4.0 
4. ทศวรรษ กับงานออกแบบตกแต่งภายในของไทย (3 Decades of Thai Interior Design) 
5. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย (ศิลปะการออกแบบ) 
แก่นคูนแคน แดนของดี [ประเภทผลงานออกแบบ] โรงแรมพูแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น 
6. โครงการพัฒนาออกแบบและจดัท ารูปแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบบรรจุ 
ภัณฑ์ที่มคีุณภาพ กลุ่มผ้าและเครือ่งแต่งกาย ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัด
ขอนแก่น 
7. โครงการพัฒนาออกแบบและจดัท ารูปแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่มี
คุณภาพ กลุม่ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น 
8. Reseach on the Application of Creative Fabric Design in street Culture Cloting Design  

 
2018 
2019 
2018 
2018 
2017 

2. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ ผลงานวิจัย  
1“The Fundamental Research Methodology for the Doctor of Philosophy  
Program in Design Arts, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University: Instruction 
Methods through Program Case Studies” Verridian E- Journal Silpakorn University Thai 
Edition Humanities, Social Sciences and arts 10,2 (May – August). (TCI Group1) pages 3185- 
3197. 

 
2017 

 

 
ผู้วิจัย 
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ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการอื่นๆ  
1. The Exhibition Design “Research Work and Design Practice in Ph.D. program Alumni” 
[Design] Baanlaesuan Fair 2016 Booth number 7A-B at Challenger Hall, Impact Muang 
Thong Thani Bangkok, 29 October- 6 November 2016,8 p. 
2. แก่นคูนแคน แดนของดี [ประเภทผลงานออกแบบ] โรงแรมพูแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น 
3. โครงการพัฒนาออกแบบและจดัท ารูปแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบบรรจุ 
ภัณฑ์ที่มคีุณภาพ กลุ่มผ้าและเครือ่งแต่งกาย ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัด
ขอนแก่น 
4. โครงการพัฒนาออกแบบและจดัท ารูปแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่มี
คุณภาพ กลุม่ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น 

 
2016 

 
 

2019 
2019 

 
 

2019 

3. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี ผลงานวิจัย  
1. ทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey:ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย 
2. Improvement of Visual Arts Instructional Packages for Mixed Classrooms with Blind 
Students in Upper-Secondary Level and Extensive Experimen 
3. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณศีึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสตูรดุษฎีบัณฑิตศลิปะการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการอื่นๆ  
1 . โครงการพัฒนาออกแบบและจัดท ารูปแบบผลติภณัฑ์ ออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบบรรจุ 
ภัณฑ์ที่มคีุณภาพ กลุ่มผ้าและเครือ่งแต่งกาย ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัด
ขอนแก่น 
2. โครงการพัฒนาออกแบบและจดัท ารูปแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่มี
คุณภาพ กลุม่ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น 
3. ฝนหลวง 1. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. 
Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560 
4. ฝนหลวง 2. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. 
Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560 
5. บัวคู่. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน. 15 - 30 
กันยายน 2561. 

 
2561 

 
 

2561 
 

2560 
 

2560 
 

2561 
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4. ผศ.ดร.วรีวัฒน์ สิรเิวสมาศ ผลงานวิจัย  
1. “The Cultural Heritage Based Development Project for Golden Leaf” The Community 
Development Department of Thailand, Ministry of Interior 113 pages. 
2. 1“The Fundamental Research Methodology for the Doctor of Philosophy Program in 
Design Arts, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University: Instruction Methods through 
Program Case Studies” Verridian E- Journal Silpakorn University Thai Edition Humanities, 
Social Sciences and Arts 10,2 (May – August) 2017. (TCI Group1). pages 3185-3197 

 
2017 

 
2017 

 
ผู้วิจัย 

 
ผู้วิจัย 

 
 
 
 

ผู้วิจัย 
 

ผู้วิจัย 
 
 
 
 

ผู้วิจัย 
 
 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการอื่นๆ  
1. “Media Design for Art Education (Visual Arts) Learning Management for the Blind Upper-
Secondary-School Students.” Target Research Funded 2014 by National Research Council 
of Thailand (NRCT) and The Thailand Research Fund (TRF), pages 112- 201.  
2. “The Fundamental Research Methodology for the Doctor of Philosophy Program in 
Design Arts, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University: Instruction Methods through 
Program Case Studies” Verridian E- Journal Silpakorn University Thai Edition Humanities, 
Social Sciences and Arts 10,2 (May – August) 2017. (TCI Group1). pages 3185-3197. 
3. “โครงการพัฒนาออกแบบพัฒนาผลติภณัฑ์บรรจุภณัฑเ์พื่อเป็นสนิค้าของฝากของที่ระลึก 
กลุ่มประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น”, 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 
4. วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ, เรืองลดา ปุณยลิขิต, เอกชาติจันอุไรรตัน,์ จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, สน สีมาตรัง ,
ไพโรจน์ ชมุน,ี ชัยนรินทร์ ชลธนานารถ (2562). Exhibition Design งามต้อนงามว่างามล้ าค่า แดนแก่น
คูน [ประเภทผลงานออกแบบ], โรงแรมขอนแก่นโฮเทล จังหวัดขอนแก่น 
5. Revitalizing Value of Humanities in the twenty-four Solar Teams Though Visual Design 
Lioning Province China 

 
2016 

 
2017 

 
 
 
 

2019 
 
 

2019 

5. รศ.สน สมีาตรัง ผลงานวิจัย  
1“The Fundamental Research Methodology for the Doctor of Philosophy Program in 
Design Arts, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University: Instruction Methods through 
Program Case Studies” Verridian E- Journal Silpakorn University Thai Edition Humanities, 
Social Sciences and Arts 10,2 (May – August) 2017. (TCI Group1). pages 3185-3197 

 
2017 

 
ผู้วิจัย 
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ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการอื่นๆ  
1. แก่นคูนแคน แดนของดี [ประเภทผลงานออกแบบ] โรงแรมพูแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น 
2. โครงการพัฒนาออกแบบและจดัท ารูปแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่มี
คุณภาพ กลุม่ผา้และเครื่องแต่งกาย ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น 
3. โครงการพัฒนาออกแบบและจดัท ารูปแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่มี
คุณภาพ กลุม่ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น 
4. ทุกใบหน้ามีเรื่องเล่า (หมายเลข  1). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : 
ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วม
สมัยราชด าเนิน. 15-30 ก.ย.61 
5. Thai Mural Painting (version in Thai and English) Project of Art and Design Text Book of 
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Plan Printing, 96 p. 
6. Practice Base and Learning Base Teaching in Art Institutes" Book Thesis in Photography 
Arts Exhibition, Academic year 2015, Rangsit University, Plan Printing, Bangkok, 152 pages 
7. Lotus will bloom. The Art and Design Exhibition. by Members of The Faculty of 
Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University 
South Korea. 1 - 3 May 2019. 
8. "Modern Art and Post Modern Art in Thailand" 

 
2561 
2561 

 
2561 

 
2561 

 
 

2561 
 

2559 
 

2016 
 
 

2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัย 
 

ผู้วิจัย 
 
 

ผู้วิจัย 
 
 
 
 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
 

6. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต ผลงานวิจัย  
1. “The Fundamental Research Methodology for the Doctor of Philosophy Program in 
Design Arts, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University: Instruction Methods through 
Program Case Studies” Verridian E- Journal Silpakorn University Thai Edition Humanities, 
Social Sciences and Arts 10,2 (May – August) 2017. (TCI Group1) pages 3185-3197. 
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเ์ชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สี 
ทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)  

 
2017 

 
 
 

2019 

 
ผู้วิจัย 

 
 
 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
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ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการอื่นๆ  
1. เรืองลดา ปณุยลิขติ, วีรวัฒน์ สริิเวสมาศ, ชัยนรินทร์ ชลธนานารถ, ทวีศักดิ์ มูลสวสัดิ,์ พลัฏฐ์  จิร
พุฒินันท์ (2562). “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกด้านการตลาด การขายออนไลน์และด้านการ
ออกแบบภายใตi้โครงการพัฒนาศกัยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในส่วนภูมภิาค”, 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
2. เรืองลดา ปณุยลิขติ, เอกชาติ จนัอุไรรตัน,์ วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, สน สีมาตรัง ,
ไพโรจน์ ชมุน,ี ชัยนรินทร์ ชลธนานารถ (2561). “โครงการพัฒนาออกแบบและจัดท ารูปแบบผลิตภณัฑ์ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ทีม่ีคุณภาพ กลุ่มประเภทของใช้ ของตกแต่ง ตามโครงการชมุชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น”, ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 

 
2019 

 
 
 

2018 

7. ผศ.ดร.ยอดขวัญ  สวสัด ี ผลงานวิจัย  
1. “The Fundamental Research Methodology for the Doctor of Philosophy Program in 
Design Arts, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University: Instruction Methods through 
Program Case Studies” Verridian E- Journal Silpakorn University Thai Edition Humanities, 
Social Sciences and Arts 10,2 (May – August) 2017. (TCI Group1) pages 3185-3197. 
2. โครงการพัฒนาคณุภาพผลิตภณัฑ์ กลุม่ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุม่ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัด
นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประจ าปี 2560 
3. โครงการศูนยส์ร้างสรรค์และพฒันาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์และบ่มเพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
2017 

 
 
 

2018 
 

2019 

 

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการอื่นๆ  
1ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการอื่นๆ  
1. โครงการพัฒนาคณุภาพผลิตภณัฑ์ กลุม่ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุม่ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัด
นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประจ าปี 2560 
2. โครงการศูนยส์ร้างสรรค์และพฒันาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์และบ่มเพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. โครงการศูนยส์ร้างสรรค์และพฒันาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) 
4. กิจกรรมปรึกษาแนะน าเชิงลึกการพัฒนาผ้าไทยสูส่ากล ภายใตโ้ครงการสร้างมูลคา่เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ของประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 

2017 
 
 

2018 
 

2018 
2019 

8. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล ผลงานวิจัย  
1 โครงการพัฒนาเกม 3 มิติบนอปุกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างการรับรู้เมืองโบราณอู่ทอง 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีและเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 

 
2019 
2019 
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ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการอื่นๆ  
1. โครงการพัฒนาเกม 3 มิติบนอปุกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างการรับรู้เมืองโบราณอู่ทอง 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีและเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 
3. กิจกรรมปรึกษาแนะน าเชิงลึกการพัฒนาผ้าไทยสูส่ากล ภายใตโ้ครงการสร้างมูลคา่เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ของประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
4. กรุงเทพฯ และฟลอเรนซ์ นครแห่งแม่น้ า: การศึกษาประวัติศาสตร์ และการสร้างสรรคผ์ลงานด้านศิลปะ
และการออกแบบในบรบิทร่วมสมยั 

 
2019 
2019 
2018 

 
2019 

9. อ.ดร.เตยงาม คุปตะบตุร ผลงานวิจัย  
1 Photography cannot lie (much)” by Ampannee Satoh, Taweewit Kijthanasornthorn, 
Natnicha Keawcheun, and Chat Chaiyakut at People’s Gallery, Bangkok Art and Culture 
Centre, Bangkok. 
2. Gadget Boys” by Teerapon Hosanga, Wivat Phakdeethammaporn, Thanarat Siripidej, 
and Jedsaritd Kaewrakmuk at People’s Gallery, Bangkok Art and Culture Center, Bangkok  
3. ศิลปะเสียงมนุษย์’ (2559) สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  และ ‘ศลิปะเสยีงมนุษย์: 
กายภาพ ความหมาย และอัตลักษณ์’ (2560) สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยเละพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร   
4. PhotoBangkok 2018”, an international photography festival, held every 3 years at 
Bangkok Art and Culture Center, Bangkok 

 
2014 

 
 

2014 
 

2016 
 

2018 

 

อ.ดร.วิชญ มุกดามณ ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการอื่นๆ  
1.นิทรรศการ “บทสนทนาของพ่อกับลูก: Dialogue of Father and Son” นิทรรศการผลงานจิตรกรรม 
จิตรกรรมสื่อผสม วิดีโอ และผลงานจัดวาง โดย วิโชค และ วิชญ มุกดามณี ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. 22 มกราคม - 3 มีนาคม 2562. 
2. นิทรรศการ “ตัวตนแห่งสัมผัส: Existence Sense” นิทรรศการโดยความร่วมมือระหว่างคณะจิตรกรรม
ฯ มหาวิทยาลยัศิลปากร และ Tunghai University ไต้หวัน ณ Tunghai University Art Gallery ไต้หวัน. 
3. นิทรรศการ “ลม้ลุกคลุกคลาน: Strive to Fail” นิทรรศการผลงานจิตรกรรม วิดโีอ และผลงานจดัวาง 
โดยวิชญ มุกดามณี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพฯ. 7 – 29 มิถุนายน 2560. 

 
2562 

 
 

2561 
 

2560 

 

*หมายเหตุ  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์

ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการจ านวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5  ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
2. อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5  ปีย้อนหลัง  
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 ตารางท่ี 1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ 
ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

1. ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาต ิ ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับชาติ 
1. “การออกแบบลวดลายผา้และการทอผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ” กรมส่งเสริม วัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม (งานวิจัยเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิ ปัญญาทางวฒันธรรม) 

 
2014 

2. “มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม: การออกแบบลวดลายผา้และการทอผ้าของ ชาวผู้ไทย/ภูไท” 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (งานวิจัยเพื่อ ประกอบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิ
ปัญญาทางวฒันธรรม) เผยแพรอ่อนไลน์ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

2014 

ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับนานาชาติ 
1. “The Development of Phuthai Textiles in Thailand under the Queen Sirikit 
Support Foundation” Proceeding 2013 of 4th ASEAN Traditional Textiles 
Symposium, Vietnam 

 
2013 

2. ผศ.ดร.อภิสักก์ สินธุภัค ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับนานาชาต ิ
1. Researcher and Principal Designer- City Sitings: a Cultural Approach to City 
Planning through Landmark and Traditional Products. Visiting Artist Workshop at 
Ecole Intuit Lab Paris, France. 

 
2019 

2. Researcher and Principal Designer- Indirect Ergonomics for Design Thinking and 
Methods, presented as Lecture Series for “Creative Cheng Gong 2018”, Yunnan 
Arts University,People's Republic of China 

2018 

3. อ.ดร.อโณทัย นิติพน ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับชาติ  
1. “แซ่ซ้องถวายชัย” บทประพนัธ์เพลงสื่อถึงความรักต่อสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรี 
ความสงบสุขของประชาชนภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร จัดแสดงในวนัเสาร์ที่ 26 มกราคม 
2563 ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

2020 

2. Chamber Music Concert, Musique de la Vie concert series, Princess Galyani 
Vadhana Institute of Music, Bangkok, Thailand (2018). 

2018 

ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับนานาชาติ 
1. Nitibhon, A. (2016). Connecting Our Voices, Creating Our Future, Proceedings of 

 
2016 
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
Princess Galyani Vadhana Institute of Music International Symposium 2016: Music 
and Socio-cultural Developments of the ASEAN (pp. 17-21). Retrieved from 
http://www. pgvim.ac.th/sym/ Files/Proceedings_2016.pdf 
2. −Nitibhon, A. (2015). Capture the sound within, Proceedings of Princess Galyani 
Vadhana Institute of Music International Symposium 2015: Classical Music of 
Asean on The World Stage, (pp. 87-90). Retrieved from 
http://www.pgvim.ac.th/sym/Files/ Proceedings_2015.pdf. 
3. Music composition: E-LAB-ORATION (improvised ensemble), SETTS Ensemble, 
Singapore (2016). 

 
 
 
2015 
 
 
 
2016 

4. Prof.Dr.Ning Gang ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับนานาชาติ 
1. Preliminary Exploration of Ceramic Floral Containers in Song Dynasty published 
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- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
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รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
(SAR AUN-QA) 

การก าหนดหมายเลขเอกสารหลักฐาน 
การก าหนดหมายเลขเอกสารหลักฐาน ให้ใช้หลักการเหมือนกันทั้งเล่มโดยขึ้นต้น ดังนี้ 

ตัวอักษรย่อของคณะวิชา 
AUN  หมายถึง เกณฑ์ AUN-QA 
เลขอันดับที่หนึ่ง หมายถึง เกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ท่ี... 
เลขอันดับที่สอง  หมายถึง เกณฑ์ย่อย AUN-QA ข้อที่... 
เลขอันดับที่สาม  หมายถึง เอกสารล าดับที่... 

