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ค าน า 

 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดให๎มีการรายงานประกันคุณภาพหลักสูตร ตามนโยบาย แนวทาง
ปฏิบัติและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหํงชาติ (สกอ.) 
เพ่ือรองรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร  ซึ่งหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรใหมํ พ.ศ.2560) คณะมัณฑนศิลป์ ได๎กําหนดให๎มีการ
ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรปีการศึกษา 2562  โดยมีเปูาหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในด๎าน
การเรียนการสอน การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพ่ือพัฒนาการสํงเสริมศักยภาพของอาจารย์
และนักศึกษา  

  รายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2562 ได๎รายงานตามตัวบํงชี้
ประเมินคุณภาพฯ  ตามหมวดคุณภาพฯ ที่กําหนดไว๎ ในคูํมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 8 หมวด ดังนี้ 

  หมวดที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป 
  หมวดที่ 2 บัณฑิต 
  หมวดที่ 3 นักศึกษา 
  หมวดที่ 4 อาจารย์ 
  หมวดที่ 5 ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร  
  หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร 
  หมวดที่ 7 ข๎อคิดเห็นจากผู๎ประเมิน 
  หมวดที่ 8 แผนดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

  การรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรฯ ในครั้งนี้  แสดงให๎เห็นถึงระบบการจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ชํวยรักษาไว๎ซึ่งคุณภาพและชํวยพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให๎สามารถดําเนินการได๎ตรงตามพันธกิจตํางๆ ที่รัฐบาลและสังคมคาดหวังไว๎ 

 
    

 
     

    (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน) 
  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
         สาขาวิชาการออกแบบ 
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สารบัญ 

หน๎า 
คํานํา              4 
สารบัญ              5 
บทสรุปผู๎บริหาร             7 
หมวดที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป            9 

ตัวบํงชี้ 1.1 การกํากับให๎เป็นไปตามมาตรฐาน      10 
หมวดที่ 2 บัณฑิต          14 
 ตัวบํงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  14 
 ตัวบํงชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโททีตี่พิมพ์หรอืเผยแพรํ   15 
หมวดที่ 3 นักศึกษา          16 
 ตัวบํงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา        16 
 ตัวบํงชี้ 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา      19 
 ตัวบํงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา        21 
หมวดที่ 4 อาจารย์          24 
 ตัวบํงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์       24 
 ตัวบํงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์        27 
 ตัวบํงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์        31 
หมวดที่ 5 ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร   33 
 ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร       33 
 ตัวบํงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร       33 
 ตัวบํงชี้ 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน    35 
 ตัวบํงชี้ 5.3 การประเมินผู๎เรียน        38 
 ตัวบํงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ     41 
หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร         46 
 ตัวบํงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎        46 
หมวดที่ 7 ข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู๎ประเมิน    50 

สรุปการประเมินหลักสูตร         51 
หมวดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ        52 
หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร       53 
 ความก๎าวหน๎าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผํานมา   53 
 ข๎อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร        53 
 แผนปฏิบัติการใหมํสําหรับปีการศึกษา 2563      54 
แบบรับรองความถูกต๎องสมบูรณ์ของข๎อมูล        55 
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
ตารางที่            หน๎า 
1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทตํางๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจํา    56 
1.1-2 อาจารย์ผู๎สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ  57 
1.1-3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค๎นคว๎าอิสระ      59 
1.1-4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม (กรณีเป็นอาจารย์ประจํา)     64 
1.1-5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม (กรณีเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก)    64 
1.1-6 อาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร)     64 
1.1-7 อาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก)     64 
1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพรํผลงานของผู๎สําเร็จการศึกษา      65 
1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทตํางๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจํา  
ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํ ระหวํางปี พ.ศ. 2559 – 2563      65 
1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกประเภทอ่ืนๆ 71 
2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง     74 
2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  74 
2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ   74 
2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมท่ี 2   76 
2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล    76 
2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติ  76 
2.2-7 งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํ        77 
หมายเหตุ :ไม่มีตารางที่ 3.x-xในฟอร์มรายงานฯ 
4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 80 
4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 80 
4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมท่ี 2 81 
4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล 81 
4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐาน 82 
ข๎อมูลระดับนานาชาติและได๎รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ 
4.2-6 งานสร๎างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรํ        83 
4.2-7 บทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได๎รับการอ๎างอิงในฐานข๎อมูล TCI   84 
ตํอจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
4.2-8 บทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได๎รับการอ๎างอิงในฐานข๎อมูล Scopus   84 
ตํอจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
สํวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา       85 
5 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ      85 
6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร      86 
7.1 เปูาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว     86 
7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเปูาหมาย       87 
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บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานการประเมินตนเองผลการดําเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
(หลักสูตรใหมํ พ.ศ.2560) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับนี้เป็นการประเมินผลการดําเนินงานใน
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งครอบคลุมชํวงเวลาตั้งแตํ 15 กรกฎาคม 2562 – 14 กรกฎาคม 2563 โดยได๎ดําเนินการ
ตามวิธีการและแนวทางที่ระบุในคูํมือประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สรุปผลได๎ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบํงช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ผําน ผําน ได๎มาตรฐาน 

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

- 
- 

ไมํมผีู๎สําเร็จ
การศึกษา - 

ตัวบํงช้ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผูส๎ําเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดร๎ับ 
การตพิีมพ์และหรือเผยแพร ํ

- 
- 

- 
ไมํมผีู๎สําเร็จ
การศึกษา - 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  ไมํมผีู๎สําเร็จการศึกษา - 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบํงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบํงช้ี 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบํงช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  10/3 = 3.33 ด ี
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบํงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบํงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์   15.00/ 4 = 3.75 
ตัวบํงช้ี 4.2.1 ร๎อยละของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ
หลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  

3 
100 5.00 

3 
ตัวบํงช้ี 4.2.2 ร๎อยละของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ
หลักสตูรที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ 

 
3 

100 5.00 
3 

ตัวบํงช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

 7.60 
253.33 5.00 

3 
ตัวบํงช้ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรปรญิญาเอกที่ได๎รับการ
อ๎างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตํอ
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
0 

0.00 0.00 
3 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบํงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  11.75/3 = 3.92 ด ี

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบํงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 3 3 
ตัวบํงช้ี 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบํงช้ี 5.3 การประเมินผู๎เรยีน ระดับ 3  ระดับ 4 4 
ตัวบํงช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

10 จาก 10 
ข๎อ 

10 จาก 
10 ข๎อ 

ร๎อยละ 100 5.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  16/4 = 4.00 ด ี
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบํงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 40.75/11 3.70 ด ี
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
(หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2560) 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่รายงาน 1 กรกฎาคม 2563 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตร  25510081109321 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผําน
มตสิภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน 1. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน ตามมตทิี่ประชุมสภา 
2. อ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี 2. ผศ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสด ี มศก. ครั้งที่ 7/2561  
3. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม 3. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม วันที่ 15/8/2561 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
1. รศ.ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ์ 
2. รศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ 

3. ผศ.ดร.อติเทพ แจ๎ดนาลาว 

 

อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
ประกอบด๎วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู๎รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรข๎างต๎น และอาจารย์ดัง
รายนามตํอไปนี้ 
1. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล 
2. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ 

3. ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ 
  

 

อาจารยพ์ิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) ข๎อมูลมาจากเว็บตารางสอน
1. ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ 
2. รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คํา 
3. ศ.สุชาติ เถาทอง 

4. รศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ 
5. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา 
6. รศ.ดร.นิรัช สุดสังข์ 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
1. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน 
2. ผศ.ดร.ยอดขวัญ สวัสด ี
3. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม 

4. รศ.ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ ์
5. รศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ 
6. ผศ.ดร.อติเทพ แจ๎ดนาลาว 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม   
   (ยังไมํมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม) 
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
   (ยังไมํมีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์) 
 

หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให๎ระบุใน ตารางที่ 1.1-1 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท
ตํางๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํ ระหวํางปี      
พ.ศ. 2559 – 2563 

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทําพระ 
 

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

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 

2558 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หลักฐาน/   
ตารางอ้างอิง 

1. จํานวนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
  

มีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสตูร 3 คน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ําหนด โดย
อาจารย์ทุกทํานเป็นอาจารย์ผู๎รบัผิดชอบ
หลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียว และได๎ทาํ
หน๎าที่ทีป่รึกษา อาจารย์ผู๎สอบวทิยานิพนธ์ 
และผู๎สอนด๎วย  

ตารางที่ 1.1-1  
- คําสั่งมหาวิทยาลยั
ศิลปากรที่ 
1977/2560 วันที่ 
12 ก.ย.60 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู๎รับผดิชอบหลักสูตร 
  

1. มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 3 คน 
และดํารงตาํแหนํงวชิาการระดบัผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ 3 คน โดยอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดมีคณุวุฒิอยูํใน
สาขาวชิาทีต่รงและสัมพันธ์กบัการ
ออกแบบ 

2. มีผลงานวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเผยแพรํตาม
หลักเกณฑ์ผู๎ดํารงตําแหนํงวิชาการ อยําง
น๎อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง โดย
อยํางน๎อย 1 รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 

ตารางที่ 1.1-1 
 

3. คุณสมบัติของอาจารยป์ระจําหลักสูตร 
  

มีคุณวุฒ ิ
ระดับปริญญาเอก 3 คน 

ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ 
ระดับรองศาสตราจารย์ 2 คน และ

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 1 คน โดยทั้ง 3 คนมี
ผลงานวชิาการทีไ่มํใชํสวํนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเผยแพรํตาม
หลักเกณฑ์ผู๎ดํารงตําแหนํงวิชาการ 3 
รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง โดยมีอยําง
น๎อย 1 รายการเป็นผลงานวิจัย และ
คุณสมบัติเปน็อาจารยป์ระจําหลักสูตรหรือ

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

2558 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หลักฐาน/   
ตารางอ้างอิง 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์
ผู๎สอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารยผ์ู๎สอน โดย
อาจารย์ประจาํหลักสูตรทั้งหมดมีคุณวุฒิอยูํ
ในสาขาวชิาที่ตรงและสัมพันธ์กับสาขาการ
ออกแบบ 

4. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู๎สอน 
 

1. มีอาจารย์ผู๎สอนรวม 22 คน เป็น
อาจารย์ประจาํ 7 คน และอาจารย์พิเศษ 
15 คน ทุกทําน มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหนํงทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ข้ึนไปในสาขาวชิาการ
ออกแบบหรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กัน 

2. อาจารย์ผู๎สอนทุกคนมปีระสบการณ์
ในการทําวิจัย/ สร๎างสรรค ์ที่ไมใํชํสํวนหนึง่
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเผยแพรํ
ตามหลักเกณฑ์ผู๎ดํารงตาํแหนํงวชิาการ 
อยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการ
ค๎นคว๎าอิสระ 

 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ทุกคนเป็นอาจารย์ประจาํหลักสตูรมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 6 คน รองศาสตราจารย์ 
2 คน และมี 2 คนเป็นผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
โดยทั้งหมดอยูํในสาขาวชิาที่ตรงและ
สัมพันธ์กับการออกแบบ 

2. มีผลงานวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเผยแพรํตาม
หลักเกณฑ์ผู๎ดํารงตําแหนํงวิชาการ อยําง
น๎อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง โดย
อยํางน๎อย 1 รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 

ตารางที่ 1.1-3 
 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์รํวม  

  

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม 
ทุกคนเป็นอาจารย์ประจาํหลักสตูรมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 5 คน รองศาสตราจารย์ 
2 คน และมี 2 คนเป็นผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
โดยทั้งหมดอยูํในสาขาวชิาที่ตรงและ
สัมพันธ์กับการออกแบบ 

2. มีผลงานวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเผยแพรํตาม
หลักเกณฑ์ผู๎ดํารงตําแหนํงวิชาการ อยําง
น๎อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง โดย

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-3 
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 

2558 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หลักฐาน/   
ตารางอ้างอิง 

อยํางน๎อย 1 รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 
7. คุณสมบัติอาจารย์ผู๎สอบวิทยานพินธ์ 
  

(ยังไมํมนีักศึกษาสอบวทิยานิพนธ์) 
1. อาจารย์ผู๎สอบวิทยานพินธ์  เป็น

อาจารย์ประจาํ 3 คนหรือเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบนัมีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหนํงทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ข้ึนไปในสาขาวชิาการ
ออกแบบหรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กันจํานวน 
2 คน และ 

2. อาจารย์ผู๎สอบวิทยานพินธ์ทกุคนมี
ผลงานวชิาการทีไ่มํใชํสวํนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเผยแพรํตาม
หลักเกณฑ์ผู๎ดํารงตําแหนํงวิชาการ อยําง
น๎อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง โดย
อยํางน๎อย 1 รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย 

3. ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเทํา และมี
ผลงานวชิาการเผยแพรํในวารสารที่อยูํใน
ฐานข๎อมูลระดบัชาติ ตรง/ สัมพนัธ์กับ
หัวข๎อวิทยานิพนธ์อยาํงน๎อย 10 เร่ือง 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
 

8. การตีพิมพ์เผยแพรํผลงานของผูส๎ําเร็จ
การศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2562 ยังไมํมีผู๎สาํเร็จ
การศึกษา (ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/ 
นานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศ กกอ.) 

 

9. ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์
และการค๎นคว๎าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มี
วิทยานพินธ์ ที่กาํลังดาํเนนิการ จํานวน 20 
หัวข๎อ โดยภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ ์

1. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจาํหลักสูตร 6 คนเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานพินธน์ักศึกษา ไมํเกิน 10 
คน  

2. สําหรับอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มี
คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเทํา ที่มีตาํแหนํง ผศ.
หรือคุณวุฒิ ป.โท/ เทียบเทาํ ทีม่ีตําแหนํง 
รศ.และมีผลงานวชิาการตามเกณฑ์ เป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาบณัฑิตศึกษา
ได๎ไมํเกิน 10 คน/ เทอม 

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

2558 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หลักฐาน/   
ตารางอ้างอิง 

3. สําหรับอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มี
คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเทํา ที่มีตาํแหนํง ศ. 
และมีผลงานวิชาการตามเกณฑ ์เป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาบณัฑิตศึกษา
ได๎ไมํเกิน 15 คน/ เทอม 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ป ี

 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการออกแบบ เปน็หลกัสูตรใหมํ 
เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ.2560) 

 

 
หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

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

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

1.1  หลักสูตรได๎มาตรฐาน 
 หลักสูตรไมํได๎มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. คณาจารย์มีประสบการณ์และผลงานวิชาการด๎านการออกแบบ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
2. มีผู๎ทรงคุณวุติได๎รับการยอมรับในระดับชาติมารํวมทีมสอนและเสนอแนะหัวข๎อวิทยานิพนธ์ 
3. มีการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎ด๎านการออกแบบที่เป็นจุดเดํนของประเทศไปสูํองค์ความรู๎

ระดับนานาชาติ 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. พัฒนาความรํวมมือกับมหาวิทยาลัยตํางประเทศ 
2. สํงเสริมให๎อาจารย์สร๎างความรํวมมือกับหนํวยงานจัยทั้งในประเทศและตํางประเทศ 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จํานวนที่
รับเข๎า 

(1) 

จํานวนที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการสําเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ ์(โดยรวมที่
สําเร็จกํอนเกณฑ์) 
   

   
     

จํานวนที่
คงอยูํสิ้นปี
การศึกษา 

2562 
(3) 

จํานวนที่
ออกระหวําง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2562 (4) 

อัตราการคงอยูํ 
   

   
  X 100 

 2560 2561 2562 

2560 (10) - - - - 9 1 90.00 
2561 (12) - - - - 11 1 91.67 
2562 (26) - - - - 25 1 96.15 

() ในจํานวนนี้ ไมํรายงานตัว/ ไมํขึ้นทะเบียนตั้งแตํปีแรกรวม 1, 1, 1 คน ตามลําดับปี 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา : เกณฑ์คุณสมบัติด๎านภาษาอังกฤษ และสถานที่เรียน 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข๎า 
(ตั้งแตํปีการศึกษาที่

เริ่มใช๎หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 61 60 59 58 57 รวม 

 จํานวนจบในรุํน - - - - - - 
2560 จํานวนรับเข๎าในรุํน - - - - - 10 

 ร๎อยละของจํานวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 
 จํานวนจบในรุํน - - - - - - 

2561 จํานวนรับเข๎าในรุํน - - - - - 12 
 ร๎อยละของจํานวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 
 จํานวนจบในรุํน - - - - - - 

2562 จํานวนรับเข๎าในรุํน 26 - - - - 26 
 ร๎อยละของจํานวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา : ยังไมํมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา (ตามหลักสูตรเรียน 3 ปี)  
เนื่องจากมีความลําช๎าเรื่องงานจริยธรรมในมนุษย ์แตํก็มีคุณภาพใกล๎เคียงจะสําเร็จได๎ในภาคการศึกษาถัดไป 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอก รุ่นจบปีการศึกษา 2561 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

- หลักสูตรฯ แจ๎งมหาวิทยาลัย ขอยกเว๎นการรายงานผลตามตัวบํงชี้ 2.1 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.63 
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การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นจบปีการศึกษา 2561  
(ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก) 

- หลักสูตรฯ แจ๎งมหาวิทยาลัย ขอยกเว๎นการรายงานผลตามตัวบํงชี้ 2.2 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.63 
 