ตัวอักษรย่อของคณะวิชา ดังนี้ 
จปภ  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ สถ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
บค คณะโบราณคดี มศ คณะมัณฑนศิลป์    
อษ คณะอักษรศาสตร์ ศษ คณะศึกษาศาสตร์   
วท คณะวิทยาศาสตร์ ภส คณะเภสัชศาสตร์ 
ดย คณะดุริยางคศาสตร์ วศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สท คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วก คณะวิทยาการจัดการ   
วน วิทยาลัยนานาชาติ ทส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
บฑ บัณฑิตวิทยาลัย 
(มศ..AUN-QA 1.1-1 
 
ตัวอย่าง   จปภ AUN1.3-2 หมายถึง เอกสารหลักฐานเกณฑ์ AUN-QA ของคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์  

1  หมายถึง  เกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ท่ี 1 
3  หมายถึง  เกณฑ์ย่อย AUN-QA ข้อที่ 3 
2   หมายถึง  เอกสารล าดับที่ 2  

 
แนวทางการรายงานการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
 ให้อธิบายการด าเนินงานตามที่หลักสูตรได้ด าเนินการ พร้อมระบุหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในเนื้อหาและ
รายการเอกสารหลักฐานท้ายเกณฑ์ และสามารถรายงานการด าเนินงานได้โดยไม่จ ากัดรูปแบบ นอกจากข้อความ
บรรยายแล้ว อาจมีการแสดงตาราง กราฟ หรือ Flow chart ประกอบการบรรยาย 
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วิธีการสร้าง hyperlink รายการหลักฐาน 
ขั้นตอนการท าลิงค์รายการหลักฐานเปิดไฟล์ใน Microsoft office word  
ลิงค์เปิดไฟล์ใน word สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
ส าหรับท าลิงค์เรียกรายการหลักฐานที่อยู่ในระบบออนไลน์ เช่น Server คณะ หรือ Google drive 
1. น าไฟล์รายการหลักฐานเก็บไว้ใน Server คณะ หรือ Google drive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ตัวอย่าง ลากทึบบนข้อความที่ต้องการท าลิงค์ คลิกขวาเลือก Hyperlink… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เลือกไฟล์ที่ต้องการเปิด copy URL ใส่ในช่อง Address และกดปุ่ม OK 
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4. วิธีเปิดไฟล์ กด Ctrl ค้างไว้แล้วกดคลิกซ้าย 

 
5. หรือสามารถแปลงไฟล์ SAR เป็น PDF file และคลิกซ้ายที่รายการหลักฐานในเนื้อหา เพื่อลิงค์ไปถึงรายการ
หลักฐานตามที่ระบุใน URL 
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หมวดที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพหลักสูตรด้านการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นการ
ประเมินผลการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร มีเกณฑ์การ
ประเมิน จ านวน 11 เกณฑ์ ต่อไปนี้ 
 
AUN. 1 Expected Learning Outcomes 

 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university 
ปรัชญามหาวิทยาลัยศิลปากร   ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ ชาติยั่งยืน 
ปณิธานมหาวิทยาลัยศิลปากร   สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการและภูมิปัญญาเพื่อสังคม 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยศิลปากร  ศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ 
การด าเนินงาน 

หลักการที่ส าคัญของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศฯของมหาวิทยาลัย คือ การมุ่งความเป็นเลิศด้านพัฒนาศักยภาพและ
บุคลากรการออกแบบขั้นสูงในระดับสากลที่จะสร้างสรรค์ผลงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลา โดยได้มีการรวบรวมและความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่บัณฑิต ผู้จ้างงาน อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา เป็นแนวทางในการออกแบบหลักสูตร  สาระของ
หลักสูตรและรายวิชาจึงมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่สามารถใช้ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนา
ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในระดับสากล โดยมีนโยบาย
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงาน  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนทางศิลปะการออกแบบที่มี
ชื่อเสียงในต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักศึกษาและบัณฑิตได้เผยแพร่/แลกเปลี่ยนงานวิจัย
สร้างสรรค์ที่ตนก าลังศึกษาค้นคว้า หรือท่ีส าเร็จแล้วสู่สาธารณะทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 

การด าเนินงานหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ที่สอดคล้องกับ AUN. 1 Expected Learning 
Outcomes ข้อ 1.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวีง สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย คือ  

1. การแสวงหาความร่วมมือในระดับนานาชาติ โดยก าหนดให้อาจารย์เข้าร่วมเสนอผลงานระดับ
นานาชาติและรับเชิญเป็นวิทยากรระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้สามารถรับนักศึกษา
นานาชาติที่เพ่ิมข้ึนทุกปี ในปี 2562 มีโครงการดังกล่าว 5 โครงการคือ  

1.1 โครงการประชุมวิชาการในงาน The second  Dunhuang International Design week 
International Summit Forum  ระหว่างวันที่ 26  สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 ณ เมืองตุนหวง มณฑลกานซู 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 คน คือ ศาสตราจารย์ เอกชาติ จันอุไรรัตน์ และ รอง
ศาสตราจารย์สน สีมาตรัง ได้รับเชิญเป็นผู้เสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบ ด้านวัฒนธรรม และด้านภาษา แก่บุคลากรของหลักสูตรฯ อีกทั้งเป็น
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ (มศ..AUN-QA 1.1-1) ปรากฏว่ามีผู้สนใจขอข้อมูลการ
สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร และหลักสูตรเตรียมแผนโครงการ Road Show ในระยะต่อไป  

file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/มศ/(มศ..AUN-QA%201.1-1)
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1.2  โครงการประชุมวิชาการกับสถาบันศิลปะ Jingdezhen Ceramic Institute of China  รองศาสตราสน 
สีมาตรังก็ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ และเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ (มศ.AUN-QA 1.1-2) ปรากฏว่ามีผู้สนใจ
มาสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 จ านวน 3 คน (ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 จาก Jingdezhen 
(มศ AUN-QA.1.1-3) 

1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ ณ ประเทศอิตาลี
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (มศ..AUN-QA 
1.1-4) เป็นโครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 360 603  Special Topics และเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการระดับนานาชาติ กับอาจารย์และนักศึกษาของสถาบันอีกด้วย ซึ่งผลสืบเนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้ จะมี
การท าข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร และ University of Florence ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศ..AUN-QA 1.1-5) โดยแผนงานที่คาดว่าจะด าเนินการหลังจากท าความ
ร่วมมือ มีดังนี้ 

1.4 การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่มีความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ มาบรรยายและอบรม
เชิงปฎิบัติการแก่นักศึกษาทั้งในรายวิชา และกิจกรรมเพ่ิมพูนศักยภาพ ได้แก่ โครงการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ
และแสดงผลงานดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
(หลักสูตรนานาชาติ) (มศ..AUN-QA 1.1-6) โครงการดังกล่าวนี้  นอกจากอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท า
วิจัยระหว่างสถาบันแล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้ตรงจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันศิลปะการออกแบบอ่ืนๆจากต่างประเทศ  
ตามโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาสามารถเข้าเกณฑ์สอบจบการศึกษาจ านวน 5 คน (มศ..AUN-QA 1.1-7) 

1.5. กิจกรรมเสริมหลักสูตรจากผู้เชียวชาญเฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ 
โครงการเชิญวิทยากรจาก RMIT, Melbourne, Australia เพ่ือจัดบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความ
เคลื่อนไหวของศิลปะและการออกแบบในออสเตรเลีย และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวัสดุในงานเครื่องประดับร่วมสมัย 
(มศ..AUN-QA 1.1-8 ) ซึ่งโครงการดังกล่าว มีนักศึกษาหลักสูตรเข้าร่วม 16 คน ผลจากการร่วมปฏิบัติงานดังกล่าว 
นอกจากนักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติแล้ว ยังได้น าผลงานสร้างสรรค์มาจัด
นิทรรศการเพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณชนด้วย 

1.6. จากที่นักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรได้เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่บทความวิชาการโดยผศ.ดร.
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ  CREATIVEARTS 2019 – The 1st 
International Conference on Intermedia Arts and Creative Technology Yogyakarta, Indonesia ระหว่างวันที่ 3-
4 กรกฎาคม 2562 ณ Concert Hall Building, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Indonesia ซึ่งนักศึกษาจะได้
น าเสนอหัวข้อผลงานวิชาการรวมทั้งได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร (Scopus)(มศ..AUN-QA 1.1-9 ) 
 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes 
การด าเนินงาน 

1. การสร้างประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาศิลปะการออกแบบที่หลากหลายในรายวิชา 370 601 
Advanced Research in Design Arts และ รายวิชา 370 621 Thesis (โครงการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการและ
แสดงผลงานดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
(หลักสูตรนานาชาติ) (มศ..AUN-QA 1.2-1-) โครงการเชิญวิทยากรจาก RMIT, Melbourne, Australia เพ่ือจัด
บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความเคลื่อนไหวของศิลปะและการออกแบบในออสเตรเลีย และอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องวัสดุในงานเครื่องประดับร่วมสมัย ในรายวิชา 370 603 Special Topics in Design Arts ( มศ..AUN-
QA 1.2-2) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวน ามาสู่การน าเสนอหัวข้อการวิจัยเพ่ือ
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การสอบผ่านการวัดคุณสมบัติของนักศึกษา ( Qualification Examination } ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของการเข้าศึกษา
ในหลักสูตร (มศ..AUN-QA 1.2-3) 

2. การมีประสบการณ์ตรงจาการทัศนาวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะการออกแบบในระดับ
นานาชาติ (โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ ณ ประเทศอิตาลี
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562)ในรายวิชา 370 
603 Special Topics in Design Arts ( AUN-QA 1.2-4) นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะการ
ออกแบบที่ Accadamiia  di belle arti di Firenze จะมีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในโครงการความร่วมมือทาง

(มศ.AUN-QA วิชาการระดับนานาชาติกับอาจารย์และนักศึกษาที่จะเดินทางมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระยะต่อไป 
1.2-5) 
 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of stakeholders 
การด าเนินงาน 

จากผลการส ารวจด้วยวิธีการสอบถามผู้ใช้งานบัณฑิต รวมถึงผลการประเมินผลหลักสูตร พบว่า ผู้ใช้งาน
บัณฑิตประสงค์ให้บัณฑิตมีความรู้ในการวิจัยในระดับสูงและความสามารถด าเนินงานวิจัยต่อเนื่องในระดับนานาชาติ 
ซึ่งผลการเรียนรู้จากหลักสูตรได้มีผลตามความคาดหวังบางส่วนแล้ว ดังนี้ 

1. มีนักศึกษา Mr. Feng shang xin ชื่อผลงาน  ได้เสนอจดสิทธิบัตรผลงานที่ค้นพบจากงานวิจัยเรื่อง 
Inspiration of Tao phylosophy to create contemponary ceramic (มศ.AUN-QA 1.3-1) 

2. ผลงานของนักศึกษาได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับนานาชาติจ านวน 11 คน และได้รับ
คัดเลือกให้รับรางวัล Best Report Presentation จ านวน 1 คน ในการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับ
นานาชาติ (Zhang Ning) AUN-QA 1.3-2 

3. การท างานวิจัยต่อยอดความรู้หลังปริญญา สืบเนื่องจากที่บัณฑิต ดร.สัญชัย สันติเวส ได้ส าเร็จการศึกษา
เมื่อปีการศึกษา 2559 ได้ด าเนินการวิจัยต่อเนื่องจากผงงานวิทยานิพนธ์ และผลการวิจัยเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคม จนได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสกว. ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก็ได้ติดตามและร่วมด าเนินการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ชื่อโครงการวิจัย และรางวัลวิจัยผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส (AUN-QA 1.3-3) 
 
จุดแข็ง 
1. มีนักศึกษานานาชาติเพ่ิมขึ้นทุกปี ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาเวียดนาม/อินโดนีเซีย/เพ่ิมจากจีน อินเดีย 
อังกฤษ มาเลเซียและไทย 
2. หลักสูตรจัดสรรและจัดหาทุนสนับสนุนนักศึกษาทั้งการศึกษา การวิจัยและการเสนอผลงานในต่างประเทศ และมี
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศอย่างหลากหลาย 
3. การน าเสนอผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น 
4. อาจารย์/นักศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
1. วางแผนการเผยแพร่การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
1. การสนับสนุนทุนแกน่ักศึกษาส าหรับการน าเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัยภาคการศึกษาละ 10 ทุน  
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ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีงานวิจัย งานวิชาการ และบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ได้รับเชิญให้

เสนอผลงานในระดับนานาชาติทุกปี 
เป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา 

2. ผลงานวิจัยของนักศึกษาได้รับการจดสิทธิบัตร 
 
รายการเอกสารหลักฐาน มศ.AUN -QA1 
1. โครงการประชุมวิชาการในงาน The second  Dunhuang International Design week International 
Summit Forum  ระหว่างวันที่ 26  สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 ณ เมืองตุนหวง มณฑลกานซู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน(มศ..AUN-QA 1.1-1) 
2. โครงการประชุมวิชาการกับสถาบันศิลปะ Jingdezhen Ceramic Institute of China (มศ.AUN-QA 1.1-2) 
3. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 จาก Jingdezhen มศ AUN-QA.1.1-3) 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ ณ ประเทศอิตาลีหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (มศ.AUN-QA 1.1-4) 
5. การท าข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการน าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร มศ..AUN-
QA 1.1-5) 
6. โครงการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)  (มศ.AUN-QA 1.1-6) 
7. นักศึกษาสามารถเข้าเกณฑ์สอบจบการศึกษาจ านวน 5 คน (มศ..AUN-QA 1.1-7) 
8. โครงการเชิญวิทยากรจาก RMIT, Melbourne, Australia เพ่ือจัดบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความ
เคลื่อนไหวของศิลปะและการออกแบบในออสเตรเลีย และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวัสดุในงานเครื่องประดับร่วมสมัย 
(มศ.AUN-QA 1.1-8) 
9. โครงการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) (มศ..AUN-QA 1.2-1)  
10. โครงการเชิญวิทยากรจาก RMIT, Melbourne, Australia เพ่ือจัดบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความ
เคลื่อนไหวของศิลปะและการออกแบบในออสเตรเลีย และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวัสดุในงานเครื่องประดับร่วมสมัย 
มศ..AUN-QA 1.2-2) 
11. นักศึกษาเสนอจดสิทธิบัตรผลงานที่ค้นพบจากงานวิจัย จ านวน 1 คน Mr.Feng Shang Xin ชื่อผลงาน AUN-QA 
1.3-1 
12. ภาพการรับรางวัล และเกียรติบัตรของ Zhang Ning (มศ.AUN-QA 1.3-2) 
13. โครงการท างานวิจัยต่อยอดความรู้หลังปริญญา ผลงานการวิจัยต่อยอดของดร.สัญชัยกับ รศ.ดร.ไพโรจน์) (มศ.
AUN-QA 1.3-3) 
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AUN. 2 Programme Specification  
 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date  
การด าเนินงาน 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 ได้
พัฒนาสาระของหลักสูตรตลอดจนการปรับปรุงความทันสมัยของสาระรายวิชาตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต และเพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมทุก
ส่วนในการปรับปรุงการปฏิบัติงานการเรียนการสอนทีถูกต้องของหลักสูตร  ประธานหลักสูตรจึงก าหนดให้มี
การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยเฉลี่ยทุกเดือน เว้นแต่บางเดือนที่มีกิจกรรมพิเศษ นอกจากนี้ยัง
ก าหนดจัดสัมมนานักศึกษาและบัณฑิต รวมถึงคณาจารย์เพ่ือทบทวนการเรียนการสอน การประเมิน และ
การรับนักศึกษาใหมเ่ป็นระยะๆ  (มศ.AUN-QA 2.1-1) 

2. ก าหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยวิธีสอบถาม
และ Focus Group ทุกปี (มศ.AUN-QA 2.1-2)  

3. จัดท าแผ่นพับแนะน าหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ และประชาสัมพันธ์สาระรายละเอียดของหลักสูตร ทาง 
Facebook เพ่ือผู้สนใจได้ติดตามผลงานกิจกรรมของหลักสูตร (มศ.AUN-QA 2.1-3) 
 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date  
การด าเนินงาน 

1. แผนการสอนได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยทุกปี โดยประธานหลักสูตรได้น าหารือในที่ประชุม/ สัมมนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกภาคการศึกษา (มศ.AUN-QA 2.2-2) 

2. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะเข้าร่วมในห้องบรรยายที่มีการเชิญอาจารย์พิเศษ เพ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้
ในการปรับแผนการสอน/วิธีการสอนในรายวิชา/และการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสม และทันสมัย 
(มศ.AUN-QA 2.2-1) 

 
2.3 The programme and course specification are communicated and made available to the 
stakeholders 
การด าเนินงาน 

1. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของรายวิชาในหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรจึงเห็นชอบ
ให้ปรับปรุงการสอบความก้าวหน้าผลงานวิทยานิพนธ์ รายวิชา 370 621 Thesis และรายวิชา370 622 
Thesis ในปีการศึกษา 2562   ก าหนดให้นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์แก่สาธารณชนทั่วไปในการสอบ
ความก้าวหน้าเพ่ิมเติมจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน ในปีการศึกษา 2562  (มศ.AUN-QA 2.3-1) 
นอกเหนือจากการแสดงนิทรรศการในการสอบจบการศึกษา (มศ.AUN-QA 2.3-2 ) ซึ่งได้ด าเนินการเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษาแล้ว 

2. ก าหนดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร 
(มศ.AUN-QA 2.3-3) 

3. วางแผนงานการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบัน เป็นต้น (มศ.AUN-QA 2.3-4) 
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จุดแข็ง 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ เป็นหลักสูตรปริญญาเอกในลักษณะหลักสูตรนานาชาติ
สาขาศิลปะการออกแบบหลักสูตรเดียวในประเทศไทย  จึงมีนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณภาพ สนใจสมัครมาด้วยตนเอง 
โดยไมได้ผ่านคนกลาง เช่น หลักสูตรทั่วไป 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร.มีความเข้มแข็งในวิชาการศิลปะและการออกแบบและมีชื่อเสียงในเชิงวิชาการในระดับ
นานาชาติ 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
1. พัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับนานาชาติ 
 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
1. การส ารวจความคิดเห็นด้านการปรับปรุงหลักสูตร จากผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา และคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
2. การวางแผนการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
3. จัดโครงการเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับนานาชาติในรอบ 3 ปีนี้ 
 
ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
1. หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สกอ. 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
1. รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกเดือน (มศ.AUN-QA 2.1-1) 
2. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่น บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต (มศ.AUN-QA 2.2-1) 
3. ประชุมสัมมนาอาจารย์เพ่ือปรับแผนการสอน/วิธีการสอนในรายวิชา/และการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสม
(มศ.AUN-QA 2.2-1) 
4. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพเพ่ือพัฒนางานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา: (มศ.AUN-QA 2.3-1) 
5. โครงการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (มศ.AUN-QA 2.3-
2 ) 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ ณ ประเทศอิตาลีหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) (มศ.AUN-QA 2.3-4)  
7. Facebook phddesignarts /แผ่นพับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตร
นานาชาติ) (มศ.AUN-QA 2.3-1) 
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AUN. 3 Programme Structure and Content 
 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning 
outcomes 
การด าเนินงาน 
       การจัดโครงสร้างหลักสูตร การก าหนดรายวิชาหลักสูตรได้ค านึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดว่าผู้เรียนจะท าได้เมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. รายวิชา 370 601 Advanced Research in Design Arts ที่ส่งเสริมการพัฒนาหัวข้อวิจัย/ซึ่งนักศึกษา
จะต้องมีหัวข้อวิจัยเป็นเกณฑ์ส าคัญเพ่ือจะให้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (มคอ2 รายวิชา370 601 
Advanced Research in Design Arts) (มศ AUN-QA 3.1-1) 

2. รายวิชา 370 602 Seminar in Design Arts การจัดสัมมนาความรู้ทางศิลปะการออกแบบ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์แก่นักศึกษาในการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย เพ่ือจะน าเสนอในการสอบหัวข้อ
วิจัย (มคอ2 รายวิชา 370 602 Seminar in Design Arts) (มศ AUN-QA 3.1-2) 

3. เปิดรายวิชา 370 603 Special Topics in Design Arts เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งความรู้
ต่างๆทั้งในและต่างประเทศเป็นข้อมูลในการท าวิจัย การน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติทั้งการน าเสนอใน
ที่ประชุมวิชาการ และการตีพิมพบ์ทความวิชาการในระดับนานาชาติ (มคอ2 รายวิชา 370 603 Seminar 
in Design Arts) (มศ AUN-QA 3.1-3) 

4. รายวิชา 370 621 Thesis และรายวิชา 370 622 Thesis 2 เพ่ือให้นักศึกษาทดลอง ปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์
ค้นหาความรู้ งานสร้างสรรค์ด้วยตนเอง และสอบผ่านความก้าวหน้าผลงานวิทยานิพนธ์ รวมถึงการพัฒนา
รายงานในภาคเอกสาร จนสามารถสอบจบการศึกษา (มศ AUN-QA 3.1-4) 
 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is 
clear 
การด าเนินงาน 
        การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาได้จัดสาระ รายละเอียดของการสอน กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะทาง
วิชาการระดับนานาชาติเพ่ือส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร กล่าวคือ 

1. ก าหนดรายวิชา 370 601 Advanced Research Methodology In Design Arts เพ่ือให้เรียนรู้วิธีวิจัยขั้น
สูงสาขาศิลปะการออกแบบ ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษาสอบผ่านวัดคุณสมบัติจ านวน 9 คน   
(มศ AUN-QA 3.2-1) 

2. ก าหนดรายวิชา 370 602 Seminar In Design Arts การสัมมนากระบวนการวิจัยและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์/ELO-เพ่ือการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษา
สอบหัวข้อผ่าน จ านวน 9 คน (มศ AUN-QA 3.2-2)  

3. ก าหนดรายวิชา 370603 Special Topics In Design Arts การศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาการน าเสนอผลงานใน
ระดับสากล / ELO-การเสนอผลงานวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติครั้งท่ี 1 ส่งผลให้
ในปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จ านวน 11  คน 
(มศ AUN-QA 3.2-3) 

4. ก าหนดรายวิชา370 621 370622 Thesis 1 ในปีการศึกษา2562 มีนักศึกษาพัฒนางานวิทยานิพนธ์และเข้า
สอบความก้าวหน้างานวิจัย (มศ AUN-QA 3.2-4) จ านวน  31 คน ต่อภาคการศึกษา/ ELO-มีนักศึกษาเสนอ
จดสิทธิบัตรผลงานที่ค้นพบจากงานวิจัย จ านวน 1 คน (มศ AUN-QA 3.2-5) การเสนอผลงานวิจัย การ
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ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จ านวน 10 คน (มศ AUN-QA 3.2-
6) 

5. ก าหนดรายวิชา 370621 370622 Thesis  การสอบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย (ถ้ามี) และ/หรือการ
สอบวิทยานิพนธ์ การสอบจบการศึกษาจ านวน 5 คน / ELO-การจดสิทธิบัตรจ านวน 1 คน การเผยแพร่
ผลงานนิทรรศการต่อสาธารณชนระดับสถาบัน จ านวน 5 คน และ/หรือระดับชาติหรือนานาชาติ  
(มศ AUN-QA 3.2-7) 

 
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
การด าเนินงาน 
 หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562) ได้ปรับสาระรายละเอียดค าอธิบายรายวิชาให้มีความรัดกุม ชัดเจน 
ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา และปรับการจัดโครงสร้างของรายวิชาที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
ผู้เรียนและบูรณาการกิจกรรมของแต่ละรายวิชาให้น าสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมที่
หลักสูตรได้ด าเนินการแล้วในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. โครงการเชิญผู้เชียวชาญในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่มี
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือบรรยาย หรืออบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ที่ทันสมัยในวิชาชีพแก่นักศึกษา (โครงการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา ปี
การศึกษา 2562 (มศ AUN-QA 3.3-1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางวิชาการในระดับนานาชาติ) 

2. จากการปรับปรุงโครงสร้างของรายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้องและบูรณาการอย่างทันสมัย มีผลให้
นักศึกษาสมัครเข้าร่วมการเสนอผลงานหรือตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 10 คน 
(บันทึกการขออนุมัติทุนอุดหนุนนักศึกษา ISI Yogyakarta 2019 ) (มศ AUN-QA 3.3-2 ) ซ่ึงพร้อมกันนี้หลักสูตรยัง
สนับสนุนโดยได้จัดสรรทุนเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางของนักศึกษาเพ่ือไปน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ และตีพิมพ์
บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับฐานข้อมูล Scopus และมีนักศึกษา 1 คน ในจ านวน 10 คนที่ไปน าเสนอ
ได้รับรางวัล Best Report Presentation ในการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISI 
Yogyakarta  2019) (มศ AUN-QA 3.3-3) 
 
จุดแข็ง 
1. โครงสร้างของหลักสูตรเป็นศูนย์รวมข้อค้นพบองค์ความรู้ใหมแ่ละภูมิปัญญาทางศิลปะและการออกแบบระดับชาติ
และนานาชาติ 
2. มีนักศึกษานานาชาติหลากหลายให้ความสนใจหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
3. หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมบูรณาการท่ีเสริมทักษะที่จ าเป็นและทันสมัยเพ่ือพัฒนาผลงาน
ตนเองของนักศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างน่าพึงพอใจ 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
1. การพัฒนาความพร้อมด้านภาษาอังกฤษทั้งการสื่อสาร และการค้นคว้าทางวิชาการก่นักศึกษาเข้าใหม่ 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยในสาขาศิลปะและการออกแบบเน้น practice based 
3. การสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาสาขาศิลปะการออกแบบในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
1. การก าหนดเป้าหมายการส าเร็จของนักศึกษา/ปีการศึกษา 
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2. การเพ่ืมพูนประสบการณ์แก่คณาจารย์โดยอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยในสาขาศิลปะและการออกแบบเน้น 
Practice Based  
3. การสร้างกิจกรรมเครือข่ายวิชาการศิลปะการออกแบบกับสถาบันนานาชาติ ได้แก่ ออสเตรเลีย อังกฤษ จีน อิตาลี 
เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลย์เซีย ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 

นักศึกษาของหลักสูตรได้รับรางวัล Best Report Presentation ในการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ของการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISI Yogyakarta  2019) (มศ AUN-QA 3.3-3) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
1. มคอ.3 รายวิชา 370 601 Advanced Research in Design Arts) (มศ AUN-QA 3.1-1) 
2. มคอ.3 รายวิชา 370 602 Seminar in Design Arts)(มศ AUN-QA 3.1-2)  
3. มคอ.3 รายวิชา 370 603 Seminar in Design Arts) (มศ AUN-QA 3.1-3) 
4. มคอ.3 รายวิชา 370 621 370622 Thesis  
5. ปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษาสอบผ่านวัดคุณสมบัติจ านวน   9   คน (มศ AUN-QA 3.2-1) 
6. ปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษาสอบหัวข้อผ่าน จ านวน  9   คน (มศ AUN-QA 3.2-2) 
7. ปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เสนอผลงานวิจัยจ านวน 11  คน (มศ AUN-QA 3.2-3) 
8. จ านวนนักศึกษาพัฒนางานวิทยานิพนธ์และเข้าสอบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย (มศ AUN-QA 3.2-4) 
9. นักศึกษาเสนอจดสิทธิบัตรผลงานที่ค้นพบจากงานวิจัย จ านวน 1 คน (มศ AUN-QA 3.2-5) 
10. โครงการเชิญผู้เชียวชาญในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศท่ีมีเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือบรรยาย หรืออบรมเชิงปฏิบัติการ (มศ AUN-QA 3.3-1) 
11. การอนุมัติทุนอุดหนุนนักศึกษา ISI Yogyakarta2019 ) (มศ AUN-QA 3.3-2)  
12. นักศึกษาของหลักสูตรได้รับรางวัล Best Report Presentation .จ านวน 1 คน ในการน าเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ ของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISI Yogyakarta  2019) (มศ AUN-QA 3.3-3) 
13. รายชื่อนักศึกษาสอบความก้าวหน้า และสอบจบ ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา (มศ AUN-QA 3.1-4) 
14. หลักฐานการจดสิทธิบัตรผลงานของนักศึกษาจ านวน 1 คน การเผยแพร่ผลงานนิทรรศการต่อสาธารณชนระดับ
สถาบัน จ านวน 5 คน (มศ AUN-QA 3.2-7) 
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AUN. 4 Teaching and Learning Approach 
 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
การด าเนินงาน 
 โดยที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ คือ ผู้เรียน ผู้บริหารองค์กรและผู้สนใจ การสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายต่าง หลักสูตรได้จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ การเข้าถึงกลุ่มโดยทางตรง และเปิดช่องทางการสื่อสารทางไกลในทุก
ช่องทางได้แก่ FB Social Media ฯลฯ เพ่ือเปิดประชาสัมพันธ์ปรัชญาการศึกษาและผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
หลักสูตรสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารเหล่านี้เป็น 2-ways communication.กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆได้ทางตรง 
รายละเอียด ดังนี้ 

1. การจัดท าสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ทันสมัย น าเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้จาก
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิต เพ่ือสื่อสารกระบวนการจัดการเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรแก่ผู้สนใจ และ
นักศึกษา (สิ่งพิมพ์แผ่นพับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) (มศ.AUN-QA 4.1-1) 

2. เปิดช่องทางการสื่อสารกับผู้สนใจหลักสูตรทางSocial Media และการประชาสัมพันธ์ทางตรง (page 
facebook Ph,D Design Arts Silpakorn University) 
https://www.facebook.com/Ph.D.DesignArts.Silpakorn/ (มศ.AUN-QA 4.1-2) 

3. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการสื่อสาร เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักออกแบบทุกชาติ ทุก
ภาษาผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลการเรียนการสอนของหลักสูตร(โครงการเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวิชาการ
ทางศิลปะการออกแบบ)  (มศ.AUN-QA 4.1-3) 
 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
การด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2562  หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิชาการศิลปะการออกแบบ และเพ่ือส่งเสริม
ทักษะต่างๆ แก่นักศึกษาทั้งในรายวิชาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนอกหลักสูตร  ทั้งนี้เป็นไปตามความต้องการของ
นักศึกษา เพ่ือสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ได้แก่ ความสามารถอธิบายการพัฒนาความรู้/ทักษะทางศิลปะ
การออกแบบเป็นหัวข้อวิจัยตามความเชี่ยวชาญ  และความสามารถถ่ายทอดแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการวิจัย
และรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระในระดับนานาชาติ  โครงการต่าง ๆ ได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 

1. โครงการเพ่ิมพูนศักยภาพแก่นักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ :กิจกรรมการเชิญผู้เชี่ยวชาญบรรยาย หรืออบรม
เชิงปฏิบัติการ (มศ.AUN-QA 4.2-1)  

2. โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะไทยสมัยอยุธยา  (มศ.AUN-QA 4.2-2) 
3. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษาในต่างประเทศอิตาลี (มศ.AUN-QA 4.2-3) 
4. โครงการน าเสนอผลงาน/ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ  อินโดนีเซีย (มศ.AUN-QA 4.2-5) 
ผลลัพธ์จากการเรียนรู้นักศึกษาความสามารถถ่ายทอดแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการวิจัยและรูปแบบที่

เหมาะสมกับเนื้อหาสาระในระดับนานาชาติโดยไปน าเสนอบทความตีพิมพ์ได้รับคัดเลือกรางวัลการเสนอบทความดี
เยี่ยมที่ Yogyakarta Indonesia (รายชื่อนักศึกษา/งานที่นักศึกษา Zhang Ning ได้รับรางวัลการน าเสนอดีเด่น) 
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
การด าเนินงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรทุกรายวิชา มุ่งให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน วิจารณ์
ผลงานของตนเอง ผลงานของผู้อื่นที่เก่ียวข้อง การเผยแพร่องค์ความรู้ในระดับนานาชาติเพ่ือการวิจัยต่อยอดไม่สิ้นสุด 
(ผลงานวิจัยของ รศ ดร.ไพโรจน์ ชมุนี กับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.สัญชัย) (มศ.AUN-QA 4.3-1) 
 
จุดแข็ง 
1. สร้างโอกาสในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติแก่นักศึกษา/อาจารย์/หลักสูตร 
2. นักศึกษามีโอกาสได้น าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิชาการในระดับนานาชาติทุกปี 
3. อาจารย์มีการติดตามผลการวิจัยต่อเนื่องของบัณฑิตหลังการส าเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อประโยชน์แก่วงวิชาการและ
สังคม 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
1. การปรับกจิกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับนานาชาติ 
 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
1. ก าหนดกิจกรรมการประสานงานกับบัณฑิตของหลักสูตรเป็นผู้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
2. จัดโครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่สถาบันในระดับนานาชาติ 
3. ก าหนดเป้าหมายให้นักศึกษาระหว่างการท างานวิทยานิพนธ์ให้น าเสนอผลงาน/ตีพิมพ์ระดับนานาชาติในรายวิชา 
Thesis และเข้าร่วมการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และตีพิมพ์ทุกปี 
 
ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
1. นักศึกษาที่ไปน าเสนอบทความตีพิมพ์ได้รับคัดเลือกรางวัลการเสนอบทความดีเยี่ยมที่ Yogyakarta Indonesia 
(รายชื่อนักศึกษา/งานที่นักศึกษา Zhang Ning ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานดีเยี่ยม) 
2. อาจารย์มีการติดตามผลบัณฑิตที่น าความรู้ทางการวิจัยหรือที่เก่ียวข้องไปต่อยอดการสร้างผลงาน หรือการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
1. สิ่งพิมพ์แผ่นพับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (มศ.AUN-QA 4.1-1) 
2. page facebook Ph.D Design Arts Silpakorn University) (มศ.AUN-QA 4.1-2) 
3. โครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิชาการทางศิลปะการออกแบบ(มศ.AUN-QA 4.1-3) 
4. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพแก่นักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ :กิจกรรมการเชิญผู้เชี่ยวชาญบรรยาย หรืออบรมเชิง
ปฏิบัติการ (มศ.AUN-QA 4.2-1) 
5. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพศิลปกรรมไทย (มศ.AUN-QA 4.2-2) 
6. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษาในต่างประเทศ (มศ.AUN-QA 4.2-3) 
7. โครงการน าเสนอผลงาน/ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (มศ.AUN-QA 4.2-4) 
8. รายชื่อนักศึกษา/งานที่นักศึกษา Zhang Ning ได้รับรางวัลการน าเสนอดีเด่น (มศ.AUN-QA 4.2-5) 
9. ผลงานวิจัยของ รศ ดร.ไพโรจน์ ชมุนี กับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สัญชัย (มศ.AUN-QA 4.3-1) 
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AUN. 5 Student Assessment 
 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcome 
การด าเนินงาน 
 กระบวนการประเมินนักศึกษาในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมายของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 
1. การสอบวัดคุณสมบัติในภาคการศึกษาแรก (ตารางการสอบวัดคุณสมบัติ ปีการศึกษา 2562) (มศ.AUN QA 5.1-1) 
2. การสอบหัวข้อในภาคการศึกษาท่ี 2 (โครงการและตารางการสอบหัวข้อปีการศึกษา 2562) (มศ.AUN QA 5.1-2) 
3. การสอบความก้าวหน้าของผลงานวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา (โครงการและตารางการสอบรายงาน
ความก้าวหน้า 2 ครั้ง ปีการศึกษา 2562 (มศ.AUN 5.1-3)/การตีพิมพ์/การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ(รายชื่อ
และผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานและตีพิมพ์บทความทางวิชาการ จัดโดย ISI 
Yogyakarta และ Zhang Ning ได้รับรางวัลผู้เสนอผลงานดีเด่น) (มศ.AUN QA 5.1-4) 
4. โครงการและก าหนดการสอบจบการศึกษา/แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ (มศ.AUN QA  5.1-5) 
 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 
การด าเนินงาน 
 หลักสูตรได้ก าหนดระบบการประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษา และจัดท าแผนการประเมินผลในแต่ละภาค
การศึกษา และน าแจ้งนักศึกษาทุกคนทราบในภาคการศึกษาแรก โดยล าดับเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ แจ้ง
แผนการเรียน แผนการสอบ ตลอดหลักสูตร ด าเนินการสอบโดยแจ้งก าหนดเวลาทุกภาคการศึกษา แจ้งผลการศึกษา 
และนัดหมายให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการท างานวิทยานิพนธ์หลังการสอบทุกครั้ง  (มคอ.3 ทุกรายวิชา /
แผนการเรียน /แผนการสอบ ตลอดหลักสูตร  ทุกรายวิชา มศ.AUN QA 5.2.1) 
 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 
การด าเนินงาน 
รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีวิธีการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม  

1. กลุ่ม Practice Based .ให้งานเน้นการปฏิบัติ ให้นักศีกษามารายงานสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ประมาณ 12 
สัปดาห์ต่อเนื่องกัน และอีก 4 สัปดาห์หลังจึงมาร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา หรืออาจเป็นการ
สัมมนาร่วมกับนักศึกษาทั้งชั้นปี ใช้เกณฑ์ประเมิน Art Achievement และภาคทฤษฎีที่จะมาสนับสนุนหรือ
ชุดความรู้ของชิ้นงานนี่ 

2. กลุ่ม Learning Based ใช้วิธกีารให้นักศึกษา ท า Tentative Content เป็นโครงสร้างการท างาน จะ
ประเมินผลตามโครงสร้างของงาน ใช้เกณฑ์ประเมินตามความสมบูรณ์ของ Litrature Reviews และ
ความส าเร็จของมาตรฐานของแขนงของชิ้นงานนั้น 

3. กลุ่ม Design Research ใช้วิธีตั้งต้นจาก Theory ว่าจะท าอะไร แล้วTransform เป็น Art หรือ Design ใช้
เกณฑ์ประเมินตามหัวข้อ 