หมายเหตุ หลักสูตรฯ ครบระยะเวลาศึกษาตามเกณฑ์ (3 ปี) เป็นครั้งแรก ยังไมํมผีู๎เรียนแจ๎งขอสําเร็จ
การศึกษา จงึยังไมํมีผู๎ที่จะได๎รับการประเมินสําหรับตัวบํงชี้ 2.1 และการแสดงผลงานอันเนื่องมาจากการศึกษา
ในหลักสูตรสําหรับตัวบํงชี้ 2.2 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 
จุดเด่น 

1. นักศึกษาตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิชาการ (รายวิชาเรียน) ในวารสารที่อยูํในฐานข๎อมูลระดับชาติ 
(ฐานข๎อมูล TCI กลุํมท่ี 1) รวม 7 บทความ ในปีการศึกษา 2562 
2. นักศึกษาได๎รับทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์ในปี 2562 จํานวน 5 ทุน  จากหนํวยงานวช. 
3. นักศึกษามีการแสดงนิทรรศการผลงานชิ้นงานออกแบบ รวมถึงมีการบรรยายวิชาการ  จํานวน 
11 ชิ้นงาน   
4. นักศึกษามีการจดสิทธิบัตร  จํานวน 1 สิทธิบัตร 
5. หลักสูตรสนับสนุนให๎มีการจัดนิทรรศการเผยแพรํผลงานของนักศึกษาที่ใกล๎จะจบการศึกษา 
จํานวน 1 ครั้ง 
6. หลักสูตรฯ สนับสนุนให๎นักศึกษาเข๎ารับการอบรมงานจริยธรรม และสอบประกาศนียบัตร 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. สํงเสริมให๎นักศึกษาขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์จากหนํวยงานระดับชาติ 
2. สํงเสริมให๎นักศึกษาตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิชาการในวารสารที่อยูํในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติ 
3. สํงเสริมให๎นักศึกษาไปปฏิบัติงานรํวมกับตํางประเทศเพ่ือสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 

- การรับนักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีแผนการศึกษาตามหลักสูตร 2 แบบ จึงได๎วาง

แผนการรับนักศึกษาโดยคณะกรรมการประจํ าหลักสูตรฯ 
กระบวนการเริ่มจากการกําหนด 

1. คุณสมบัติของผู๎สมัครเข๎าศึกษา โดยพิจารณาคุณสมบัติดังนี้  
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หนํวยกิต 

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เก่ียวเนื่อง
กับการออกแบบ 

2) มีประสบการณ์ในงานด๎านการออกแบบ อยํางน๎อย 2 ปี 
หรือได๎รับรางวัลเกียรติยศ โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร 

แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หนํวยกิต 
(1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เก่ียวเนื่อง
กับการออกแบบ มีผลการเรียนดีมาก และ 
(2) ได๎รับรางวัลที่เก่ียวข๎องกับการออกแบบ อันเป็นที่ยอมรับ
หรือได๎รับการเผยแพรํ ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 
(3) มีประสบการณ์ในงานด๎านการออกแบบ อยํางน๎อย 10 ปี 
โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

  2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได๎ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  3. มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วําด๎วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข๎อ 7 และ/หรือท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 
** กรณีท่ีมีคุณสมบัติไมํเป็นไปตามเกณฑ์ในข๎อ 1, 2 และ 3 ให๎อยูํใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

ผู๎สมัครเตรียมหลักฐานเพ่ิมเติม ได๎แกํ 
1. ผลการสอบภาษาอังกฤษตามท่ีระบุในคุณสมบัติผู๎สมัครข๎อ 2 
หรือหลักฐานการสมัครสอบ SEPT 
2. แบบเสนอหัวข๎อวิทยานิพนธ์ (Proposal) ประกอบด๎วย หัวข๎อ
วิทยานิพนธ์ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ความมุํงหมาย
และวัตถุประสงค์ของการศึกษา ทฤษฎีและหลักการสนับสนุน 
ขอบเขตและขั้นตอนของการศึกษา (ไมํเกิน 10 หน๎ากระดาษ) 
3. แฟูมผลงาน (Portfolio) นําเสนอผลงานด๎านการออกแบบและ

1. ประกาศรับ
นักศึกษาของ
บัณฑิต
วิทยาลัย ปี 
2561 
2. สื่อ
ประชาสัมพัน
ธ์หลัก 
(Banner และ 
Page 
Faecbook) 
3. ประกาศ
การสอบ
คัดเลือกเข๎าปี 
2561 
4. ประกาศ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง
มาตรฐาน
ความสามารถ
ทาง
ภาษาอังกฤษ
สําหรับผู๎ที่จะ
เข๎าศึกษาตํอ
ในระดับ
ปริญญาเอกฯ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลงานทางวิชาการ  

กลไกการรับนักศึกษา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติการรับเข๎าตามประกาศการรับสมัครซึ่ง

สํวนกลางเป็นผู๎ดําเนินการตามข๎อมูลที่หลักสูตรกําหนดแล๎วนั้น การ
รับเข้านักศึกษาในหลักสูตรมีกลไกและข้ันตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการหลักสูตร ประชุมเพ่ือกําหนดเปูาหมายการรับ
ประจําปี และกําหนดวิธีการสอบคัดเลือก และวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ให๎ตรงกลุํมเปูาหมาย 
2. ผู๎ประสงค์จะสมัคร อาจติดตํอกับอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อ
พูดคุยถึงความเป็นไปได๎ของหัวข๎อในความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ ที่
จะนําเสนอในการศึกษา เพ่ือสร๎างความเข๎าใจและเตรียมความพร๎อม
กํอนการยื่นใบสมัคร 
3. ผู๎ประสงค์จะสมัคร ต๎องสอบภาษาอังกฤษ (จัดโดยบัณฑิต
วิทยาลัย ถ๎ายังไมํมีคะแนนตามเกณฑ์) 
4. คณะกรรมการฯ ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาแนวทาง
ของหัวข๎อวิทยานิพนธ์ ที่ผู๎สมัครนําเสนอ 
5. พิจารณาประวัติ ประสบการณ์ ผลงานและสรุปผลแจ๎งบัณฑิต
วิทยาลัย จัดทําประกาศผลการสอบตํอไป 
 

ผลการดําเนินงาน 
มีการรับนักศึกษาในภาคต๎น/ ปีการศึกษา 2562 รวม 2 รอบโดย

ได๎นักศึกษาจากรอบที่ 1 จํานวน 7 คน, รอบที่ 2 จํานวน 19 คน 
รวมทั้งสิ้น 26 คน โดยสรุปมีนักศึกษาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน ไมํ
มาข้ึนทะเบียน 1 คน เมื่อเทียบกับเปูาหมายของหลักสูตรคือ 15 คน 
ถือวําได๎นักศึกษาที่ผํานการสอบคัดเลือกและเข๎าศึกษาจริงเกินกวํา
เปูาหมาย 
 

การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 
คณะกรรมการหลักสูตร ได๎ประเมินกระบวนการรับนักศึกษาในปี

การศึกษา 2562 พบวํานักศึกษาท่ีมาสมัคร มักจะได๎รับข๎อมูลมาจาก
นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ประจําหลักสูตร สื่อออนไลน์ และอีก
สํวนหนึ่งมาจากการเดินทางไปประชุมความรํวมมือกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศจีน   

 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา 
ผลจากการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาคือหลักสูตรมี

นักศึกษาเข๎าใหมํมากข้ึน แตํก็พบวํานักศึกษาจากประเทศจีน มี
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ปัญหาด๎านภาษาอังกฤษอยูํมาก 
 

 - การเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา   
กลไกการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา 

การเตรียมความพร๎อมให๎กับผู๎ทีผ่ํานการคัดเลือกกํอนเข๎าศึกษา 
ทางหลักสูตรดําเนินการดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมอาจารย์ประจําหลักสูตรพบนักศึกษาใหม ํเพ่ือให๎
เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ิมเติมจากการปฐมนิเทศที่จัด
โดยบัณฑิตวิทยาลัย  โดยเฉพาะ นักศึกษาจีน ซึ่งจะต๎องอธิบาย
กระบวนการและข้ันตอนการศึกษามากเป็นพิเศษ 

2. ชี้แจงรายวิชา สถานทีแ่ละเวลาเรียน รวมถึง มคอ.3 ให๎
นักศึกษาลํวงหน๎า เพ่ือให๎สามารถจัดตารางงานของตนเองได๎  ใน
สํวนของนักศึกษาจีน ได๎มีการจัดหาลํามสําหรับการเรียนการสอน
ด๎วย 

3. แนะนําเทคนิคหรือสถานที่ติวภาษาอังกฤษเฉพาะสําหรับ
นักศึกษาท่ียังไมผํํานเกณฑ์สําหรับการสอบหัวข๎อวิทยานิพนธ์กํอน
เปิดภาคการศึกษา  รวมถึงให๎นักศึกษาจีนสอบ CU – TEP 

 