 
วิธีการแก้ปัญหาในติดตามการท างานเพ่ือประเมินผลนักศึกษาที่ได้ด าเนินการแล้ว ได้ผลประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจ 
1. ให้ค าปรึกษาเฉพาะเรื่องแก่นักศึกษาที่ยังไม่สามารถพัฒนาผลงานตามเป้าหมาย (กรณีนักศึกษา พิชาธร) 
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2. ให้พบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการพัฒนาผลงานแก่นักศึกษาเป็นการเฉพาะเรื่อง (กรณี
Martin) 

3. ให้ทดลองปฏิบัติงานซ้ าๆเพ่ือให้เรียนรู้เพิ่มเติมและแก้ปัญหาด้วยตนเอง (กรณี พิชาธร Chen Daoling  Zhou 
Zhiwen Zou Yixin, Huang Zheng) 
ในกระบวนการประเมิน คณะกรรมการจะก าหนดเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจน โดยมีผลประเมินผ่าน /ไม่

ผ่าน และข้อเสนอแนะ ส าหรับการแจ้งผลประเมิน อาจารย์ที่ปรึกษาจะน าแจ้งผลโดยตรงกับนักศึกษา เพ่ือแจ้ง
รายละเอียดการปรับปรุงและแนวทางการท างานระยะต่อไป 
 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
การด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ได้ผล
ตามที่คาดหวังในระยะเวลาที่ก าหนด มีขั้นตอนการให้ค าปรึกษาที่ก าหนด (ปฏิทินการศึกษาหลักสูตร มศ. AUN-QA 
5.4-1) ดังนี้  

1. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลและก าหนดนัดหมายการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามที่นัดหมายรายบุคคล
ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน และทุกภาคการศึกษา 

2. มีการก าหนดให้มีการสอบรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา เพ่ือติดตามผลการท างานวิทยานิพนธ์
รายบุคคล โดยในการสอบความก้าวหน้าเป็นการเปิดแก่สาธารณชน ก าหนดให้นักศึกษาจัดแสดงผลงานประกอบการ
น าเสนอผลงานฯ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นผู้เชียวชาญเฉพาะสาขาวิชามาร่วมวิพากษ์การน าเสนอด้วย 
 
5.5 Students have ready access to appeal procedure 
การด าเนินงาน 

การติดต่อระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่สาขาวิชา และนักศึกษา มี ช่องทางให้นักศีกษาแจ้งความ
ต้องการทั้ง การติดต่อทางตรง Social Media รายกลุ่มใหญ่ รายรุ่นปีของนักศึกษา ซึ่งผลที่เกิดขึ้นมีความสะดวกและ
รวดเร็วมาก ได้แก่ เรื่อง การแจ้งเรื่องความต้องการพ้ืนที่ปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง (Zou Zhiwen) ( มศ.AUN 5.5-1) 
การต้องการที่พักของนักศึกษา (นักศึกษาเข้าใหม่) (กรณี Liu Qiongyi) (มศ.AUN 5.5-2) การลาหยุดการเรียนใน
บางครั้ง (Mr.Yu Qinmi) (มศ.AUN 5.5-3) หรือ ความต้องการหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยเพ่ือต่อหนังสือ
เดินทาง หรือต่อวีซ่า (Mari) ( มศ.AUN 5.5-4)   ซึ่งหลักสูตรสามารถจัดหาและแก้ไขปัญหาเพ่ือส่งเสริมการท างาน
ของนักศึกษา และเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีระหว่างการศึกษา 
 
จุดแข็ง 
1. แผนการเรียนการสอน การสอบ การวัดผลประเมินผลน าแจ้งแก่นักศึกษาทราบรายละเอียดชัดเจน 
2. นักศึกษาให้ความร่วมมือและปฏิบัติงานได้ตามแผนรียนการสอน และมารับการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาตาม
เวลานัดหมาย 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
1. การก าหนดเป้าหมายสอบจบการศึกษาของนักศึกษารายปี 
2. การจัดท าปฏิทินการเรียนการสอน การสอบ ระยะยาว 
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แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
1. ก าหนดเป้าหมายสอบจบการศึกษาของนักศึกษาต่อปี 
2. จัดท าปฏิทินการเรียนการสอน การสอบ รายปีการศึกษา 
3. รวบรวมปัญหาการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารายบุคคลเพ่ือเป็นบทเรียนในการปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอนและการให้ค าปรึกษา 
4. ให้มีการรวบรวมปัญหาการร้องเรียน และแนวทางแก้ปัญหาของนักศึกษาเพ่ือจัดท าแผนรองรับของหลักสูตร 
 
ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
1. นักศึกษาสามารถพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ตามข้อแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบรายงาน
ความก้าวหน้า และได้รับรางวัลดีเด่นในการน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
1. ตารางการสอบวัดคุณสมบัติ ปีการศึกษา2562 ( มศ.AUN QA 5.1-1) 
2. โครงการและตารางการสอบหัวข้อปีการศึกษา2562 ( มศ.AUN QA 5.1-2) 
3. โครงการและตารางการสอบรายงานความก้าวหน้า 2 ครั้ง ปีการศึกษา 2562 (มศ.AUN QA 5.1-3) 
4. รายชื่อและผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานและตีพิมพ์บทความทางวิชาการ จัดโดย ISI 
Yogyakarta และ Jang Ning ได้รับรางวัลผู้เสนอผลงานดีเด่น ( มศ.AUN QA 5.1-4) 
5. โครงการและก าหนดการสอบจบการศึกษา ( มศ.AUN QA 5.1-5) 
6 .มคอ.2 ทุกรายวิชาแผนการเรียน แผนการสอบ ตลอดหลักสูตร (( มศ.AUN QA 5.2-1) 
7. ให้ค าปรึกษาเฉพาะเรื่องแก่นักศึกษาที่ยังไม่สามารถพัฒนาผลงานตามเป้าหมาย(กรณีนักศึกษาทวิพาสน์) (( มศ.
AUN QA 5.3-1) 
8. ให้พบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการพัฒนาผลงานแก่นักศึกษาเป็นการเฉพาะเรื่อง(กรณีMartin) 
(มศ.AUN QA 5.3-2) 
9. ให้ทดลองปฏิบัติงานซ้ าๆเพ่ือให้เรียนรู้เพ่ิมเติมและแก้ปัญหาด้วยตนเอง(กรณี Luna, Jerry) (( มศ.AUN QA 5.3-3) 
10. ปฏิทินการศึกษาหลักสูตร มศ. AUN-QA 5.4-1) 
11. ความต้องการพ้ืนที่ปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง(Zho Yi Zin) (( มศ.AUN QA 5.5-1) 
12. การต้องการที่พักของนักศึกษา(นักศึกษาเข้าใหม่)(กรณี Liu Qiongyi ) ( มศ.AUN QA 5.5-2) 
13. การลาหยุดการเรียนในบางครั้ง (David) (( มศ.AUN QA 5.5-3) 
14. ความต้องการหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยเพ่ือต่อหนังสือเดินทาง หรือต่อวีซ่า (Jenny) (มศ.AUN QA 5.5-4) 
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AUN. 6 Academic Staff Quality (คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ) 
 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, 
and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research and service 
การด าเนินงาน 
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอบทความวิชาการจากงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติทุกปี 
(บทความวิชาการของ รศ.สน สีมาตรังที่ Jingdezhen (มศ.AUN 6.1-1) และท่ี ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา) (มศ.
AUN 6.1-2) 
ตาราง AUN.6-1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์
ประจ า ปีการศึกษา 2558-2562 คิดจากจ านวนและรายชื่อ อ.ที่ปรากฏในตารางสอนและวิชาที่เปิดสอน 

ประเภท 
ปี

การศึกษา 
ชาย หญิง 

รวม อาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
จ านวน  FTE จ านวน ร้อยละ 

ศาสตราจารย์ 2562 1 - 1 4.2500 - - 
2561 1 - 1  - - 
2560 1 - 1  - - 
2559 1 - 1  - - 
2558 1 - 1  - - 

รองศาสตราจารย์ 2562 2 - 2 7.7857 1 50.00 
2561 2 - 2  1 50.00 
2560 2 1 3  2 66.67 
2559 2 - 2  1 50.00 
2558 2 - 2  1 50.00 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

2562 2 - 2 8.8214 2 100 
2561 2 - 2  2 100 
2560 2 1 3  3 100 
2559 2 2 4  4 100 
2558 2 2 4  4 100 

อาจารย์ 2562 - 1 1 6.3929 1 100 
2561 - 1 1  1 100 
2560 - 1 1  1 100 
2559 - - -  - - 
2558 - - -  - - 

อาจารย์พิเศษ  2562 4 4 8 - 8 100 
2561 - 3 3  3 100 
2560 3 3 6  6 100 
2559 - - -  - - 
2558 3 1 4  - - 

รวม 2562 9 5 14 27.2500 12 85.71 



หน้า 66 

ตาราง AUN.6-1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์
ประจ า ปีการศึกษา 2558-2562 คิดจากจ านวนและรายชื่อ อ.ที่ปรากฏในตารางสอนและวิชาที่เปิดสอน 

ประเภท 
ปี

การศึกษา 
ชาย หญิง 

รวม อาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
จ านวน  FTE จ านวน ร้อยละ 

 2561 5 4 9  7 77.78 
 2560 8 6 14  12 85.71 
 2559 5 2 7  5 71.43 
 2558 8 3 11  5 45.45 

หมายเหตุ : ค านวณ FTE อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษในหลักสูตร  
แถบสีเทา หมายถึง ไม่ต้องกรอกข้อมูล FTE อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2561 
 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measure and monitored to improve the quality 
of education, research and service 
การด าเนินงาน 
1. ประชุมสัมมนาอาจารย์เพ่ือพิจารณาภาระงาน มอบหมายภาระงาน การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาระงานการวิจัย และการบริการวิชาการ 
2. ให้อาจารย์รายงานผลงานการวิจัย และผลการบริการวิชาการแก่สังคม (งานวิจัย โดย ผศ.ดร.วีรวฒัน์ สิริเวสมาศ 
(มศ. AUN 6.2-1) และ รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี (มศ.AUN 6.2-2 ผลงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์หลักสูตร 
โดย อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต และ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ (มศ.AUN 6.2-3)งานหนังสือ ต ารา โดย ศ.เอก
ชาติ จันอุไรรัตน์) (มศ.AUN 6.2-4) 
 
ตาราง AUN.6-2 อัตราส่วนนักศึกษาต่อบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2562 (วิชาเฉพาะ) 

FTE ของ อัตราส่วนระหว่าง FTE ของ 

นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ 
นักศึกษา ต่อ 

บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายวิชาการ ต่อ 

นักศึกษา 
4.00 27.25 0.1468 6.8125 

หมายเหตุ : FTE อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษในหลักสูตร 
 ตัวอย่างการค านวณ FTE ของอาจารย์ และ FTE ของนักศึกษา ในคู่มือแนวทางด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับ หลักสูตร) หน้า 28 - 30 
 
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
การด าเนินงาน 

การสรรหาและการคัดเลือก (ถ้ามี) ประธานหลักสูตรจะน าหารือเพ่ือพิจารณาเกณฑ์ วิธีการสรรหา คุณวุฒิที่
ยังขาดแคลนส าหรับหลักสูตร หรือด้านจริธรรมของอาจารย์ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร ซึ่งข้ันตอน
การประกาศ คัดสรร จะด าเนินการโดยงานบุคลากรของคณะวิชา นอกจากนี้ ประธานหลักสูตรยังน าแจ้งเรื่องระเบียบ 
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ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เรื่องทุนวิจัยของอาจารย์ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงด้านนโยบายด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และแจ้งในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างของหลักสูตรได้ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการประชุมเรื่องการขออนุมัติจ้าง รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
(เอกสารรายงานการประชุมและบันทึกเรื่องการขอจ้าง รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณแผ่นดินใน
ปีงบประมาณ 2563) (มศ.AUN-QA 6.3-1) 
 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
ก าหนดคุณสมบัติที่มุ่งเน้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (กรณีมีอัตราใหม่) 
การด าเนินงาน 
ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางศิลปะการออกแบบ และมีผลงานวิจัยเผยแพร่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ฐานข้อมูล Scopus หรือเทียบเท่าภายในรอบ 5 ปี 

2. มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดีมาก 
3. มีเมตตากรุณาต่อนักศึกษา ใม่เลือกความแตกต่างของชาติและภาษา 
4. สามารถจัดสรรเวลา และอุทิศตนต่อหลักสูตรและนักศึกษาเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ตาราง AUN.6-3 จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 

ปีปฏิทิน 
(พ.ศ.) 

ระดับการเผยแพร่ 

รวม 

จ านวนผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ 

ที่เผยแพร่ต่อบุคลากร
สายวิชาการ 

ภายใน
สถาบัน 

ระดับชาติ 
ระดับ

ภูมิภาค/
นานาชาต ิ

ISI/SCOPUS 

2562 11 - 4 - 15 1.07 
2561 9 4 2 - 15 1.67 
2560 26 5 2 - 33 2.36 
2559 12 2 2 - 16 2.29 
2558 9 1 - - 10 0.91 

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลจ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และอาจนับรวมผลงานของ
อาจารย์พิเศษได้ แต่ทั้งนี้ต้องนับเหมือนกันทุกปี 
      นิยามผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในคู่มือแนวทางด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับ หลักสูตร) หน้า 30 – 31 
 
ตาราง AUN.6-4 จ านวนผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงความเข้มแข็งของหลักสูตร 
ปีปฏิทิน
(พ.ศ.) 

โครงการบริการ
วิชาการ 

หนังสือ นิทรรรศการ 
ผลงาน

ระดับสากล 
รวม 

2562 5 1 2 4 12 
2561 1 5 3  9 
2560  6 2  8 
2559  8 1  9 
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ปีปฏิทิน
(พ.ศ.) 

โครงการบริการ
วิชาการ 

หนังสือ นิทรรรศการ 
ผลงาน

ระดับสากล 
รวม 

2558   1  1 

หมายเหตุ : ข้อมูลจ านวนผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และอาจนับรวมผลงานของอาจารย์
พิเศษได้ แต่ทั้งนี้ต้องนับเหมือนกันทุกปี โดยข้อมูลต้องไม่ซ้ ากับตาราง AUN.6-4 
      ผลงานทางวิชาการอื่นๆ ที่แสดงถึงความเข้มแข็งของหลักสูตร เช่น ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ต ารา หนังสือ สิทธิบัตร เป็นต้น 
            นิยามผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ ที่แสดงถึงความเข้มแข็งของหลักสูตร สามารถดูได้จากประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561 
 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfill them 
การด าเนินงาน 

1. รวบรวมความต้องการพัฒนาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยประธานหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์
น าเสนอในที่ประชุมเพ่ือจะได้หารือร่วมกัน ซึ่งปรากฎว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ประสงค์ให้มีการพัฒนาด้านภาษาจีน และ
อาจารย์บางท่านได้รับการฝึกอบรมจากภายนอกโดยขอรับการสนับสนุนทุนฝึกอบรมจากหลักสูตรแล้ว (เอกสารการ
เบิกจ่ายค่าฝึกอบรมภาษาจีนของ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ (มศ AUN-QA 6.5-1) 

2. รวบรวมความต้องการพัฒนาด้านต่างๆ ของอาจารย์ และจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯระยะ
สั้นและระยะยาว  
 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivated and support education, research and service 
การด าเนินงาน 

หลักสูตรโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรได้ก าหนดแผนเพื่อเสนอคณบดีพิจารณาด้าน
นโยบายการให้ทุนแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีการวิจัยและงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง (เอกสารผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน) (มศ AUN-QA 6.6-1) และผลด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและอาจารย์ได้รับรางวัล Thailand Green Design Award 2020 (มศ AUN-QA 6.6-2) 
 
 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 
การด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ท ากิจกรรมการวิจัยทางศิลปะการออกแบบเพื่อการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีผลผลิตและผลลัฟธ์ของโครงการผลต่อการสร้างสรรค์สังคม และชุมชนอย่าง
ยั่งยืน(ต ารา/หนังสือเรื่อง “In the Seed of Design”โดย ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ บรรณาธิการ โครงการวิจัย ของ 
ผศ.ดร.วีรวัฒน ์สิริเวสมาศ  ของ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี บริการวิชาการแก่สังคม ของ อ.ดร.เริองลดา ปุณยลิขิต ผศ.ดร.
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จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ และผลงานสร้างสรรค์ของ รศ.สน สีมาตรัง(เอกสารผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคน (มศ AUN-QA 6.7-1) 
 
จุดแข็ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ประธานหลักสูตรได้มอบหมายอย่าง
เข้มแข็งมีผลงานวิชาการเผยแพร่สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
1. การขยายเวลาการต่ออายุสัญญาลูกจ้างชั่วคราว ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นช่วงเวลา
มากกว่า 1 ปี เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
2. การพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ(จีน และอาเซียน)แก่บุคลากร 
3. Incentive for Professional Experiences and Increasing Revenue for the Faculty 
 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
1..การขยายเวลาการต่ออายุสัญญาลูกจ้างชั่วคราว ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็น คราวละ 3 ปี 
2. ขอรับการจัดสรรอัตราก าลังพนักงานเงินแผ่นดิน หรือเงินรายได้ ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มอีก 2 อัตรา 
2. การจัดฝึกอบรมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (จีน และอาเซียน) บุคลากรวิชาการ  
3.ก าหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิจัยและบริการวิชาการเพิ่มจ านวนมากข้ึน 
 
ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
1. ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ ผลิตหนังสือ ต าราวิชาการทางการออกแบบทุกปี 
2..ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ และ รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี มีภาระงานวิจัยสม่ าเสมอ ทุกปี 
3. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต และ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ และคณาจารย์อ่ืน มีผลงานบริการวิชาการแก่สังคม
อย่างต่อเนื่อง 
4. รศ.สน สีมาตรัง มีบทความวิชาการน าเสนอระดับนานาชาติสม่ าเสมอ ทุกปี 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
1. บทความวิชาการของ รศ.สน สีมาตรังที่ Jingdezhen (มศ.AUN 6.1-1) 
2. บทความวิชาการของ รศ.สน สีมาตรังที่ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา (มศ.AUN 6.1-2)  
3. งานวิจัย โดย ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ (มศ.AUN 6.2-1) 
4. งานวิจัย รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี กับบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง (มศ.AUN 6.2-2) 
5. ผลงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์หลักสูตร โดย อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต และ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์
พันธุเศรษฐ์ (มศ.AUN 6.2-3) 
6. งานหนังสือ โดย ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ (มศ.AUN 6.2-4) 
7. เอกสารรายงานการประชุมและบันทึกเรื่องการขอจ้างรศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุนีเนื่องจากไม่ได้รับงบปรมาณแผ่นดินใน
ปีงบประมาณ 2563) (มศ.AUN-QA 6.3-1) 
8. เอกสารการเบิกจ่ายค่าฝึกอบรมภาษาจีนของ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ (มศ AUN-QA 6.5-1)) 
9. แผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯระยะสั้นและระยะยาว (มศ AUN-QA 6.5-1) 
10. เอกสารผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน (มศ AUN-QA 6.6-1) 
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11. เอกสารผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน (มศ AUN-QA 6.7-1) 
12. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา(วีรยา) และอาจารย์ได้รับรางวัล Thailand Green Design Award 2020 (มศ 
AUN-QA 6.6-2) 
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AUN. 7 Support Staff Quality 
 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 
carried out to fulfil the needs for education, research and service 
การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 1 อัตรา ท าการจ้างโดยเงินรายได้หลักสูตร ซึ่งหลังผ่านการ
ทดลองงาน และด าเนินงานหลักสูตรมาระยะหนึ่งแล้ว เจ้าหน้าที่ได้แจ้งความประสงค์จะขอฝึกอบรมเรื่องการเพ่ิมพูน
ทักษะภาษาแก่บุคลากรเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการท างาน(เอกสารโครงการเพ่ิมพูนทักษะภาษาแก่บุคลากร(มศ.
AUN-QA 7.1-1)) 
 
ตาราง AUN.7-1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2562 

สายงาน 
แหล่งข้
อมูล 

วุฒิการศึกษาสูงสุดจ าแนกตามปกีารศึกษา 2558 – 2562 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

62 61 60 59 5
8 

62 61 60 59 5
8 

6
2 

6
1 

6
0 

5
9 

5
8 

6
2 

6
1 

6
0 

5
9 

5
8 

บุคลากร
ห้องสมุด 

คณะฯ - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - 
ส านัก
หอสมุด
กลาง* 

27 28 31 31 3
2 

43 45 46 50 5
1 

1
7 

1
8 

1
2 

1
2 

1
3 

1 - - - - 

บุคลากร
โรง
ปฏิบัติงา
น 

คณะฯ 6 6 6 6 6 - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - 

บุคลากร
สารสนเท
ศ 

คณะฯ 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 
ส านัก
ดิจิทัล
เทคโนโ
ลยี* 

5 5 5 5 5 40 40 40 41 4
2 

1
5 

1
6 

1
6 

1
6 

1
6 

3 2 2 2 2 

บุคลากร
สาย
บริหาร
จัดการ 

คณะฯ - - - - - 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 - - - - - 
ส านักงา
น
อธิการบ
ดี* 

22
0 

23
0 

23
1 

23
5 

- 27
3 

25
3 

25
6 

25
9 

- 6
6 

6
3 

6
6 

6
3 

- 1 - - - - 

บุคลากร
สาย
บริการ
นักศึกษา 
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บุคลากร
อื่นๆ 
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0 
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มหาวิท
ยาลัย* 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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หมายเหตุ : (*) ข้อมูลส่วนกลางระดับมหาวิทยาลัย กองประกันคุณภาพการศึกษาจะส่งข้อมูลดังกล่าว ให้หลักสูตร
น าไปใช้ในการรายงานตนเองระดับหลักสูตร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประเมินระดับหลักสูตร 
 
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determine and communicated 
การด าเนินงาน 

การประชาสัมพันธ์คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานหลักสูตรหากมีความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาจีนจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบก่อนการสอบ(ประกาศรับสมัครนักวิชาการศึกษา อัตราลูกจ้างชั่วคราว
ประจ าหลักสูตร (มศ.AUN-QA 7.2-1) 
 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
การด าเนินงาน 

ประธานหลักสูตรได้มอบภาระงานแก่เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษร (มศ.AUN-QA 7.3-1)
ก าหนดให้บุคลากรพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีการประเมิน KPI และ Competancy ทุก
ระยะ 6 เดือน (มศ.AUN-QA 7.3-2) ในทุก 6 เดือนคณะกรรมการประเมินจะแจ้งผลข้อเสนอการปรับปรุงให้
เจ้าหน้าที่ทราบเพ่ือพัฒนาตนเอง และจะเป็นข้อมูลแนวทางที่ส าคัญในการใช้ประเมินครั้งต่อไป หากเจ้าหน้าที่
ประสงค์จะฝึกอบรมเรื่องใดเพ่ิมเติม เจ้าหน้าที่สามารถขออนุมัติประธานหลักสูตรได้กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับข้อเสนอเพ่ือ
การปรับปรุงที่ได้แจ้งแล้ว (มศ.AUN-QA 7.3-3)ผลการประเมินแต่ละรอบของการประเมินเจ้าหน้าที่ได้น ามาปรับปรุง
ตนเอง และระมัดระวังเพ่ิมข้ึนในการท างาน 
 
7.4 Training and development needs of support are identified and activity are implemented 
to fulfil them 
การด าเนินงาน 

มีการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในความต้องการพัฒนาตนเอง เจ้าหน้าที่มีความต้องการพัฒนา
ทักษะภาษาจีนให้สามารถสื่อสารกับนักศึกษาจีนซึ่งมีอยู่จ านวนมากให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2562 จึง
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่จัดท าโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่บุคลากร (มศ.AUN-QA 7.4-1) ซ่ึงการฝึกอบรมทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนยังไม่สามารถน ามาพัฒนาตนเองได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากการเข้ารับฝึกอบรมไม่สม่ าเสมอ
ต้องใช้เวลาปฏิบัตราชการไปฝึกอบรมซึ่งท าได้ค่อนข้างยาก ส าหรับหลักสูตรที่มีบุคลากรสนับสนุนได้เพียงคนเดียว 
 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
การด าเนินงาน 

ก าหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการท างานร่วมกับความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุก 6 
เดือน หากสามารถพัฒนาตนเองได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะได้รับผลการประเมินในระดับที่สูงขึ้น การปรับระดับ
เงินค่าจ้างก็จะปรับขึ้นตามผลการประเมินที่สูงขึ้น   (ผลการประเมิน KPIs และ Competency ปีการศึกษา 2562-
ของ น.ส.จิดาภา อยู่เงินวดี (มศ.AUN-QA 7.5-1)) ซึ่งการพัฒนาที่ได้ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วดังนี้ 

1) เพ่ิมความละเอียดในการตรวจทานงาน ฝึกฝนเรื่องการเขียนหนังสือราชการเพ่ิมข้ึนอย่างมาก และการ
จัดเก็บเป็นระบบ/การฝีกอบรม 

file:///C:/Users/STAFF.DecorativeArt/Desktop/มศ/(มศ.AUN-QA%207.3-1).pdf
file:///C:/Users/STAFF.DecorativeArt/Desktop/มศ/(มศ.AUN-QA%207.3-1).pdf
file:///C:/Users/STAFF.DecorativeArt/Desktop/มศ/(มศ.AUN-QA%207.3-2).pdf
file:///C:/Users/STAFF.DecorativeArt/Desktop/มศ/(มศ.AUN-QA%207.3-2).pdf
file:///C:/Users/STAFF.DecorativeArt/Desktop/มศ/(มศ.AUN-QA%207.4-1).pdf
file:///C:/Users/STAFF.DecorativeArt/Desktop/มศ/(มศ.AUN-QA%207.3-2).pdf


หน้า 73 

2) ควรฝึกฝนเรื่องการวางแผนงาน การติดตามงาน การกระจายข่าวเพื่อสื่อสารองค์กรแก่ผู้เกี่ยวข้องก่อน
ก าหนดงาน 

3) ควรจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อาทิ นักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ ผลงานนศ ผลงานอาจารย์ 
กิจกรรม โครงการ เพ่ือการสืบค้น/ศึกษาและสอบถาม 

   
จุดแข็ง 
1. เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารภาษาจีนกับนักศึกษาได้ระดับหนึ่ง 
2. หลักสูตรสามารถจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการของสาขาวิชาได้เองด้วยเงินรายได้ของหลักสูตร 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
1. การพัฒนาบุคลากรด้านอ่ืนควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
2. การขอจัดสรรอัตราก าลังต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยแก่หลักสูตร เพ่ือความยั่งยืนและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

แผนพัฒนาบุคลากรสนับสนุนหลักสูตร ด้านภาษาต่างประเทศ การเขียนหนังสือราชการทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายใน 
1 ปี 
 
ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 

แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนป็นไปตามความต้องการของบุคลากรและเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของต าแหน่งงาน 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
1. เอกสารโครงการเพ่ิมพูนทักษะภาษาแก่บุคลากร(มศ.AUN-QA 7.1-1) 
2. ประกาศรับสมัครนักวิชาการศึกษา อัตราลูกจ้างชั่วคราวประจ าหลักสูตร (มศ.AUN-QA 7.2-1) 
3. มอบภาระงานแก่เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษร (มศ.AUN-QA 7.3-1) 
4. การประเมิน KPI และ Competancy ทุกระยะ 6 เดือน (มศ.AUN-QA 7.3-2) 
5. ข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงที่ได้แจ้งแล้ว(มศ.AUN-QA 7.3-3) 
6. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่บุคลากร  (มศ.AUN-QA 7.4-1) 
7. ผลการประเมิน KPIs และ Competency ปีการศึกษา 2562-ของ น.ส.จิดาภา อยู่เงินวดี (มศ.AUN-QA 7.5-1) 
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AUN. 8 Student Quality and Support 
 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, publish, 
and up-to-date 
การด าเนินงาน 

1. โดยทั่วไป การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงปี 2562 มีการปรับปรุงคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา เรื่องเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษที่
ปรับปรุงใหม่ และจ าเป็นต้องได้รับคะแนนขั้นต่ าตามท่ีก าหนดก่อน จึงสามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาได้ ขั้นตอนการรับ
สมัครนักศึกษาทีด าเนินการอย่างชัดเจน ดังนี้ 

1) คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรน าแผนจ านวนการรับนักศึกษาพิจารณาร่วมกับข้อมูลภาระงานการเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์เพ่ือก าหนดจ านวนการรับสมัครในแต่ละปีว่า จะรับเกินกว่าเกินกว่าแผนการ
รับที่ก าหนดได้จ านวนกี่คน 

2) แจ้งก าหนดวันสอบสัมภาษณ์ให้บัณฑิตเพ่ือประกาศการรับสมัครของหลักสูตรในสื่อต่างๆ 
3) ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติส่งใบสมัครและหัวข้อวิจัยตามก าหนดเวลา 
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณารายละเอียดเบื้องต้นของผู้สมัคร (อาจขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้สมัคร

เพ่ิมเติม)  
5) สอบโดยวิธีน าเสนอผลงาน น าเสนอหัวข้อวิจัยและสัมภาษณ์ 
6) น าเสนอผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือประกาศผลสอบ 
7) แจ้งผลการสอบแก่นักศึกษา และแจ้งก าหนดเวลาขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
8) กรณีนักศึกษาต่างชาติ เจ้าหน้าที่หลักสูตรจะประสานงานกับนักศึกษา เพ่ือเขียนค าร้องขอใบรับรองการเป็น

นักศึกาและนักศึกษารับรองการเข้าศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร เพ่ือขอประทับลงตราวีซ่าประเภท
นักเรียน เพ่ือเดินทางเข้าประเทศไทย 

9) ส่งเอกสารให้นักศึกษาเพ่ือจะได้ด าเนินการขอวีซ่านักศึกษา รายละเอียด ดังนี้ 
9.1)  ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ออกโดยกองบริหารวิชาการ 
9.2)  หนังสือรับรองการเข้าศึกษาตามหลักสูตร ลงนามโดยผู้บริหารสถาบัน และส าเนาใบรับรองตัวตนของผู้

ลงนาม 
9.3)  ปฏิทินการศึกษาปีที่จะเข้าศึกษา 
9.4)  ตารางสอน/แผนการเรียน ในปีการศึกษา 
9.5)  รายละเอียดค่าธรรมเนียมและรายจ่ายอื่นๆ 
9.6)  รายละเอียดเรื่องท่ีพัก (กรณีนักศึกษาต่างชาติ) 

 
2. เสนอบัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาระบบการรับสมัคร เอกสารการบริการการศึกษาให้สามารถรองรับ

การรับนักศึกษานานาชาติ (ใบสมัครเข้าศึกษา มศ.AUN-QA 8.1-1 
3. การด าเนินงานด้านการรับสมัครในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ประมวลข้อขัดข้องและอุปสรรคของ

ขั้นตอนในการสมัครเข้าหลักสูตรนานาชาติทั้งจากผู้สมัคร และผู้ท าการรับสมัคร ปรากฎว่าต้องมีห้วงเวลาการยื่นขอ
ลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด การยื่นขอตรวจลงตราหนังสือเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งประธานหลักสูตรได้น าเรียนหารือ
กับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยว่าการด าเนินการดังกล่าวของนักศึกษาใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน ขั้นตอนการรับสมัครจึง
ขอให้เผื่อเวลาดังกล่าวไว้เพ่ือแก้ไขปัญหาประเด็นการเดินทางมาเข้าเรียนได้ทันก าหนดการเปิดภาคการศึกษา (สรุปข้อ
หารือกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศ.AUN-QA 8.1-2) 
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4. ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ปรับหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง 2562) (มศ.AUN-QA 8.1-3) 
อนุมัติให้ใช้เมื่อ มิถุนายน 2562 มีรายละเอียดการปรับปรุงหลายประการ ได้แก่ คุณสมบัติของผู้สมัคร รายวิชา 
แผนการศึกษา เป็นต้น หลักสูตรจึงได้ท าแผ่นประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งแก่ผู้สนใจทั้งโดยแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และแผ่น
แสดงรายละเอียดการสมัครและการเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตร
นานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง 2562)  แผ่นแสดงรายละเอียดการสมัครและการเข้าศึกษาหลักสูตร (มศ.AUN-QA 
8.1-4) 

5. หลักสูตรไดด้ าเนินการเผยแพร่หลักสูตรใหม่ ทางsocial media (page facebook Ph.D Design Arts 
Silpakorn University) ทางการสื่อสารของนักศึกษาปัจจุบัน และโครงการเดนิทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ณ เมืองกวางเจา ประเทศจีน (เอกสารโครงการกวางเจา (มศ.AUN-QA 8.1-5)การเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการในต่างประเทศ (โครงการ Jindezhen (มศ.AUN-QA 8.1-6) และโครงการอิตาลี (มศ.AUN-QA 8.1-7) 
อาจารย์และนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานและอบรมปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนวิชาการ ซึ่งมีผลที่ได้รับคือมีนักศึกษา
สนใจมาสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 (รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาปีการศึกษา 2563 (มศ.AUN-QA 8.1-8) 

 
4.  ตาราง AUN.8-1 ข้อมูลการรับเข้านักศึกษาในหลักสูตร 
ภาค

การศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร จ านวนที่ประกาศรับ 
จ านวนผู้มีสิทธิ 

เข้าศึกษา 
จ านวน 

ที่ลงทะเบียน 

1/2562 13 13 13 9 
2/2562 - - - - 
1/2561 15 15 15 11 
2/2561 - - - - 
1/2560 14 14 14 13 
2/2560 - - - - 
1/2559 4 4 4 4 
2/2559 6 6 6 3 
1/2558 5 5 5 1 
2/2558 6 6 6 4 

 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
การด าเนินงาน 

1. บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการเปิดรับสมัครตามคุณสมบัติที่ประกาศในหลักสูตร(คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง 2562)  (มศ.AUN-QA 
8.2-1) 

2. วิธีการคัดเลือก คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรมีการประเมินวิธีการคัดเลือก พัฒนาเกณฑ์การคัดเลือก
ทุกปี เช่น การก าหนดเรื่องความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การมีผลงานตีพิมพ์บทความวิชาการในระดับ
นานาชาติ  ปรับวิธีการสอบโดยการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ  ก าหนดให้ผู้สมัครน าเสนอ
ผลงานวิจัย (ถ้ามี)   ประวัติการศึกษา ผลงานจากการท างานและองค์ประกอบอื่นของผู้สมัครที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการที่จะศึกษาและผลิตผลงานศิลปะการออกแบบที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ให้ส าเร็จได้ภายในระยะเวลา
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ของการศึกษาตามหลักสูตร (ค าสั่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในปี 2562) (มศ.AUN-QA 8.2-2) ตัวอย่าง
ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผู้สมัครปีการศึกษา 2562 (มศ.AUN-QA 8.2-2) 
 
ตาราง AUN.8-2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดจ าแนกตามชั้นปีท่ีศึกษา (หลักสูตรปริญญาเอก) 

ปีการศึกษา 
นักศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 รวม 
2562 9 11 13 8 5 0   47 
2561 15 13 8 5 4 1   46 
2560 14 10 5 4 2 1   36 
2559 10 5 7 5 3 1   31 
2558 5 7 5 3 5    25 

 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
การด าเนินงาน 

การติดตามผลงานของนักศึกษา หลักสูตรได้ก าหนดขั้นตอนและมอบหมายภาระงานและก าหนดผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบความก้าวหน้าของผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา(ประกาศ
รายชื่อนักศึกษาสอบความก้าวหน้าของผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภาคการศึกษาต้น ปลาย ปีการศึกษา 
2562 (มศ.AUN-QA 8.3-1) 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นผู้ติดตามผลการท างานวิทยานิพนธ์นักศึกษาโดยตรงทุกคน (ตารางรายชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษาหลัก) (มศ.AUN-QA 8.3-2) 

3. ในปีการศึกษา 2562 ประธานได้ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ติดตามผลวิทยานิพนธ์จากการสอบความก้าวหน้าของผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้เพ่ิมระดับการ
ติดตามผลให้เข้มข้นมากขึ้น โดยก าหนดให้เริ่มใช้ในภาคปลายปีการศึกษา 2562(รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 2/2563 เมื่อ13 กุมภาพันธ์ 2563) (มศ.AUN-QA 8.3-3) 

 
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 
are available to improve learning and employability 
การด าเนินงาน 