ผลการดําเนินงาน 
ความพร๎อมในการเข๎าศึกษามีมากขึ้น โดยเฉพาะความเข๎าใจใน

การเรียนการสอน แตอําจยังมีเรื่องแบํงเวลางานและเวลาเรียน 
เพราะนักศึกษาสํวนใหญํมีการงานคํอนข๎างรัดตัว ซึ่งนักศึกษามีความ
พึงพอใจ และเห็นประโยชน์ในสิ่งที่ทางหลักสูตรได๎ดําเนินการให๎  
สํวนนักศึกษาจีน  พบวํา มีความตั้งใจในการเรียนสูงมาก 

 

การประเมินกระบวนการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา 
หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการฯ โดยคณะกรรมการ

หลักสูตรไดแ๎จ๎งเนื้อหา ตารางเรียนและคําใช๎จําย ตั้งแตํในวันสอบ
สัมภาษณ์ โดยมิได๎รอให๎ผู๎สมัครสอบผํานเข๎ามากํอน เพ่ือให๎เวลา
ผู๎สมัครตัดสินใจในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เข๎าเรียนและจัด
ตารางงานของตนเองได๎มากข้ึน 

 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร๎อม
กํอนเข๎าศึกษา 

จากการทีผู่๎สมัครเข๎าใจรูปแบบการเรียนการสอนมากข้ึน และ
ได๎รับข๎อมูลประกอบการแบํงเวลางานและเวลาเรียนทีค่วรสอดคล๎อง
กับตารางสอน ทางหลักสูตรจักไดน๎ําผลมาวางแผนสําหรับการจัด
กระบวนการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษาในระยะตํอไป 

4. โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาของ
บัณฑิต
วิทยาลัย  
5. ปฏิทิน
การศึกษาของ
คณะ
มัณฑนศิลป์ 
6. โครงการ
ความรํวมมือ
กับ
มหาวิทยาลัย
ในประเทศจีน 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4 คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

- การควบคุมดูแลการให๎คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แกํบัณฑิตศึกษา 
    ในปีการศึกษา 2562 มีการสอบหัวข๎อวิทยานิพนธ์ตาม
กําหนดเวลาของหลักสูตร และมีการทําเรื่องขอผํอนผันเกณฑ์
ภาษาอังกฤษกับทางบัณฑิตวิทยาลัยด๎วย  จึงมนีักศึกษาที่
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได๎ จํานวน 10 คน ซึ่งรวมกับปีการศึกษา
กํอนแล๎วพบวําครบตามจํานวนนักศึกษาในชั้นปี  
 

กลไกการควบคุมระบบการดูแลการให๎คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯ 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการควบคุมดูแลการให๎คําปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ตามนโยบายของคณะกรรมการหลักสูตร โดยจัดทํา
แบบฟอร์มการเข๎าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให๎มีหลักฐานและมีเค๎า
โครงวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน จากการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

หลักสูตรฯ มีการกําหนดระบบในการจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษา
ให๎แกํนักศึกษา ดังนี้ 

1. ในชั้นเรียนวิชาสัมมนา ให๎มีแนวทางสํงเสริมประเด็นการศึกษา
ที่สําคัญเฉพาะรายบุคคล โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านการวิจัยและการ
สร๎างสรรค์ เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎นักศึกษาเสนอประเด็นในหัวข๎อ
วิทยานิพนธ์ที่สนใจกับอาจารย์ในหลักสูตร และนําไปพัฒนาเขียน
เป็นหัวข๎อวิทยานิพนธ์ตํอไป 

2. มีการแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข๎อวิทยานิพนธ์ 
3. กําหนดการสอบหัวข๎อวิทยานิพนธ์ พร๎อมกับแตํงตั้งอาจารย์ที่

ปรึกษาหลัก 
4. กําหนดปฏิทินติดตามความก๎าวหน๎าของวิทยานิพนธ์ 1 ครั้ง 

โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 

5. กําหนดให๎มีการจัดโครงการนิทรรศการเผยแพรํผลงาน
ความก๎าวหน๎า  สําหรับนักศึกษาท่ีใกล๎จะครบกําหนดจบการศึกษา 

5. กําหนดเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือเผยแพรํ 
ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

โครงการแสดง
นิทรรศการ
ผลงานความ
ก๎าวกน๎าดุษฎี
นิพนธ์ ครั้งที่ 
1 วันที่ 23 
ธันวาคม 
2563 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลการดําเนินงาน 

นักศึกษาเข๎าพบอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ตามทีน่ัดหมาย และ
คณาจารย์ได๎รายงานผลความก๎าวหน๎าตามกําหนดของบัณฑิต
วิทยาลัย ในแตํละภาคการศึกษา เป็นที่เรียบร๎อย  และนักศึกษารุํนที่ 
1 มีการจัดนิทรรศการที่ หอศิลป์ราชดําเนิน และได๎รับความสนใจ
จากทั้งคนภายในและภายนอกศิลปากรเป็นอยํางมาก 
 

การประเมินกระบวนการควบคุมระบบการดูแลการให๎คําปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการหลักสูตรเห็นควรเพิ่มการติดตามนักศึกษาให๎มาก
ขึ้น เพราะสํวนหนึ่งมีภาระความรับผิดชอบตํองานประจํามาก ทําให๎
หํางหายจากการเรียนบ๎าง แตํหากมีความก๎าวหน๎าของวิทยานิพนธ์
น๎อย อาจจะทําให๎นักศึกษาไมํจบตามระยะเวลา และมีผลเสียหายตํอ
หลักสูตร อยํางไรก็ตาม ควรเรํงรัดให๎นักศึกษาที่ยังไมํสอบจบ
การศึกษาให๎เรํงทํางานเอกสารสําเร็จเรียบร๎อย  

 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการควบคุมระบบการ
ดูแลให๎คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

จากการพิจารณาผลของกระบวนการควบคุมระบบการดูแลให๎
คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ข๎างต๎น คณะกรรมการหลักสูตรเห็นควรจัดทํา
โครงการนิทรรศการเผยแพรํผลงานดุษฎีนิพนธ์เป็นประจําทุกปี และ
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ สนับสนุนให๎
นักศึกษา รุํนที่ 1 จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานดุษฎีนิพนธิ์ ใน
ระหวํางวันที่ 3-9 มีนาคม 2563 ณ ห๎องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอ
ศิลป์รํวมสมัยราชดําเนิน ซึ่งผลออกมาตามเปูาเพ่ือเป็นการเผยแพรํ
ออกสูํสาธารณะและยังเป็นการตุ๎นความคืบของวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ตลอดจนเตรียมพร๎อมในการสอบจบตํอไป 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎
ในศตวรรษท่ี 21 
กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ในรายวิชา สัมมนาในการออกแบบ ซ่ึงมีเนื้อหาเรื่อง Trend 
เทคโนโลยีดิจิทัล ระเบียบวิธีวิจัย (ทางศิลปะ) สมัยใหมํ และตัวอยําง
งานวิจัยที่นําสมัย ไดจ๎ัดให๎มีวิทยากรจากวงการการออกแบบ
ระดับประเทศรํวมให๎การบรรยายและปรึกษาหัวข๎อวิทยานิพนธ์ 
 

ผลการดําเนินงาน 
    อาจารย์และนักศึกษาได๎แลกเปลี่ยนองค์ความรู๎ในศตวรรษท่ี 21 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
พูดคุยซักถามประเด็นทีส่งสัยกับวิทยากร 

 

การประเมินกระบวนการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
คณะกรรมการหลักสูตรเห็นวํา ทั้งสองรายวิชาสามารถสํงเสริม

องค์ความรู๎ในศตวรรษที่ 21 ได๎อยํางชัดเจนและแมํนยํา อยํางไรก็
ตาม หากจะให๎การพัฒนานี้เห็นผลสัมฤทธิ์มากขึ้น จะต๎องผลักดันให๎
นักศึกษามีแนวทางเค๎าโครงหัวข๎อวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนกํอน 

 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 
ปรับปรุงรายวิชาสัมมนาในการออกแบบ กระตุ๎นให๎นักศึกษา มี

หัวข๎อทีช่ัดเจนมากข้ึน, เพ่ิมการชี้แจงรายละเอียดเปูาหมายและ
สถานที่ทัศนศึกษา ในรายวิชาทัศนปราชญา เพื่อให๎นักศึกษาหา
ข๎อมูลในประเด็นที่ตนเองสนใจได๎อยํางเต็มที่ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.3) 

- การคงอยูํ   
จากข๎อมูลการคงอยูํของนักศึกษาในหลักสูตร มีอัตราการคงอยูํที่

คํอนข๎างสูงและมีแนวโน๎มที่ดีขึ้น ดังนี้ 
ปีการศึกษา 2560 รับเข๎าจํานวน 10 คน สอบผํานแตํไมํข้ึน