1. จัดหา และจัดสรรทุนอุดหนุนนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 
1.1 หลักสูตรได้จัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาจ านวน 11 คนเพ่ือเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระดับนานาชาติที่ ABAFI (Academy Academia di Belle Artedi Firenze Institute) ของโครงการ Seminar 
presentation. Lungarno Soderini. Largo S.Rosa and the connection to the water ที่ ABAFI เมืองฟลอ
เรนซ์ (โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ ณ ประเทศอิตาลีหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (มศ.AUN-QA 8.4-1) 

1.2 จัดสรรทุนสนับสนุนให้นักศึกษาได้ท างานผลงานวิทยานิพนธ์ที่ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะ
มัณฑนศิลป์ จ านวน 2 คน (บันทึกข้อความเรื่องนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอลงทะเบียนเป็นนักศึกษาพิเศษรายวิชา 
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365 108 เทคนิคการตกแต่งและบันทึกขออนุมัติทุนอุดหนุนนักศึกษา(มศ.AUN-QA 8.4-2) เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่อง 
working space แก่นักศึกษา 

1.3 สนับสนุนทุนค่าธรรมเนียมพิเศษจ านวน 20,000 บาทแก่นักศึกษา จ านวน 1 ทุน (บันทึกขออนุมัติทุน
เป็นค่าธรรมเนียมพิเศษ ให้แก่ น.ส.ไพลิน ถาวรวิจิตร (มศ.AUN-QA 8.4-3) 

1.4 จัดหาทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก (ทุนคปภ.)ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ทุน น.ส.สุภาวินี จรุงเกียรติกุล
(มศ.AUN-QA 8.4-4) และนักศึกษามีก าหนดเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยที่ Textile Department of the School of 
craft and Design at the University for the Creative Arts ,United Kingdom.ระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์-
กรกฎาคม 2563 (หนังสือตอบรับเป็น Host Ph.D. Student จาก the University for the Creative Arts ,United 
Kingdom มศ.AUN-QA 8.4-5) 

2. โครงการเชิญผู้เชียวชาญภายนอกมาเพ่ิมพูนประสบการณ์ ให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการท างานวิจัย และ
วิชาชีพทางศิลปะการออกแบบทั้งในรายวิชา และกิจกรรมภายนอกรายวิชา โครงการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ
และแสดงผลงานดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  ปีการศึกษา 2562 (มศ.AUN-QA 8.4-6),, โครงการ
บรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ   (มศ.AUN-QA 8.4-7)
โครงการเชิญวิทยากรจาก RMIT, Melbourne, Australia เพ่ือจัดบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความ
เคลื่อนไหวของศิลปะและการออกแบบในออสเตรเลีย และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวัสดุในงานเครื่องประดับร่วมสมัย 
(มศ.AUN-QA 8.4-8) 

2.1 โครงการ Seminar presentation. Lungarno Soderini. Largo S.Rosa and the connection to 
the water ที่ ABAFI เมืองฟลอเรนซ์ (ภาพประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมที่อิตาลี (มศ.AUN-QA 8.4-9) 

2.2 โครงการ Silpakorn Clay Works International Wood-Firing 2020 ในภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2563 (โปสเตอร์ และภาพประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการ (มศ.AUN-QA 8.4-10) 

3. จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษด้านศิลปะและการออกแบบ เพ่ือส่งเสริม การอ่าน การค้นคว้า การสื่อสาร
ในสาขาศิลปะและการออกแบบ เพ่ือให้นักศึกษาน าไปใช้ในการสื่อสารในชั้นเรียน การเขียนบทความ และการ
น าเสนอผลงานในระดับนานาชาติได้อย่างมั่นใจ ( โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษด้านศิลปะและการออกแบบ (มศ.
AUN-QA 8.4-11) 
 
8.5 The physical, social and psychological environment is conductive for education and 
research as well as personal well-being 
การด าเนินงาน 

สืบเนื่องจากการริเริ่มจัดตั้งคณะมัณฑนศิลป์ในเบื้องแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิต มี
การบริหารการศึกษาระดับภาควิชาตามสาขาวิชาที่คณะวิชามีการเปิดการเรียนการสอน ต่อมาจึงพัฒนาหลักสูตรต่อ
ยอดเป็นระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดสรรพ้ืนที่ให้ภาควิชาเป็นผู้บริหาร แต่เมื่อหลักสูตรได้พัฒนาเป็นหลักสูตรลักษณะ
บูรณาการดังเช่น หลักสูตรศิลปะการออกแบบ จึงไม่มีภาควิชาซึ่งมีพ้ืนที่แก่อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รองรับ จนกระทั่งปีที่ 12ของการจัดการศึกษาของหลักสูตรแล้ว คณะวิชาก็ยังไม่สามารถได้จัดหาพ้ืนที่การเรียนการ
สอนแก่หลักสูตรให้เพียงพอได้ หลักสูตรจึงได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่อาคารศูนย์มานุษยาวิทยาสิรินธร ตลิ่งชันเพ่ือจัดการ
เรียนการสอน (ภาพประกอบห้องเรียนชั้น 2 และชั้น 6 อาคารศูนย์มานุษยาวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน มศ.AUN-QA 8.5-
1)การใช้ห้องสมุดภาพประกอบห้องสมุดศูนย์มานุษยาวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน มศ.AUN-QA 8.5-2)และการพบอาจารย์ที่
ปรึกษา (ภาพโถงชั้น 2 มศ.AUN-QA 8.5-3) ส าหรับการปฏิบติงานเฉพาะทางที่จ าเป็นต้องจัดหาพ้ืนที่และ
ห้องปฏิบัติการของนักศึกษา เช่น งานด้านเครื่องเคลือบดินเผา ได้ขอความร่วมมือจากภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่ง
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ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี (ภาพพ้ืนที่การปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา มศ.AUN-QA 
8.5-4) รวมถึงการขอความอนุเคราะห์จากหอศิลป์ภายนอก(ภาพการแสดงผลงานการสอบจบการศึกษา ที่หอศิลป์ ณ 
บ้านเจ้าพระยา มศ.AUN-QA 8.5-5) 

อย่างไรก็ดี หลักสูตรมีแผนการปรับปรุงพ้ืนที่การเรียนรู้ สตูดิโอของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ของคณะ
มัณฑนศิลป์ ภายใน 2 ปีนี ้

 
จุดแข็ง 
1. นักศึกษานานาชาติรับเข้าศึกษาในหลักสูตรส่วนใหญ่มีคุณภาพดีมีความขยัน ใส่ใจและตั้งใจศึกษา ปฏิบัติงานวิจัย
เพ่ือให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมายของหลักสูตร 
2. หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เพ่ือรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรเป็น 2-3 ภาษา ได้แก่ ไทย 
อังกฤษ จีน 
2. ควรมี Road Show ในระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ 
3. เอกสารการลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษาควรเป็นเอกสาร 2 ภาษา 
4. บัณฑิตวิทยาลัยควรปรับปรุงระยะเวลาการรับสมัคร และการสอบให้เร็วขึ้นส าหรับหลักสูตรนานาชาติ 
 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
1. การท าความร่วมมือกับภาควิชา คณะวิชาอ่ินที่สามารถจัดสรรพื้นที่ในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
2. แผนการปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้ สตูดิโอ ของนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ของคณะมัณฑนศิลป์ ภายใน 2 ปีนี้ 
 
ข้อปฏิบัติที่ดี  
1. หลักสูตรสามารถจัดสรร/จัดหา ทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกแก่นักศึกษาอย่าง
ทั่วถึง  
2. นักศึกษา Mr.Zhang Ning ได้รับรางวัล “การเสนอผลงานดีเยี่ยม”ในโครงการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ  
CREATIVE ARTS 2019 – The 1st International Conference on Intermedia Arts and Creative 
Technology และIcon Arties : International Conference on Interdisciplinary Arts and Humanities 
Scopus Index) ณ Concert Hall Building, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Indonesia ที่เมือง
Yogyakarta, ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบทความวิชาการของนักศึกษาท่ีได้รับการพิจารณาให้น าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติดังกล่าวแล้วจะได้รับการพิจารณาเสนอตีพิมพ์บทความวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร (Scopus 
Index) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
1. ใบสมัครเข้าศึกษา ( มศ.AUN-QA 8.1-1) 
2. สรุปข้อหารือกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศ.AUN-QA 8.1-2) 
3. หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง 2562) (มศ.AUN-QA 8.1-3)  
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4. แผ่นแสดงรายละเอียดการสมัครและการเข้าศึกษาหลักสูตร(มศ.AUN-QA 8.1-4) 
5. โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ณ เมืองกวางเจา ประเทศจีน (มศ.AUN-QA 8.1-5) 
6. โครงการ Jindezhen (มศ.AUN-QA 8.1-6) 
7. โครงการอิตาลี (มศ.AUN-QA 8.1-7) 
8. รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาปีการศึกษา  2563 (มศ.AUN-QA 8.1-8) 
9. คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร
ปรับปรุง 2562)  (มศ.AUN-QA 8.2-1)) 
10. ค าสั่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในปี 2562) (มศ.AUN-QA 8.2-2) 
11. ตัวอย่างภาพประกอบการสัมภาษณ์ผู้สมัครปีการศึกษา 2562 (มศ.AUN-QA 8.2-2) 
12. ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบความก้าวหน้าของผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภาคการศึกษาต้น ปลาย ปี
การศึกษา 2562 ( มศ.AUN-QA 8.3-1) 
13. ตารางรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (มศ.AUN-QA 8.3-2) 
14. รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 2/2563 เมื่อ13 กุมภาพันธ์ 2563) (มศ.AUN-QA 8.3-3) 
15. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ ณ ประเทศอิตาลีหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (มศ.AUN-QA 8.4-1) 
16. บันทึกข้อความเรื่องนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอลงทะเบียนเป็นนักศึกษาพิเศษรายวิชา 365 108 เทคนิคการ
ตกแต่งและบันทึกขออนุมัติทุนอุดหนุนนักศึกษา(มศ.AUN-QA 8.4-2) 
17. บันทึกขออนุมัติทุนเป็นค่าธรรมเนียมพิเศษ ให้แก่ น.ส.ไพลิน ถาวรวิจิตร (มศ.AUN-QA 8.4-3). 
18. ทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก (ทุนคปภ.)ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ทุน น.ส.สภุาวินี จรุงเกียรติกุล(มศ.AUN-QA 
8.4-4) 
19. หนังสือตอบรับเป็น Host Ph.D. Student จาก the University for the Creative Arts ,United Kingdom 
มศ.AUN-QA 8.4-5) 
20. โครงการ Mustafa (มศ.AUN-QA 8.4-6) 
21. โครงการ Nicole(มศ.AUN-QA 8.4-7)  
22. โครงการ Dr.Mark (มศ.AUN-QA 8.4-8) 
23. โครงการ Seminar presentation. Lungarno Soderini. Largo S.Rosa and the connection to the 
water ที่ ABAFI เมืองฟลอเรนซ์ (ภาพประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมที่อิตาลี (มศ.AUN-QA 8.4-9) 
24. โครงการ  Silpakorn Clay Works International Wood-Firing 2020  ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2563 (โปสเตอร์ และภาพประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมของโตรงการ (มศ.
AUN-QA 8.4-10) 
25. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษด้านศิลปะและการออกแบบปีการศึกษา 2562 (มศ.AUN-QA 8.4-11) 
26. ภาพประกอบห้องเรียนชั้น 2 และชั้น 6 อาคารศูนย์มานุษยาวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน มศ.AUN-QA 8.5-1) 
27. การใช้ห้องสมุดภาพประกอบห้องสมุดศูนย์มานุษยาวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน มศ.AUN-QA 8.5-2)  
28. ภาพการพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ภาพโถงชั้น 2 มศ.AUN-QA 8.5-3)  
29. ภาพพ้ืนที่การปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา มศ.AUN-QA 8.5-4)  
30. ภาพการแสดงผลงานการสอบจบการศึกษา ที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา มศ.AUN-QA 8.5-5) 
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AUN. 9 Facilities and Infrastructure 
 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
การด าเนินงาน 

สืบเนื่องจากการปรับปรุงอาคารเรียนทั้งหมดในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ รวมถึงอาคารเรียนคณะ
มัณฑนศิลป์ ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรปรับปรุง 2562) จึงยังใช้พ้ืนที่อาคารศูนย์มานุษยาวิทยาสิรินธร ตลิ่งชันเพ่ือจัดการเรียนการสอน และด้วย
ประเภทของหลักสูตรเป็นแบบ 1.1 และแบบ1.2 ความจ าเป็นของการใช้งานของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการจึงมีไม่มาก 
ส่วนใหญ่จะเป็นความต้องการส่วนพ้ืนที่ที่นัดพบให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ห้องบรรยายเป็นบางครั้งที่เป็นการสอน
บรรยายและสัมมนาซึ่งจะมีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ความต้องการพ้ืนที่ที่จ าเป็นอย่างยิ่งของนักศึกษา คือ ห้องปฏิบัติงาน
ทดลองชิ้นงาน  ห้องสมุดทางศิลปะการออกแบบ พ้ืนที่การเตรียมงานและเขียนรายงาน ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว หลักสูตร
ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์มานุษยาวิทยาสิรินธร ตลิ่งชันให้ใช้พ้ืนที่ได้เพียงพอแก่นักศึกษาตามความต้องการ
ข้างต้น (ภาพประกอบห้องเรียนชั้น 2  และชั้น 6 อาคารศูนย์มานุษยาวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน มศ.AUN-QA 9.1-1) การ
ใช้ห้องสมุดภาพประกอบห้องสมุดศูนย์มานุษยาวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน มศ.AUN-QA 9.1-2)และสถานที่พบอาจารย์ที่
ปรึกษา (ภาพโถงชั้น 2 ห้องสมุดสุข-กาย-ใจและห้องส านักงานหลักสูตรชั้น 6 มศ.AUN-QA 9.1-3) ส าหรับการปฏิบติ
งานเฉพาะทางที่นักศึกษาร้องขอเนื่องจากเป็นงานปฏิบัติที่ต้องท าต่อเนื่อง และยากต่อการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน  
หลักสูตรกไ็ดจ้ัดหาพื้นที่และห้องปฏิบัติการของนักศึกษา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งหลักสูตรได้ขอ
ความร่วมมือจากภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี (ภาพ
พ้ืนที่การปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา มศ.AUN-QA 9.1-4) รวมถึงการขอความอนุเคราะห์
จากหอศิลป์ภายนอก(ภาพการแสดงผลงานการสอบจบการศึกษา ที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา) มศ.AUN-QA 9.1-5) 
 อย่างไรก็ดี หลักสูตรมีแผนการปรับปรุงพ้ืนที่การเรียนรู้ สตูดิโอ ของนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ของคณะ
มัณฑนศิลป์ ภายในระยะ 2 ปีนี้..และจะขอหารือคณะวิชาเพ่ือเปิดพ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่เสมือน Mini meeting 
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 10 ห้องซ่ึงอาจารย์และนักศึกษาจะสามารถใช้พ้ืนที่ดังกล่าวร่วมกันในการจัดการศึกษาของทุกระดับ 
 
9.2 The library and its resources are adequate and update to support education and 
research 
การด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระมีห้องสมุดในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
และมีเครือข่ายห้องสมุดที่สามารถให้บริการแก่นักศึกษาหากประสงค์จะขอยืม นอกจากหอสมุด วังท่าพระแล้ว ยังมี
ห้องสมุด TCDC ซึ่งนักศึกษาสามารถค้นคว้า และนับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะการออกแบบแห่งหนึ่งที่ส าคัญ 
ส าหรับข้อมูลที่จ าเป็นในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คือการติดตามภาวะการพัฒนางานออกแบบจากงานจัด
นิทรรศการต่างทั่วประเทศ ส าหรับข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมไทย หลักสูตรจัดทัศนศึกษาไปยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆใน
ประเทศไทย ส าหรับปี 2562 ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมการเพ่ิมพูนศักยภาพเพ่ือพัฒนางานปริญญานิพนธ์ของ
นักศึกษา . ในรายวิชา 360 601 Advanced Research in Design Arts และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ในรายวิชา 360 603 Special Topics in Design Arts ตามโครงการเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะ
ไทยสมัยอยุธยา ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 (โครงการเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะไทย
สมัยอยุธยา มศ.AUN-QA 9.2-1) 
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 จากการสังเกตการณ์การใช้งานค้นคว้าทางวิชาการของนักศึกษาที่ผ่านมา ยังนับได้ว่ามีเพียงพอส าหรับการใช้
งานของนักศึกษา ประกอบกับทั้งอาจารย์ได้จัดซื้อมาเด้วยตนเองเพ่ือให้บริการด้วยทราบถึงความต้องการใช้งานของ
นักศึกษา โดยเก็บรักษาในตู้หนังสือค้นคว้าของหลักสูตร ส าหรับการจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์
และศิลปะไทยนักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่มีความต้องการให้หลักสูตรจัดเพ่ิมมากกว่า 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา ซึ่ง
หลักสูตรจะได้ก าหนดในแผนงานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรต่อไป 
 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and update to support education and 
research 
การด าเนินงาน 

ส าหรับการปฏิบติงานเฉพาะทางที่จ าเป็นต้องจัดหาพ้ืนที่และห้องปฏิบัติการตามความต้องการของนักศึกษา 
เช่น งานด้านเครื่องเคลือบดินเผา ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีในการอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่ วัสดุ ตลอดจน การใช้เตาเผางาน (ภาพพ้ืนที่การปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา มศ.
AUN-QA 9.3-1)   รวมถึงการขอความอนุเคราะห์จากหอศิลป์ภายนอก(ภาพสถานที่การแสดงผลงานการสอบจบ
การศึกษา ที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา (มศ.AUN-QA 9.3-2) ซึ่งภาพรวมการประเมินผลการใช้งานห้องปฏิบัติการ 
และการใช้หอศิลป์ภายนอกจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือสอบจบการศึกษานักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก 
(มศ. AUN-QA 9.3-3) 
 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and update to support 
education and research 
การด าเนินงาน 