ทะเบียน 1 คน (ไมํได๎รับทุนจากต๎นสังกัด) สถานะปกติ 9 คน 
    ปีการศกึษา 2561 รับเข๎าจํานวน 12 คน สอบผํานแตํไมํข้ึน
ทะเบียน 1 คน สถานะปกติ 11 คน 
    ปีการศึกษา 2562 รับเข๎าจํานวน 26 คน สอบผํานแตํย๎ายออก
ระหวํางเรียน 1 คน 
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ข้อมูลนักศึกษา 

ปี
การศึก

ษา 

จํานวนที่
รับเข๎า  

(1) 

จํานวนที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตามหลักสูตร (2) 

อัตราการสําเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์  

(โดยรวมที่สําเร็จกอํน
เกณฑ์) 

   

   
     

จํานวนที่คงอยู ํ
สิ้นปีการศึกษา 

2562 
(3) 

จํานวนที่ออก
ระหวํางเรียน 

จนสิ้นปีการศึกษา 
2562  
(4) 

อัตราการคง
อยู ํ

   

   
  X 100 

2560 2561 2562 

2560 (10) - - - - 9 11 90.00 
2561 (12) - - - - 11 12 91.67 
2562 (26) - - - - 25 13 96.15 

1 นักศึกษา 1 คนที่ออกระหวํางเรียน (รุนํเข๎าปีการศึกษา 2560) สอบผํานแตํไมํได๎รับทุนจากต๎นสังกัด ตํอมาได๎รับทุนและอนุญาตให๎ลาเรียนในปี
การศึกษา 2561 
2 นักศึกษา 1 คนที่ออกระหวํางเรียน (รุนํเข๎าปีการศึกษา 2561) สอบผํานแตํไมํมาขึ้นทะเบียน 
3 นักศึกษา 1 คนที่ออกระหวํางเรียน (รุนํเข๎าปีการศึกษา 2562) สอบผํานแตํไมํมารายงานตัว 
 

 - การสําเร็จการศึกษา  
ยังไมํมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเขา๎ (ตั้งแตํ 

ปีการศึกษาที่เริ่มใช๎หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่สาํเร็จ

การศึกษา 
61 60 59 58 57 รวม 

 จํานวนจบในรุํน - - - - - - 
2560 จํานวนรับเข๎าในรํุน - - - - - 10 

 
ร๎อยละของจาํนวนที่
รับเข๎าในรํุน 

- - - - - - 

 จํานวนจบในรุํน - - - - - - 
2561 จํานวนรับเข๎าในรํุน - - - - - 12 

 
ร๎อยละของจาํนวนที่
รับเข๎าในรํุน 

- - - - - - 

 จํานวนจบในรุํน - - - - - - 
2562 จํานวนรับเข๎าในรํุน - - - - - 26 

 
ร๎อยละของจาํนวนที่
รับเข๎าในรํุน 

- - - - - - 

 
 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข๎อร๎องเรียนของนักศึกษา 
จากผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปี 2562 ผํานระบบ

มหาวิทยาลัย พบวํามแีนวโน๎มความพึงพอใจที่ดีขึ้น โดยสามารถ
จัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ และผลการสอบถามปัญหา
หรือข๎อขัดข๎องจากนักศึกษาพบวํา การเดินทางมายังวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ อาจมีความไมํสะดวกบ๎าง แตํก็มีการจัดรถ
รับ – สํงจากสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มายังวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ ในสํวนของการเรียนที่เป็นการสัมมนาเพ่ิมเติมจาก
รายวิชา ทางหลักสูตรฯ จะนํามาจัดทีส่ํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เนื่องจากผลประเมินในปี 2562 นักศึกษาอยากให๎หลักสูตรจัดการ
เรียนการสอนที่วังทําพระหรือสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และกรณี

ระดับความพึง
พอใจฯ 2 ปี 
ย๎อนหลัง เป็น
ดังนี้ 
2560 = 3.38 
2561 = 3.75 
2562 = 3.67  
- ตารางการ
เดินรถของ
คณะฯ 
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การสัมมนานอกมหาวิทยาลัย ทางหลักสูตรฯ ก็จัดรถรับสํงจากวิทยา
เขตไปยังสถานที่จัดสัมมนา 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

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

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
10/3  =  3.33 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 
จุดเด่น 

1. นักศึกษาได๎รับการกระตุ๎นและฝึกฝน ให๎ปรับหัวข๎อวิทยานิพนธ์ในรายวิชาสัมมนาฯ ตลอดภาค
การศึกษา และได๎รับองค์ความรู๎หลากหลายจากท้ังผู๎สอนและวิทยากร จึงทําให๎เมื่อถึงเวลาสิ้นภาคการศึกษา 
นักศึกษาจะมีหัวข๎อวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนขึ้น และพร๎อมสําหรับการสอบหัวข๎อวิทยานิพนธ์ 

2. นักศึกษาได๎มีโอกาสพบผู๎เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา และได๎รับคําแนะนําในเชิงลึกของศาสตร์
นั้นๆมากขึ้น 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรเพิ่มเติมงานผู๎ชํวยวิจัยในหลักสูตรควบคูํไปด๎วย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎อยํางเป็นรูปธรรม 
2. เพ่ิมความรํวมมือกับมหาวิทยาลัยในตํางประเทศเพ่ือพัฒนาหลักสูตรรํวมกัน หรือโอกาสในการรับ

นักศึกษาจากตํางประเทศ 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.1) 

-ระบบการรับและแตํงตั้งอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  
กลไกการรับและแตํงตั้งอาจารย์ฯ 

คณะกรรมการประจําหลักสูตร ได๎นําเรื่องเข๎าพิจารณาทบทวน
ในที่ประชุมเป็นระยะๆ เพ่ือเพ่ิมอัตรากําลังที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง เตรียมการเข๎าสูํระบบเศรษฐกิจฐานความรู๎ผสมผสาน
รํวมกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

และมีการหารือกับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ 
ทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์
ประจําหลักสูตรระหวํางปีการศึกษา ด๎วยเป็นหลักสูตรของคณะฯ 
ที่มิได๎สังกัดภาควิชา ซ่ึงได๎รับจัดสรรอาจารย์จากภาควิชา และ
อัตรากําลังในสํวนกลางของคณะฯ 

 

ผลการดําเนินงาน 
ยังไมํมีการเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําและอาจารย์

ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 
แตํหลักสูตรได๎เตรียมการขออนุมัติเพ่ิมอาจารย์ประจําหลักสูตร

ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. เพื่อเพ่ิมอัตรากําลังที่มีความ
เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบเครื่องแตํงกาย ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ไทย และการออบแบบสถาปัตยกรรมฯ ให๎สอดค๎องกับสถาณ
การณ์การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

การประเมินกระบวนการรับและแตํงตั้งอาจารย์ฯ 
ในปีการศึกษา 2/2562 ประทานหลักสูตรได๎ทําหนังสือเชิญถึง

หัวหน๎าภาคเพ่ือขออนุญาตให๎ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา 
สุเนต์ตา และผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์ เข๎า
รํวมเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือวางแผนนําเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตํอไป 

 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับและแตํงตั้ง
อาจารย์ฯ 

ได๎รับการตอบรับจาก ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา สุเนต์
ตา และผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์ อาจารย์
ประจําหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ให๎เหมาะสมและเป็นไปตาม
แผนที่กําหนดไว๎กลําวคือ เพ่ิมอัตรากําลังที่มีความเชี่ยวชาญด๎าน

1. มติสภา มศก 
ครั้งที่ 7/ 2560 
วันที่ 12 พ.ค.
60 
 
2. รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5/ 
2563 วันที่ 15 
มิ.ย.63 
 
3. บันทึกเรื่อง 
ขออนุญาต
บุคลากรใน
สังกัดมาเป็น
อาจารย์ประจํา
หลักสูตรฯ ถึง 
หัวหน๎าภาควิชา
ออกแบบเครื่อง
แตํงกาย วันที่ 
24 มิ.ย.63 
 
4. บันทึกเรื่อง 
ขออนุญาต
บุคลากรใน
สังกัดมาเป็น
อาจารย์ประจํา
หลักสูตรฯ ถึง 
หัวหน๎าภาควิชา
ออกแบบ
เครื่องประดับ 
วันที่ 25 มิ.ย.63 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การออกแบบเครื่องแตํงกาย ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และการ
ออบแบบสถาปัตยกรรมฯ ให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์การพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรม 

 -ระบบการบริหารอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
กลไกการบริหารอาจารย์ 

คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ได๎มอบภาระงานแกํ
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน ทุกรายวิชา 
ให๎เป็นที่ปรึกษาหัวข๎อวิทยานิพนธ์หลัก/ รํวม นอกจากนี ้ได๎มี
นโยบายให๎อาจารย์ทําวิจัย บทความทางวิชาการ ผลงาน
สร๎างสรรค์ นําไปเผยแพรํระดับชาติและนานาชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมีภาระ

งานสอน มีผลงานวิจัยและผลงานสร๎างสรรค์ที่ใช๎ประโยชน์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา และเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผลการดําเนินงานของอาจารย์ มีดังนี้ 

1. ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรอืองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎
ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ 

2. งานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ 1 ผลงาน  
3. งานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/

นานาชาติ 6 ผลงาน 
 

การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ 
1. มีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อประเมิน

กระบวนการบริหารที่เป็นอยูํ  
2. วิเคราะห์ความต๎องการของอาจารย์  
3. วิเคราะห์กระบวนการและสิ่งที่ควรสนับสนุนอาจารย์เพิ่มข้ึน 

เพ่ือการสํงเสริมการเรียนการสอน 
 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ 
หลักสูตรฯ ได๎กําหนดแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให๎

ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจําหลักสูตรได๎เพ่ิมพูนความรู๎ใน
รายวิชาที่สอนจากการวิจัยหรือสร๎างสรรค์  

จึงไดจ๎ัดทําแผนวิจัยสร๎างสรรค์ของสาขาวิชา กําหนดให๎อาจารย์
ทุกคนต๎องมีงานวิจัย/สร๎างสรรค์อยํางน๎อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
และกําหนดแผนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ การเผยแพรํ
งานวิจัยสร๎างสรรค์ทั้งรูปแบบทั่วไป การจัดแสดงเฉพาะวิชาชีพ ทั้ง
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ พร๎อมกันนี้ ได๎มีการสํารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ตํอกระบวนการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ ปีการศึกษา 2562 พบวํามีความพึงพอใจในระดับดีและ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแผนดังกลําว 

 -ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
กลไกการสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรได๎ประชุมแผนการจัดโครงการศึกษานอกสถานที่ จ.
นครปฐม จ.สุพรรณบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา ในภาค
การศึกษาท่ี 2/ 2562 และโครงการพัฒนางานวิจัยและการ
เผยแพรํผลงานสูํสังคมเพ่ือการสร๎างสรรค์ทางวิชาการในภาค
การศึกษาท่ี 2/ 2562  

 

ผลการดําเนินงาน 
1. โครงการพัฒนางานวิจัยและการเผยแพรํผลงานสูํสังคมเพ่ือ

การสร๎างสรรค์ทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์ 7 คน และนักศึกษา 
17 คน ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับการสร๎างสรรค์ทางวิชาการ 

2. จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ จ.นครปฐม จ.สุพรรณบุรี 
และ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีคณาจารย์ 9 คน และนักศึกษา 
17 คน ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณาจารย์ นักศึกษาไดเ๎ข๎าเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และแหลํงการเรียนรู๎ชุมชน 
    3. โครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนทําผลงานวิชาการแกํหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาโดย รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ เพื่อขอ
ตําแหนํงทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
 

การประเมินกระบวนการสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรฯ ประเมินกระบวนการฯ โดยใช๎วิธีการประชุมทบทวน 

หาวิธีการแก๎ไขปัญหา และมอบหมายให๎ประธานหลักสูตร
รับผิดชอบ นําเสนอเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่จะดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรรํวมกันตํอไปในปี 2561-2562 ซึ่งในปนีี้ มีผล
ประเมินจากท่ีประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรและผลการประเมิน
คุณภาพภายในปีที่ผํานมา ประกอบการพิจารณาดําเนินโครงการ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให๎เป็นรูปธรรม 

 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการสํงเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 
1. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน และอาจารย์ประจํา

1. บันทึกเรื่อง 
ขออนุมัติ
โครงการพัฒนา
งานวิจัยและ
การเผยแพรํ
ผลงานสูํสังคม
เพ่ือการ
สร๎างสรรค์ทาง
วิชาการ ในภาค
การศึกษาท่ี 1/ 
2562 วันที่ 2 
ต.ค.62 
2. บันทึกเรื่อง 
ขออนุมัติ
โครงการศึกษา
นอกสถานที่ 
จังหวัดนครปฐม 
สุพรรณบุรี และ 
อยุธยา ในภาค
การศึกษาท่ี 2/ 
2562 วันที่ 21 
ม.ค.63 
3.ประกาศ มศก 
เรื่องแตํงตั้ง
ข๎าราชการพล
เรือนในสถาบนั 
อุดมศึกษาและ
พนักงานมหา 
วิทยาลัยให๎
ดํารงตําแหนํง
ทางวิชาการ ใน
การประชุมครั้ง
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
หลักสูตร 1 คน ได๎รับการแตํงตั้งตําแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
2. มีการสนับสนุนทุนให๎อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน เพื่อสร๎าง
ผลงานวิชาการสําหรับขอตําแหนํงวิชาการท่ีสูงขึ้น 
3. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน ได๎เข๎ารํวมการเสวนา
วิชาการ “ImaginAsia 2019” ณ NAFA’s School of Art & 
Design ประเทศสิงคโปร์ 
4. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได๎พัฒนาองค์ความรู๎ และทํางาน
วิจัยอยํางตํอเนื่องทุกปี 
5. ผลการประชุมที่มีความเห็นรํวมกันของอาจารย์ทุกคน และการ
เข๎ารํวมโครงการพัฒนาๆ เป็นไปอยํางพร๎อมเพรียง 

ที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่ 11 มี.ค.63
และในการ
ประชุมครั้งที่ 
3/2563 เมื่อ
วันที่ 11 มี.ค.63 
และในการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2563 เมื่อ
วันที่ 8 ก.ค.63 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4 คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์  
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

(1) ร๎อยละอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
3 x 100/ 3 = 100.00 

ตารางที่ 1.1-1 

 (2) ร๎อยละอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนํงทางวิชาการ  
3 x 100/ 3 = 100.00 

ตารางที่ 1.1-1 

 (3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  
(1.00 + 6.60) x 100/ 3 = 253.33 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

(เฉพาะหลักสูตร
ปริญญาเอก) 

(4) จํานวนบทความของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่ได๎รับการ
อ๎างอิงในฐานข๎อมูล TCI และ SCOPUS ตํอจํานวนอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
(0/ 3) = 0.0 

ตารางที่ 4.2-7- 
ตารางที่ 4.2-8 

 
4.2(1) สรุปจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0 ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 0 ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 3 ตารางที่ 1.1-1 
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จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 
ร๎อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร๎อยละ -  
ร๎อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาโท ร๎อยละ -  
ร๎อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 100  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  : รอ๎ยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 60.00  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 100) 
 
4.2(2) สรุปจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามต าแหน่งวิชาการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
รองศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  คน 3 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์ที่ไมํมีตาํแหนํงทางวิชาการ คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
รวมอาจารย์ประจําที่มีตําแหนํงวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) คน 3  
ร๎อยละอาจารย์ประจาํที่มีตําแหนํงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร๎อยละ 100  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  : รอ๎ยละ 66.67  เกณฑ์ประเมิน  : 3.33  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 60.00  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3.00  คะแนน 
 (คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 100 ขึ้นไป) 
 
4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาเอก 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2.2 



29 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาเอก 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ 

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 
TCI กลุํมที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไมํ
อยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออก
ประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 
TCI กลุํมที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

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

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร๎ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับการประเมินผํานการ
ประเมินตําแหนํงทางวิชาการแล๎ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎
ดําเนินการ 

1.00 1 1.00 
ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาเอก 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
5.6 ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค๎นพบใหมํและไดร๎ับการจด
ทะเบียน 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ตํารา หนังสือหรืองานแปลทีไ่ด๎รับการประเมินผาํนเกณฑ์การ
ขอตําแหนํงทางวิชาการแล๎ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.8 ตํารา หนังสือหรืองานแปลทีผ่าํนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตาํแหนํงทางวิชาการแตํไมไํด๎นํามาขอรับการประเมิน
ตําแหนํงทางวิชาการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูสําธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาต ิ 0.60 1 0.60 ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวําง
ประเทศ 

0.80   
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร๎างสรรค์ท่ีไดร๎ับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 6 6.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จํานวนอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 3 
จํานวนผลงานวิชาการทั้งหมด 1 

จํานวนผลงานสร๎างสรรค์ท้ังหมด 7 
ผลรวมถํวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 1.00 

ผลรวมถํวงน้ําหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ผูร๎ับผดิชอบ
หลักสตูร 

6.60 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

33.33 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ําหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

220.00 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

2.78 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ําหนักของผลงานสรา๎งสรรค์ของ
อาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

18.33 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  : ร๎อยละ 193.33  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ 253.33  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 60.00  ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60)  
 
4.2(4) สรุปบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก) 
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บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง จํานวน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 
1. ฐานข๎อมูลระดับชาติ  TCI - ตารางที่ 4.2.7 
2. ฐานข๎อมูลระดับนานาชาติ Scopus - ตารางที่ 4.2.8 
3. รวมบทความที่ได๎รับการอ๎างอิง -  
4. จํานวนอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 3  
5. คําคะแนนท่ีได ๎ -  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  : อัตราสํวน 0.00  เกณฑ์ประเมิน  : 0.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : อัตราสํวน 0.00  เกณฑ์ประเมิน  : 0.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : อัตราสํวน 0.25  ผลการดําเนินงาน    ไมบํรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   : อัตราสํวน 0.25  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = อัตราสํวน 0.25) 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกับ
อาจารย ์
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 

- การคงอยูํของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
จากปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน ยัง

ไมํมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
การประเมินความพึงพอใจตํอการบริหารหลักสูตร ผํานแบบ

ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2562 จากผลการประเมินสรุปได๎วํามีระดับความพึงพอใจเพ่ิมมาก
ขึ้นในทุกๆ ปี (2560, 2561, 2562) ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได๎นําข๎อมูล
ผลการประเมินมารวบรวมและใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงในปี
การศึกษาตํอไป 

ระดับความพึง
พอใจฯ ปี พ.ศ.
2560 = 3.75 
2561 = 3.99 
2562 = 4.02 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
  



32 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

4.1 ระดับ 4 4  คะแนน 
4.2  15.00/4 = 3.75 

4.2 (1) ร๎อยละ 100 5.00 คะแนน 
4.2 (2) ร๎อยละ 100 5.00 คะแนน 
4.2 (3) ร๎อยละ 253.33 5.00 คะแนน 
4.2 (4) ร๎อยละ 0.00 0.00 คะแนน 

4.3 ระดับ 4 4  คะแนน 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
11.75/ 3  =  3.92 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีผลงานวิจัยและผลงานสร๎างสรรค์ คุณวุฒิ ตําแหนํงทางวิชาการ และมี
ประสบการณ์วิชาชีพ (ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน และอาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ได๎ตําแหนํงทางวิชาการ 
: ผู๎ชํวยศาสตรจารย์) 

2. หลักสูตรฯ มีโครงการพัฒนาอาจารย์อยํางเป็นรูปธรรม (โดยสนับสนุนทุนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
1 คน เพ่ือสร๎างผลงานวิชาการสําหรับขอตําแหนํงวิชาการท่ีสูงขึ้นในระดับศาสตราจารย์) 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. การพัฒนาความรํวมมือกับมหาวิทยาลัยในตํางประเทศ เพ่ือให๎อาจารย์ได๎รํวมทําโครงการวิจัย
ระยะสั้น 

2. การพัฒนาตําแหนํงทางวิชาการที่สูงขึ้นของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

3. สํงเสริมให๎อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรเผยแพรํบทความวารสารในฐานข๎อมูล TCI และ Scopus
มากขึ้นเพ่ือจะไดม๎ีโอกาสได๎รับการอ๎างอิงในฐานข๎อมูล TCI และ Scopus 
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หมวดที ่5  
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาคต้น /ปีการศึกษา 2562 

รหัส ช่ือวิชา 
ร๎อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP I W Audit ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผําน 

372 003 สอบวัดคุณสมบัต ิ         6       6 6 
372 601 สัมมนาในการ
ออกแบบ 

        6       6 6 

372 621 ดุษฎีนิพนธ ์           17     20  
 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปิดสอนในภาคปลาย/ ปีการศึกษา 2562 

รหัส ช่ือวิชา 
ร๎อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP I W Audit ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผําน 

372 003 สอบวัดคุณสมบัต ิ         2       2  
372 601 สัมมนาในการ
ออกแบบ 

        18       18 18 

372 602 ทัศนปราชญา         8       8 8 
372 621 ดุษฎีนิพนธ ์           19     19 - 
372 622 ดุษฏีนิพนธ์           1     1  

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
กลไกการจัดทําหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรใหมํ 
พ.ศ.2560) มีแนวคิด กระบวนการ วัตถุประสงค์ วิธีการออกแบบ
หลักสูตร และสาระรายวิชาดังนี้ 

1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตด๎านการออกแบบขั้นสูง ที่สามารถบูรณาการ
ความคิดสร๎างสรรค์ ความรู๎ หรือสุนทรียศาสตร์ขั้นสูง สามารถค๎นคว๎า
และแสดงระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพด๎วยเทคโนโลยี
หรือทฤษฎีใหมํๆ โดยคํานึงถึงรากฐานทางวัฒนธรรมแหํงชนชาติ 

2. สร๎างองค์ความรู๎ใหมํและเพ่ิมความสามารถการผลิตผลงาน
นวัตกรรมการออกแบบ โดยมุํงเน๎นการสร๎างเอกลักษณ์ของผลงาน

- รายงาน
การประชุม 
กรรมการ
หลักสูตรฯ 
ครั้งที ่9/ 
2560 วันที่ 
6 มิ.ย.60 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

เฉพาะบุคคล 
3.  มีศักยภาพในการผลิตผลงานการวิจัยระดับอุดมศึกษา ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ สร๎างคุณประโยชน์ตํอสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
รายวิชาที่สําคัญมีดังนี้ 1. สัมมนาในการออกแบบ 2. ทัศนปราชญา 
 

ผลการดําเนินงาน 
ได๎หลักสูตรที่ตรงตํอสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ

สัมพันธ์ตํอพันธกิจของสถาบัน (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2556-2563) 

 

การประเมินกระบวนการจัดทําหลักสูตร 
ผลจากการประเมินกระบวนการจัดหลักสูตรดังกลําว ได๎ผํานสภา

วิชาการให๎ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/ 2560 เมื่อวันที่ 6 
มิถุนายน 2560 

 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทําหลักสูตร 
แก๎ไขตามความเห็นของสภาวิชาการและนําเข๎าสภามหาวิทยาลัย

เพ่ืออนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/ 2560 เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2560 

 -การปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตามความก๎าวหน๎าในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ 
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัย 

กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัย มีวิธีการที่เป็นไปได๎ ดังนี้ 
1) เก็บข๎อมูลความคิดเห็นจากผู๎ที่เก่ียวข๎อง เชํน อาจารย์ นักศึกษา 

บัณฑิต นายจ๎างของบัณฑิต ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ที่จัดโดย
หลักสูตรฯ สถาบันที่มีความรํวมมือทางวิชาการ ฯลฯ 

2) คณะกรรมการประจําหลักสูตรจัดสัมมนาเฉพาะกลุํม ทําการ
สํารวจปัญหาและข๎อเสนอแนะจากกลุํมเปูาหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน 
1) หลักสูตรมีการเก็บข๎อมูลเพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เมื่อครบ

กําหนดตามรอบระยะเวลา  
2) คณะกรรมการประจําหลักสูตร เก็บข๎อมูลจากผู๎สอนในทุกๆ 

รายวิชา 
3) หลักสูตรเตรียมความพร๎อมด๎านการดําเนินงานตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (AUN – QA) ที่นําผลการเรียนรู๎
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ของผู๎เรียน (Learning Outcome) เป็นแนวทางออกแบบ
หลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดให๎หลักสูตรนี้ใช๎อยํางเต็ม
รูปแบบในปีการศึกษา 2564 

 

การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
1) คณะกรรมการประจําหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือรวบรวมข๎อมูลจาก

นักศึกษา อาจารย์ และผู๎เกี่ยวข๎อง 
 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
อยูํระหวํางรวบรวมข๎อมูลเพ่ือหารือกับกรรมการผู๎รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการพัฒนาหลักสูตรรอบตํอไปให๎ทันสมัย 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การวางระบบผู๎สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 

-การกําหนดผู๎สอน 
กลไกการกําหนดผู๎สอน 

ในที่ประชุมครั้งที่ 1/2562 มีจัดทํา มคอ.3 และหารืออาจารย์
ประจําหลักสูตรเพ่ือกําหนดผู๎สอน อาจารย์พิเศษ และวิทยากร โดย
นําวัตถุประสงค์รายวิชา คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ ความตํอเนื่องของ
เนื้อหาที่สอนมาพิจารณารํวมกัน และมอบหมายภาระงานสอน 

 

ผลการดําเนินงาน 
มีการดําเนินงานตามตารางสอน และคณาจารย์สํง มคอ.3 ครบ

ทุกรายวิชากํอนเปิดภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู๎ประสานงาน
รายงานผลในที่ประชุมหลักสูตรครั้งที่ 4/2562 จํานวนครั้งที่สอน
ของอาจารย์พิเศษ และอาจารย์ผู๎ดูแลโครงการเป็นผู๎ประสานงาน
โครงการรวมถึงการเชิญวิทยากร ตลอดจนมีการกําหนดให๎อาจารย์ 
ดร.อติเทพ แจ๎ดนาลาว เป็นผู๎ประสานงานรายวิชาสัมมนาในการ
ออกแบบ (Seminar in Design), ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน เป็น

1. คําสั่ง
แตํงตั้ง
อาจารย์
ประจํา
หลักสูตรฯ 
2. รายงาน
การประชุม 
กรรมการ
หลักสูตรฯ 
ครั้งที่ 
1/2562 
3. รายงาน
การประชุม 
กรรมการ
หลักสูตรฯ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