คณะฯ ไดจ้ัดห้องปฏิบัติการ IT เป็นห้องส่วนกลางคณะที่วังท่าพระ  และพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งมีระเบียบ
การขอใช้ห้อง และครุภัณฑ์เพียงพอแก่การให้บริการแก่นักศึกษา(ภาพห้องปฏิบัติการ IT เป็นห้องส่วนกลางคณะที่วัง
ท่าพระ  และพระราชวังสนามจันทร์ มศ.AUN-QA 9.4-1) แต่ส่วนใหญ่นักศึกษาเกือบร้อยละ 100 มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นของตนเองเพ่ือสะดวกในการท างาน การเขียนรายงานวิจัยหรือการค้นคว้าต่าง ๆ ซึ่งคณะ หรือศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธรที่หลักสูตรใช้บริการอาคารดังกล่าวก็ได้จัดบริการ wifi ที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือบริการใช้งานแก่
นักศึกษาและบุคลากรด้วย 
 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
การด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดมาตรฐานด้านการประกันสุขภาพโดยนักศึกษาทุกคนต้องท าประกันอุบัติเหตุใน
วงเงินประกัน 30,000 บาทซึ่งจากการสอบถามนักศึกษาบางคนของหลักสูตรได้รับทราบและใช้บริการดังกล่าวแล้ว  
ในด้านความปลอดภัยในกายภาพของอาคารสถานที่ ได้จัดระเบียบการใช้สถานที่ และก าหนดเวลาการเข้า-ออก
อาคารเพ่ือความปลอดภัยของอาคารและนักศึกษา (ตัวอย่างบัตรประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา มศ.AUN-QA 9.5-1) 
 
จุดแข็ง 
1. หลักสูตรสามารถจัดหา ห้องเรียน สิ่งอ านวยความสะดวกแก่การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่เพียงพอแก่
ความต้องการของนักศึกษา 
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2. มีบริการที่พักของเอกชนที่ปลอดภัย เป็นส่วนตัว เหมาะแก่การอาศัยพักค้างชั่วคราวของนักศึกษานานาชาติระดับ
ปริญญาเอกในราคาสมเหตุสมผล หาได้ไม่ยากในละแวกมหาวิทยาลัย และตลิ่งชัน 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
1. คณะควรจัดให้ห้องปฏิบัติการต้นแบบเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางทีอ่าจารย์และนักศึกษาทุกหลักสูตรสามารถเข้าใช้
ปฏิบัติการได้  
2. จัดสรรการประกันสุขภาพเพ่ิมให้นักศึกษานานาชาตินอกเหนือจาการประกันอุบัติเหตุ 
 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ก าหนดแผนจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะไทยจ านวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี  
 
ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 

หลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปะการออกแบบทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ด้วยสาเหตุจากการที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมงานวิจัย การตัดสินผลงาน การร่วมเป็นคณะกรรมการด้านศิลปะ
การออกแบบหรือให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีผลสืบเนื่องที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาของ
หลักสูตร 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
1. โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะไทยสมัยอยุธยา (มศ.AUN-QA 9.2-2) 
2. ภาพพ้ืนที่การปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา (มศ.AUN-QA 9.3-3) 
3. ภาพสถานที่การแสดงผลงานการสอบจบการศึกษา ที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา( มศ.AUN-QA 9.3-2) 
4. การประเมินผลการใช้งานห้องปฏิบัติการ และการใช้หอศิลป์ภายนอกจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือสอบจบ
การศึกษานักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก (มศ. AUN-QA 9.3-3) 
5. ภาพห้องปฏิบัติการ IT เป็นห้องส่วนกลางคณะที่วังท่าพระ  และพระราชวังสนามจันทร์ มศ.AUN-QA 9.4-1) 
6. ตัวอย่างบัตรประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา (มศ.AUN-QA 9.5-1) 
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AUN. 10 Quality Enhancement 
 
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development 
การด าเนินงาน 

คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ในด้านความพึงพอใจของ
นักศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากต่อทรัพยากรทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก การให้บริการด้าน
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่หลักสูตรจัดให้ แต่มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องการติดต่อประสานงานด้านเอกสารต่างประเทศ ได้แก่ หนังสือรับรอง หนังสือประกอบการขอต่อ
อายุวีซ่านักศึกษา ที่การให้บริการยังมีความซับซ้อนที่นักศึกษาต่างชาติยังไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเอง จะต้อง
ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร 
ในส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดทุกประเด็น ยกเว้นเรื่องการสื่อสารด้วยการ
พูดและการเขียนภาษาท่ี 2 อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีข้อเสนอให้หลักสูตรเน้นด้านภาษาอังกฤษและการวิจัยเป็น
พิเศษ ซึ่งในปีการศึกษา 2562-2563 หลักสูตรได้ปรับปรุงและได้เพ่ิมเนื้อหาของรายวิชาตามข้อเสนอแนะของผูใช้
บัณฑิต โดดยก าหนดให้มีการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ การเตรียมนักศึกษาเพ่ือการเขียนบทความวิชาการในระดับ
นานาชาติ (มศ.AUN-QA 10.1-1) 
 
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อทรัพยากรทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก การให้บริการ
ด้านค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและทุนการศึกษา 
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นข้อมูลส่วนกลางระดับมหาวิทยาลัย (รวบรวม
โดยกองกิจการนักศึกษา) กองประกันคุณภาพการศึกษาจะส่งข้อมูลดังกล่าว ให้หลักสูตรน าไปใช้ในการรายงานตนเอง
ระดับหลักสูตร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประเมินระดับหลักสูตร 
 
10.2 The curriculum design and development process is established and subject to 
evaluation and enhancement 
การด าเนินงาน 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการประเมินผลงานของนักศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา
แล้วทุกภาคการศึกษา และนักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้รับทราบในการประชุมปฐมนิเทศการศึกษา วันแรกเข้าศึกษา 
หลักสูตรก าหนดขั้นตอนการประเมินผล (แบบ 1.1) มีดังนี ้

ภาคการศึกษาท่ี 1  ประเมินผลโดยการสอบวัดคุณสมบัติ 
ภาคการศึกษาท่ี 2  ประเมินผลโดยการสอบหัวข้อการวิจัย 
ภาคการศึกษาท่ี 3  ประเมินผลโดยการสอบความก้าวหน้าผลงานวิทยานิพนธ์ 
ภาคการศึกษาที่ 4  ประเมินผลโดยการสอบความก้าวหน้าผลงานวิทยานิพนธ์และการเสนอบทความตีพิมพ์

ในวารสารนานาชาติ (ครั้งท่ี 1) 
ภาคการศึกษาที่ 5  ประเมินผลโดยการสอบความก้าวหน้าผลงานวิทยานิพนธ์และการเสนอบทความตีพิมพ์

ในวารสารนานาชาติ (ครั้งท่ี 2) 
ภาคการศึกษาท่ี 6  ประเมินผลโดยการสอบความก้าวหน้าผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ การสอบจบการศึกษา 

และการจัดแสดงนิทรรศการ (ข้ึนกับความพร้อมของนักศึกษา) 

file:///C:/Users/HP/มศ/มศ.AUN-QA%209.2-1).pdf
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ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลงานนักศึกษา ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะพิจารณาและปรับปรุงพัฒนาทุก
ปีการศึกษา ส าหรับในปีการศึกษษ 2562 ได้เพ่ิมเติมเรื่องการการเสนอบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทีอยุ่ใน
ฐานข้อมูล scopus ikp]tgvupfตามท่ีระบุในหลักสูตร (หมวดที่ 5) (มศ.AUN-QA 10.2-1) 
 
10.3 The teaching and learning process and student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and alignment 
การด าเนินงาน 

การทบทวนและประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา ได้น ามาหารือร่วมกันในการ
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกเดือน เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม และถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการที่
ด าเนินการเรียนการสอนมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับผลลัพธ์จากการเรียนรู้ (Learning Outcome)ของ
นักศึกษาหลักสูตร โดยมีผลการประเมินตนเองของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้รับ ซึ่งผลจากการทบทวน
หารือในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร ป(เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1-2 /2563 มศ.AUN.QA 10.3-1) ได้ประมวลเป็นกิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตามความต้องการของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวิชาการทางศิลปะและการออกแบบ (มศ.AUN.QA 10.3-2) 
2) โครงการเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะไทยสมัยอยุธยา (มศ.AUN-QA 10.3-3) 
3) โครงการ Silpakorn Clay Works International Wood-Firing 2020 ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2563 (โปสเตอร์ และภาพประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ  
(มศ.AUN-QA 10.3-4)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

file:///C:/Users/HP/มศ/(มศ.AUN-QA%2010.2-1).pdf
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ตาราง AUN.10-3 ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังท่ีได้รับ 

ปีการศึกษา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 รวม 
2562 4 4 4 4 4 4 4 
2561 4 4 4 4 4 4 4 
2560 4 4 4 4 4 4 4 
2559 4 4 4 4 4 4 4 
2558 4 4 4 4 4 4 4 

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของนักศึกษาแต่ละปีการศึกษาในวันที่มาสอบรายงาน
ความก้าวหน้า โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLO) ต่างๆ มีดังนี้ 

PLO1 : Able to define integrity and describe academic and professional ethics 
PLO2 : Identify professional practices, including research techniques and the existing 

challenges for the creation of knowledge based on new innovations that are beneficial to the 
society at national and international levels. 

PLO3 : Conduct and develop high level research on creative works including the ability to 
integrate knowledge, skills, and intensive processes based on individual expertise. 

PLO4 : Able to evaluate or improve selfefficiency, adapt and live within different cultures with 
creative planning and English communication skills in a complex social environments. 

PLO5 : Produce and convey ideas in a systematic way and integrate the use of information in 
the search for information in the creation of works and presentations at international level. 

PLO6 : Create knowledge based on new innovations by using knowledge and practical skills in 
the field of Design Arts at an international level. 
 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
การด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2560-2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) ทุกคน ได้ด าเนินการวิจัยหัวข้อ หลักการพ้ืนฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ 
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของหลักสูตรดุษฎีศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ซึ่งได้น าผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนรายวิชา 370 601 การวิจัยขั้นสูงทางศิลปะการออกแบบ 
(Advanced Research in Design Arts) ของหลักสูตรตั้งแต่ รุ่น 8 ปี 2559 เป็นต้นมา  อยู่ระหว่างการติดตามผล 
 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluated and enhancement 
การด าเนินงาน 

จากการรวบรวมความคิดเห็นของนักศึกษาบางส่วนที่ต้องการพัฒนางานทดลองที่ประเทศไทย มีความ
ต้องการพ้ืนที่ปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง ซึ่งหลักสูตรจะได้พิจารณาและแก้ไขปัญหาเป็นเฉพาะราย ในส่วนที่ด าเนินการ
แล้วคือส่วนพื้นที่ปฏิบัติการของสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  
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อนึ่งการแก้ปัญหาระยะยาว จะได้เสนอถึงความต้องการพ้ืนที่ในส่วนปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆกับคณะวิชาที่จะ
สามารถแบ่งปันพ้ืนที่บางส่วนมาใช้ในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย 
 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluated 
and enhancement 
การด าเนินงาน 
สรุปผลข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต  

1. มีความต้องการให้หลักสูตรปรับปรุงในเรื่อง การเพ่ิมพูนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพที่การพูดและการเขียน 

2. สามารถน าวิธีการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะต่อไป 
3. เป็นผู้มีจรรยาบรรณในงานออกแบบไม่ลอกเลียนแบบ  
จากข้อเสนอดังกล่าว อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น ามาเป็นข้อมูลปรับปรุงในรายวิชา และการประเมินผลลัพธ์จาก
การเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่  

-ขั้นตอนการผ่านการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาต้องได้หัวข้อการวิจัย  
-ขั้นตอนการผ่านการสอบหัวข้อวิจัยนักศึกษาต้องสามารถเขียนโครงร่างการวิจัยที่มีระบบการเขียนอ้างอิงถึง

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 
จุดแข็ง 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรมีกลไกที่มาจากข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ นักศึกษา บัณฑิต 
อาจารย์ ผูใช้บัณฑิต  
 
จุดที่ต้องพัฒนา 

การรวบรวมข้อมูลจากข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจมีวิธีการอ่ืนเพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมมากขึ้น 
เช่น การท า Focus Group 
 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ก าหนดจัดประชุมสัมมนาร่วมระหว่าง นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ 2 ปี/ครั้ง 
 
ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 

หลักสูตรน าข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมของหลักสูตร 
ท าให้สามารถไดผ้ลผลิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
1. โครงการฝีกอบรมภาษาอังกฤษ การเตรียมนักศึกษาเพ่ือการเขียนบทความวิชาการในระดับนานาชาติ (มศ.AUN-
QA 10.1-1) 
2. เกณฑ์การประเมินนักศึกษา ตามที่ระบุในหลักสูตร (หมวดที่ 5) (มศ.AUN-QA 10.2-1) 
3. เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1-2 /2563 มศ.AUN.QA 
10.3-1) 
4. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวิชาการทางศิลปะและการออกแบบ (มศ.AUN.QA 10.3-2) 
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5. โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะไทยสมัยอยุธยา (มศ.AUN-QA 10.3-3) 
6. โครงการ  Silpakorn Clay Works International Wood-Firing 2020 ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2563 (โปสเตอร์ และภาพประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมของโตรงการ (มศ.
AUN-QA 10.3-4) 
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11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored, and benchmarked for 
Improvement 
การด าเนินงาน 
1. เปรียบเทียบอัตรานักศึกษาคงอยู่และนักศึกษาออกกลางคัน โดยตรวจสอบสาเหตุของการลาออก เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุง 
2. ก าหนดเป้าหมายของนักศึกษาลาออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี 
 
ตาราง AUN.11-1 การส าเรจ็การศึกษา และการพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาค
การศึกษา/ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับใน
รุ่น 

จ านวนนักศึกษาท่ีจบภายในระยะเวลา (ปี) 
จ านวนนักศึกษาท่ีพ้นสภาพจากการเป็น

นักศึกษาในชั้นปีที ่

1 
 

1.
5 

2 2.
5 

3 3.
5 

4 4.
5 

5 5.
5 

6 6.
5 

7 7.
5 

8 1 2 3 4 5 6 7 >8 

1/2562 9      2 2   1         1     

2/2562 -     2 1     1      2       

1/2561 11                        

2/2561 -         2       1        

1/2560 13           1             

2/2560 -       3      1   1 2       

1/2559 4          2              

2/2559 3           1             

1/2558 1        3 2               

2/2558 4                        

 
11.2 The average time to graduate is established, monitored, and benchmarked for 
improvement 
การด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมายการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาเฉลี่ย 3.5 ปี 
2. ปรับปรุงการวิธีติดตามผลโดยการสอบความก้าวหน้าให้รัดกุมขึ้น 
 
11.3 Employability of graduates is established, monitored, and benchmarked for 
improvement 
การด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมายการจ้างงานของนักศึกษาร้อยละ 90 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีนั้นๆ 

AUN. 11 Output 
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2. ติดตามผลการท างานวิจัยต่อเนื่องของบัณฑิต  มีต้นแบบที่ดีคือราย  ดร.สัญชัย มีผลงานวิจัยต่อยอดที่สืบเนื่องจาก
การส าเร็จการศึกษานับเป็นตัวอย่างที่ดีของบัณฑิตอ่ืนๆ (มศ.AUN-QA11.3-1) 
 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored, 
and benchmarked for improvement 
การด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมายประเภทและปริมาณของกิจกรรมการวิจัยในระดับนานาชาติของนักศึกษาอย่างน้อย 2 โครงการ
ต่อปี และตดิตามผล 
2. จากแผนงานตามข้อ1 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสามารถจัดกิจกรรมการวิจัยระดับนานาชาติได้รวมมากกว่า 2 
โครงการต่อปี และโครงการดังกล่าวได้ผลลัพธ์ในการส่งเสริม และเพ่ิมทักษะแก่นักศึกษาในระดับที่ดี เห็นได้จากการ
พัฒนาการของนักศึกษาที่ได้รับ submitted บทความวิชาการในวารสารฐานข้อมูล Scopusหลายบทความในปี
การศึกษา 2562 มศ.AUN-QA11.4-1)
 
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored, and benchmarked 
for improvement 
การด าเนินงาน 
1.ก าหนดระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4 
2.ผลระดับความพึงพอใจของนายจ้างปีการศึกษา 2562 อยู่ที่ระดับ 4.25 โดยให้ข้อเสนอแนะเรื่อง ความคาดหวังการ
พัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษและการวิจัยของบัณฑิต และให้เน้นเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพการออกแบบ มศ.
AUN-QA11.4-1) 
 
ตาราง AUN.11-5 ผลการประเมินนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยผู้ใช้บัณฑิต 

ปีการศึกษา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 รวม 
2562 5 5 4 4 5 5 4.67 
2561 5 5 4 4 5 5 4.67 
2560 5 5 4 4 4 4 4.33 
2559 5 5 4 4 3 3 4 
2558 4 4 4 4 3 3 3.66 

หมายเหตุ : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLO) ต่างๆ มีดังนี ้

PLO1 : Able to define integrity and describe academic and professional ethics 
PLO2 : Identify professional practices, including research techniques and the existing 

challenges for the creation of knowledge based on new innovations that are beneficial to the 
society at national and international levels. 

PLO3 : Conduct and develop high level research on creative works including the ability to 
integrate knowledge, skills, and intensive processes based on individual expertise. 

PLO4 : Able to evaluate or improve selfefficiency, adapt and live within different cultures with 
creative planning and English communication skills in a complex social environments. 

file:///C:/Users/STAFF.DecorativeArt/Desktop/มศ/AUN-QA%201.3-3)
file:///C:/Users/STAFF.DecorativeArt/Desktop/มศ/AUN-QA%201.3-3)
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PLO5 : Produce and convey ideas in a systematic way and integrate the use of information in 
the search for information in the creation of works and presentations at international level. 

PLO6 : Create knowledge based on new innovations by using knowledge and practical skills in 
the field of Design Arts at an international level. 
 
จุดแข็ง 
1. หลักสูตรมีแผน ก าหนดเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรชัดเจน เพ่ือการเปรียบเทียบที่น าไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุง 
2. หลักสูตรสามารถปฏิบัติได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
1. ควบคุมอัตรานักศึกษาลาออกกลางคันไม่ให้เกินเป้าหมายที่ก าหนดต่อปี 
2. พัฒนาเป้าหมายการส าเร็จการศึกษาให้อยู่ในรอบ 3 ปี ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.1 และ รอบ 4 ปี ส าหรับหลักสูตร
แบบ 1.2 
3. ติดตามผลการวิจัยต่อเนื่องของนักศึกษาอ่ืนๆหลังปริญญาเอก 
4. ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยของหลักสูตรหรือของคณะและมหาวิทยาลัยได้อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. พัฒนาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้ได้มากกว่า 4.5 
 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
1. ควบคุมอัตรานักศึกษาลาออกกลางคันไม่ให้เกินเป้าหมายที่ก าหนดต่อปี 
2. พัฒนาเป้าหมายการส าเร็จการศึกษาให้อยู่ในรอบ 3 ปี ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.1 และ รอบ 4 ปี ส าหรับหลักสูตร
แบบ 1.2 
 
ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 

ติดตามผลการท างานวิจัยของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง มีต้นแบบที่ดีคือราย ดร.สัญชัย หลังส าเร็กการศึกษามี
ผลงานวิจัยต่อยอดที่ขยายผลงานที่เป็นประโชยชน์ต่อผู้พิการทางสายตา สืบเนื่องจากการส าเร็จการศึกษานับเป็น
ตัวอย่างที่ดีของบัณฑิตอ่ืนๆ 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

ผลงานวิจัยต่อเนื่องของ.ดร.สัญชัย เรื่องารพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาศิลปะในชั้นเรียนแบบเรียนรวมที่มีนักเรียนตา
บอดระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายและการทดลองขยายผล ( มีผลงานวิจัยต่อยอดที่สืบเนื่องจากการส าเร็จการศึกษา
นับเป็นตัวอย่างที่ดีของบัณฑิตอ่ืนๆ (มศ.AUN-QA11.3-1) 

1. บทความวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับ submitted ให้ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และอยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus (มศ.AUN-QA11.4-1) 

2. ผลส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างปีการศึกษา 2562  (มศ.AUN-QA11.4-1) 
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หมวดที่ 4 
ส่วนสรุป 

 
การประเมินคุณภาพหลักสูตรองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ

หลักสูตร เป็นการประเมินผลการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร มี
เกณฑ์การประเมิน จ านวน 11 เกณฑ์ แต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน 7 ระดับ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
คะแนน ค าอธิบาย 

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made.  

2 Inadequate and Improvement is Necessary  
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate 
where improvement is necessary. There is little document or evidence available. 
Performance of the QA practice shows little or poor results.  

3 In adequate but Minor Improvement will Make it Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA 
practice shows inconsistent or some results.  

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fulfil implemented. Performance of the QA practice shows consistent results 
as expected.  

5 Better than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support 
that it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows 
good results and positive improvement trend.  

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices 
in the field. Evidences support that it has been effectively implemented. 
Performance of the QA practice shows very good results and positive improvement 
tread.  

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of 
world-class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively 
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and 
outstanding improvement trends.  
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ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
เกณฑ์การประเมิน คะแนนประเมินตนเองของ

เกณฑ์ย่อย 
คะแนนประเมินตนเอง

ของเกณฑ์ 
AUN. 1: Expected Learning Outcomes 
AUN.1.1: The expected learning outcomes have 
been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university 

5  
 
 
5 AUN.1.2: The expected learning outcomes cover 

both subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes 

5 

AUN.1.3: The expected learning outcomes clearly 
reflect the requirements of the stakeholders 

5 

AUN. 2: รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 
AUN.2.1: The information in the programme 
specification is comprehen-sive and up-to-date 

5  
 

5 AUN.2.2: The information in the course 
specification is comprehensive and up-to-date 

5 

AUN.2.3: The programme and course specifications 
are communicated and made available to the 
stakeholders 

5 

AUN. 3: โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
AUN.3.1: The curriculum is designed based on 
constructive alignment with the expected learning 
outcomes 

5  
 
 

5 AUN.3.2: The contribution made by each course to 
achieve the expected learning outcomes is clear 

5 

AUN.3.3: The curriculum is logically structured, 
sequenced, integrated and up-to-date 

5 

AUN. 4: วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) 
AUN.4.1: The educational philosophy is well 
articulated and communicated to all stakeholders 

4  
 
4 
 
 

 

AUN.4.2: Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 

4 

AUN.4.3: Teaching and learning activities enhance 
life-long learning 

4 

AUN. 5: การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
AUN.5.1: The student assessment is constructively 
aligned to the achievement of the expected 

4  
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนประเมินตนเองของ
เกณฑ์ย่อย 

คะแนนประเมินตนเอง
ของเกณฑ์ 

learning outcomes  
 
 
4 
 
 

AUN.5.2: The student assessments including 
timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated 
to students 

5 

AUN.5.3: Methods including assessment rubrics and 
marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 

5 

AUN.5.4: Feedback of student assessment is timely 
and helps to improve learning 

4 

AUN.5.5: Students have ready access to appeal 
procedure 

5 

AUN. 6: คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
AUN.6.1: Academic staff planning (considering 
succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to fulfil 
the needs for education, research and service 

5  
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

 

AUN.6.2: Staff-to-student ratio and workload are 
measured and monitored to improve the quality of 
education, research and service 

4 

AUN.6.3: Recruitment and selection criteria 
including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 

4 

AUN.6.4: Competences of academic staff are 
identified and evaluated 

4 

AUN.6.5: Training and developmental needs of 
academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

4 

AUN.6.6: Performance management including 
rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and 
service 

4 

AUN.6.7: The types and quantity of research 
activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 

4 

AUN. 7: คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนประเมินตนเองของ
เกณฑ์ย่อย 

คะแนนประเมินตนเอง
ของเกณฑ์ 

AUN.7.1: Support staff planning (at the library, 
laboratory, IT facility and student services) is 
carried out to fulfil the needs for education, 
research and service 

4  
 
 
4 
 
 
 

AUN.7.2: Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 

4 

AUN.7.3: Competences of support staff are 
identified and evaluated 

4 

AUN.7.4: Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

4  
 
 
4 
 
 

AUN.7.5: Performance management including 
rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and 
service 

4 

AUN. 8: คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support) 
AUN.8.1: The student intake policy and admission 
criteria are defined, communicated, published, and 
up-to-date 

5  
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

AUN.8.2: The methods and criteria for the selection 
of students are determined and evaluated 

5 

AUN.8.3: There is an adequate monitoring system 
for student progress, academic performance, and 
workload 

5 

AUN.8.4: Academic advice, co-curricular activities, 
student competition, and other student support 
services are available to improve learning and 
employability 

5 

AUN.8.5: The physical, social and psychological 
environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 

5 

AUN. 9: สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) 
AUN.9.1: The teaching and learning facilities and 
equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support 
education and research 

4  
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนประเมินตนเองของ
เกณฑ์ย่อย 

คะแนนประเมินตนเอง
ของเกณฑ์ 

AUN.9.2: The library and its resources are adequate 
and updated to support education and research 

4 4 
 
 
 
 

AUN.9.3: The laboratories and equipment are 
adequate and updated to support education and 
research 

4 

AUN.9.4: The IT facilities including e-learning 
infrastructure are adequate and updated to 
support education and research 

4 

AUN.9.5: The standards for environment, health 
and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 

4 

AUN. 10: การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement) 
AUN.10.1: Stakeholders’ needs and feedback serve 
as input to curriculum design and development 

4  
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

AUN.10.2: The curriculum design and development 
process is established and subjected to evaluation 
and enhancement 

4 

AUN.10.3: The teaching and learning processes and 
student assessment are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their relevance and alignment 

4 

AUN.10.4: Research output is used to enhance 
teaching and learning 

4 

AUN.10.5: Quality of support services and facilities 
(at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and 
enhancement 

4 

AUN.10.6: The stakeholder’s feedback mechanisms 
are systematic and subjected to evaluation and 
enhancement 

4 

AUN. 11: ผลผลิต (Output) 
AUN.11.1: The pass rates and dropout rates are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement 

4  
 
 
 
 
4 
 

AUN.11.2: The average time to graduate is 
established, monitored and benchmarked for 
improvement 

4 

AUN.11.3: Employability of graduates is established, 4 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนประเมินตนเองของ
เกณฑ์ย่อย 

คะแนนประเมินตนเอง
ของเกณฑ์ 

monitored and benchmarked for improvement  
 AUN.11.4: The types and quantity of research 

activities by students are established, monitored 
and benchmarked for improvement 

4 

AUN.11.5: The satisfaction levels of stakeholders 
are established, monitored and benchmarked for 
improvement 

4 
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ส่วนที่ 2 
มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (Programme Report) 

 
 การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (Program Report) หมายถึง การรายงานผลประจ าปีโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เกี่ยวกับผลการบริหารหลักสูตร คุณภาพของหลักสูตร ผลสัมฤทธ์ของหลักสูตร
ตลอดจนแนวทางวางแผนและพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 

ประกอบด้วย 4 หมวด ดังนี้ (ไม่คิดคะแนนแต่ละข้อ) 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ  
 หมวดที่ 3 คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง 
 หมวดที่ 4 แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวัง 
 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562. ประจ าปีการศึกษา.2562 

 
 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
2. ระดับคุณวุฒิ    ปริญญาเอก  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1.) ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 

2.) ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
3.) รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 
4.) ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 

4. วันที่รายงาน   1 กรกฎาคม 2563   
5. ปีการศึกษาท่ีรายงาน  2562 
6. สถานที่ตั้ง   วิทยาเขต วังท่าพระ ตลิ่งชัน และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ 
 
1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน   9 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน    2 คน 
2.1 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร   0 คน 
2.2 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร   0 คน 
2.3 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร   25 คน 
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รายชื่อผู้ที่ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร (ระหว่างปี 2557-2561) 
ที ่   รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ -สกลุ  ชื่อวิทยานิพนธ ์ ส าเร็จตาม

เป้าหมายของ
หลักสูตร 

วันที่จบ 

1 
 

51155958 
 

น.ส.วิทวัน  จันทร 
 

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

 
 

 
14/08/2557 

2 
 

51155961 
 

นายอติเทพ  แจ้ดนาลาว 
 

Enhancing Museum Artifact 
Collections by Using Interactive 
Media Applications 

 
 

 
09/01/2558 

3 
 

51155963 
 

ร้อยต ารวจเอก อนุชา  แพ่ง
เกษร 
 

Thai Arts and Creativity A New 
Identity for 
Thai Food Catering 

 
 
 

 
21/05/2557 

4 
 

 

52155956 
 

นายสัญชัย  สันติเวส 
 

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

 
 
 

 
27/05/2556 

5 
 

52155952 
 

น.ส.กุลจติ  เส็งนา Upper Northeastern Prehistoric 
Motifs as 
Implications for Product Design 

 
 
 

 
07/08/2558 

6 
 

 

52155951 
 

 

นายก าธร  เกิดทิพย ์
 
 

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

 
 
 

 
14/08/2558 

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

 
 

 
14/08/2558 

8 52155957 น.ส.สมุนัสยา  โวหาร Neo - Lanna Lacquer : New 
Perspective on Lanna 
Lacquering Where Design 
andTechnology Meet Traditional 
Technique 

 
 

 
07/01/2558 

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

 
 

 
14/08/2558 

10 53155953 นายศราวุฒิ  ปิ่นทอง Revitalizing the Fundamental 
Elements of Thai House 

 
 

 
07/01/2559 

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

 
 

 
05/08/2559 
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ที ่   รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ -สกลุ  ชื่อวิทยานิพนธ ์ ส าเร็จตาม
เป้าหมายของ

หลักสูตร 

วันที่จบ 

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

1932  ) A Systematic Analysis ) 

 
 
 

 
07/01/2559 

13 54155953 น.ส.ปิยลักษณ์  เบญจดล The Visual Semiotics of Yor (ญ (
Alphabet Primers and Thai 
Femininity Discourses 

 
 

 
26/07/2559 

14 54155951 น.ส.ลักษณ์นารา  จันทรารมย ์ The Role of Interface Design in 
the Contemporary Thai Design : 
Case Study on AirlineIndustry in 
Thailand 

 
 

 
07/02/2560 

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

 
 

 
06/01/2559 

16 55155951 น.ส.รสา  สุนทรายุทธ Public Multimedia Wayfinding 
Design in Thai Complex Business 
Spaces for PedestrianNavigation 

 
 
 

 
07/02/2560 

17 55155952 น.ส.อรวรรณ  ประพฤติด ี การศึกษาแนวทางการออกแบบรปู
ตัวพิมพ์ท่ีสะท้อนความเป็นผู้หญิง 
ส าหรับตัวพิมพ์ไทย  

  
07/02/2560 

18 55155953 น.ส.พิชานันต์  พูลเกิด Study of public sculpture 
creation process to create 
landmark a public sculpture. 
Case study Sarasin bridge Phuket 

 17/07/2561 

19 54155954 น.ส.เมย์รสิสรา  จันทรรตัน ์ Design and Development of A 
woman’s Fashion collection 
from the Woman Costume 
between the Reign of king Rama 
V and Queen Victoria 

 17/07/2561 

20 57155952 น.ส.กันย์พัชญ์  กะลมัพะเหต ิ Graphic Design Methods of an 
Exhibition: A Case Study on a 
Science Museum Exhibition for 6 
to 9 Years Old Children 

 11/05/2561 

21 57155953 นางพีรยา  สระมาลา  A Development of Knitted Fabric 
form Thai Silk Waste to Create 
Art Form         

 17/07/2561 

22 57155957 น.ส.ชนากานต์  เรืองณรงค์     The Art of Thai Banana Leaves 
Folding for Clothing 
Construction 

 17/07/2561 
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2.4 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบุ) 
  สาขา/สาขาวิชา…ศิลปะการออกแบบ...จ านวน ...25... คน 
 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จ านวนที่
รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม

เกณฑ์ (โดยรวมที่
ส าเร็จก่อน

เกณฑ์) 
   

   
     

จ านวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา 

2561 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหว่าง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2561 (4) 

อัตราการคงอยู่ 
   

   
  X 100 

 2560 2561 2562 

2557 7 3 2 - - 2 - 28.57 
2558 (11) - - - - 5 6 45.45 
2559 10 - - 2 - 6 2 60.00 
2560 14 - - -  13 1 92.86 
2561 15 - - -  12 3 80.00 
2562 (13) - - -  9 4 69.23 

* จ านวนที่รออนุมัติปริญญา 
() ในจ านวนนี้ ไม่รายงานตัว/ ไม่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปีแรกรวม 3, 4 คน ตามล าดับปี 
 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 

 
3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร = 0/25=0 
   ค านวณจากจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามข้อ 2.2 และจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าในหลักสูตรของ
รุ่น ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา (เช่น 
การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุ่มประกาศนียบัตรเป็นปริญญาบัตร หรือการย้ายสาขาวิชา ฯ) 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 62 61 60 59 58 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น - 2 3 - - 5 
2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น - 7 7 - - 7 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - 28.57 42.86 - - 71.43 
 

การส าเร็จผลการศึกษา (คน) 

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 

ผูส้ าเร็จการศึกษา 6 2 5 
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ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

62 61 60 59 58 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 
2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น - - - - - 11 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น 2 - - - - 2 

2559 จ านวนรับเข้าในรุ่น 10 - - - - 10 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 20.00 - - - - 20.00 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2560 จ านวนรับเข้าในรุ่น - - - - - 14 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2561 จ านวนรับเข้าในรุ่น - - - - - 15 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2562 จ านวนรับเข้าในรุ่น - - - - - 13 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 

 
3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ร้อยละ100 
     ค านวณจากจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามรายละเอียดของหลักสูตร (Program 
Specification) และจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าในหลักสูตรของรุ่น 
4. จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี ร้อยละ 100 
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 

 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาปีการศึกษา 2560-2562 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
นักศึกษา
ทั้งหมด 

จ านวนการ
คงอยู่ของ
นักศึกษา 

จ านวน
นักศึกษาที่

ลาออก/ไม่มา
ลงทะเบียน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

2560 14 13 1 92.86 

2561 15 11 4 86.67 

2562 9 9 - 100 
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     สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีท่ีผ่านมา 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2   69.23 % 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3   80.00 % 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4   92.86 % 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ตกค้าง    60.00 % 
 
6. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 
วันที่ส ารวจ  21 พ.ย.62 
จ านวนแบบสอบถามท่ีส่ง  2 ฉบับ  จ านวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับ  2 ฉบับ 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  100 
 
การกระจายภาวะการได้งานท าเทียบกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

การได้งาน 
ท า 

ได้งานท าแล้ว ไม่ประสงค์จะท างาน 
ยังไม่ได้งานท า ตรงสาขาที่ 

เรียน 
ไม่ตรงสาขาที่ 

เรียน 
ศึกษาต่อ สาเหตุอ่ืน 

จ านวน 2 - - - - 
ร้อยละ 100 - - - - 
 

หมวดที่ 3 คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวัง 
 
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาที่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง : ร้อยละ 100 
2. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง 
 1) นักศึกษายังขาดทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางวิชาการศิลปะการออกแบบ 
 2) นักศึกษายังกลับไปท างานเป็นปกติไม่ได้ศึกษาเต็มเวลา ท าให้การท างานวิทยานิพนธ์ไม่ต่อเนื่อง 
 

หมวดที่ 4 แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง  
 

1. การพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการของอาจารย์และพัฒนาหัวข้อวิจัยของนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
คณะ มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งความเป็นเลิศด้านพัฒนาศักยภาพและบุคลากรการออกแบบขั้นสูงใน
ระดับสากลที่จะสร้างสรรค์ผลงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติและสากล 

2. การพัฒนารูปแบบด้านการประเมินผลการสอบความก้าวหน้าผลงานวิทยานิพนธ์ (Student Assessment : 
Progressive Report Examination) เพ่ือติดตามผลการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้มีผลผลิต/ผลลัพธ์
ตามเป้าหมายและในระยะเวลาที่ก าหนดของโครงการ   

3. การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอบทความทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบในระดับนานาชาติ 

4. การจัดหาพื้นที่ปฏิบัติงานเพ่ือการปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ที่ต่อเนื่อง หรืองานที่มีขนาดใหญ่แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกได้ใช้ต่อคนจากคณะวิชา จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระยะเวลา
ที่ก าหนดของหลักสูตร 