อาจารย์ผู๎ประสานงานรายวิชาทัศนปราชญา (Visual Intellect) 
เพ่ือติดตํออาจารย์พิเศษและวิทยากร, อาจารย์ ดร.อติเทพ แจ๎ดนา
ลาว เป็นอาจารย์ผู๎ดูแลโครงการพัฒนางานวิจัยและการเผยแพรํ
ผลงานสูํสังคมเพ่ือการสร๎างสรรค์ทางวิชาการ โดยมีการจัดสัมมนา 4 
ครั้ง และโครงการศึกษานอกสถานที่ 3 โครงการ ประจําภาค
การศึกษาท่ี 2/2562 : โครงการศึกษานอกสถานที่ ณ สตูดิโอศิลปะ
คลองหก จ.ปทุมธานี ในวันที่ 26 มกราคม 2563, โครงการศึกษา
นอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยบูราพา จ.ชลบุรี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2563 และ โครงการศึกษานอกสถานที่ จ.นครปฐม จ.สุพรรณบุรี จ.
พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 

 

การประเมินกระบวนการกําหนดผู๎สอน 
มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกําหนดผู๎สอน 
หลักสูตรได๎นําผลประเมินการสอน การบรรยาย การศึกษานอก

สถานที่ มาประกอบการพิจารณาเพ่ือกาหนดผู๎สอน วิทยากร และ
การศึกษานอกสถานที่ในปีการศึกษาตํอไป 

ครั้งที่ 
3/2562 
4. รายงาน
การประชุม 
กรรมการ
หลักสูตรฯ 
ครั้งที่ 
5/2562 
5. บันทึก
เรื่อง ขอ
อนุมัต ิ
โครงการ
ศึกษานอก
สถานที ่ณ 
สตูดิโอ
ศิลปะคลอง
หก จังหวัด 

 - การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู๎ (มคอ.
3 และ มคอ.4) 
 

กลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู๎ 
หลักสูตรฯ ดําเนินการตามปฏิทิน TQF ระดับมหาวิทยาลัย 

 

ผลการดําเนินงาน 
1) ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู๎ประสานงานรายวิชาสํง มคอ.3 

ครบถ๎วน นับเป็นเวลา 15 วัน กํอนเปิดภาคการศึกษาแตํละ
ภาค ครบทุกรายวิชา  

2) ผู๎สอนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนการเรียนรู๎ของ
รายวิชาที่มีเนื้อหาตํอเนื่องกัน หรือสามารถประสานการ
จัดการเรียนรู๎ของอาจารย์พิเศษท่ีสอนรํวมกับอาจารย์ประจํา  

 

การประเมินกระบวนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู๎ 

1) หลักสูตรมีกระบวนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
แผนการเรียนรู๎ตามที่ระบุไว๎ใน มคอ.3 โดยคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรกํอนเปิดภาคการศึกษาในแตํละปีการศึกษา 

ปทุมธานี 
วันที่ 21 ม.ค 
63  
6. บันทึก
เรื่อง ขอ
อนุมัติ
โครงการ ณ 
ม.บูรพา 
จังหวัด
ชลบุรี วันที่ 
21 ม.ค.63 
7. บันทึก
เรื่อง ขอ
อนุมัตโิคร
การ จังหวัด
นครปฐม, 
สุพรรณบุรี, 
พระนครศรี
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

2) กํอนทีห่ลักสูตรจะกําหนดผู๎สอน ให๎นักศึกษาได๎เรียนจาก
ผู๎สอนที่มีคุณวุฒิขั้นตํ่า ปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์  

 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู๎ 

กํากับ ติดตาม กลยุทธ์ในการสอน ให๎มีความสอดคล๎องกับแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎จาก
หลักสูตรสูํรายวิชา เพื่อสร๎างประสิทธิผลแกํแผนการสอนตามท่ีระบุ
ไว๎ใน มคอ.3  

อยุธยา ใน
วันที่ 21 
ม.ค.63 
8. รายงาน
การประชุม 
กรรมการ
หลักสูตรฯ 
ครั้งที่  

 - การควบคุมหัวข๎อวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให๎สอดคล๎องกับสาขาวิชาและความก๎าวหน๎าของ
ศาสตร์ 

การแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คํานึงถึงคุณวุฒิ และ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับ
หัวข๎อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู๎และประสบการณ์ใน
หัวข๎อวิทยานิพนธ์นั้นๆ   

4/2562 

 - การแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล๎องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข๎อวิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณารํวมกันถึงการแตํงตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่จักต๎องมีคุณวุฒิตรง และมี
ประสบการณ์สอนตรงตามหัวข๎อวิทยานิพนธ์ 

 

 - การชํวยเหลือ กํากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎า
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

มีระบบการกํากับติดตามความก๎าวหน๎าในการทําวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา โดยจัดให๎มีเอกสารบันทึกการเข๎าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือให๎นักศึกษามีความเก๎าหน๎าในการทําวิทยานิพนธ์อยํางเป็น
รูปธรรม 

มีการจัดสอบความคืบหน๎าในทุกๆ ปลายภาคการศึกษาเพ่ือ
ติดตามความก๎าวหน๎าของวิทยานิพนธ์และให๎คาแนะนาแนวทางการ
พัฒนาวิทยานิพนธ์แกํนักศึกษาเป็นรายบุคคล  

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ สนับสนุนให๎
นักศึกษา รุํนที่ 1 จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานดุษฎีนิพนธิ์ ใน
ระหวํางวันที่ 3-9 มีนาคม 2563 ณ ห๎องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอ
ศิลป์รํวมสมัยราชดําเนิน ซึ่งผลออกมาตามเปูาเพ่ือเป็นการเผยแพรํ
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ออกสูํสาธารณะและยังเป็นการตุ๎นความคืบของวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ตลอดจนเตรียมพร๎อมในการสอบจบตํอไป 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การประเมินผู๎เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ  
กลไกการประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
     คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุม เพ่ือสร๎างกลไกการกํากับ
และติดตามผลการประเมินการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.5 และ มคอ.6) ใน 2 รายวิชา โดยการ
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ในการสอนของผู๎สอน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ผู๎ประสานงานในรายวิชาให๎ความรํวมมือกับการกํากับและติดตาม

ผลการประเมินการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(มคอ.5) ภายหลังการปิดภาคการศึกษา 
 

การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู๎ 
เนื่องจากรายวิชาของหลักสูตรมีผลเกรดเป็น S และ U เทํานั้น จึง

ใช๎การวัดผลที่การพัฒนาโครงงานของนักศึกษาแตํละคนเป็นหลักโดย
มิได๎เปรียบเทียบระหวํางบุคคล ซึ่งเป็นการมุํงเน๎นวิธีการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก (ปัจเจกบุคคล) 

 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการ
เรียนรู๎ 

นักศึกษาสามารถพัฒนาหัวข๎อวิทยานิพนธ์ได๎อยํางเต็มที่ และ
สามารถนําไปปรับใช๎ในการเสนอหัวข๎อวิทยานิพนธ์ได๎ตามกําหนดเวลา
ของหลักสูตรฯ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา 

1. ให๎นักศึกษานําเสนอหัวข๎อวิทยานิพนธ์กับคณะกรรมการ
หลักสูตรเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับรายวิชาสัมมนาใน
การออกแบบ ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการวิจัยและประเด็น
ความรู๎ หลักการหรือแนวคิดใหมํเพ่ือนําไปปรับและพัฒนาหัวข๎อ
วิทยานิพนธ์เมื่อจบการศึกษาในรายวิชา 

2. ให๎นักศึกษาเขียนบทความที่เก่ียวเนื่องกับรายวิชาทัศนปราชญา 
และสํงเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารทางวิชาการตํางๆ  

3. มีการจัดสอบความคืบหน๎าในทุกๆ ปลายภาคการศึกษาเพ่ือ
ติดตามความก๎าวหน๎าของวิทยานิพนธ์และให๎คาแนะนําแนวทางการ
พัฒนาวิทยานิพนธ์แกํนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

4. ให๎นักศึกษาแสดงผลงานสร๎างสรรค์และเผยแพรํในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะกรรมหลักสูตรให๎คําแนะนําในการปรับปรุงหัวข๎อ

วิทยานิพนธ์ และมีความเข๎าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2562 ตีพิมพ์จํานวน 2 บทความ 
3. บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 ตีพิมพ์จํานวน 4 บทความ 
4. ตารางที่ 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่

ปรากฏในฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 ตีพิมพ์จํานวน 1 
บทความ 

5. ผลงานที่ได๎รับการจดสิทธิบัตร จํานวน 1 ชิ้น 
6. งานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ จํานวน 6 ชิ้น 
7. งานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/

นานาชาติ จํานวน 5 ชิ้น 
 

การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ 
1. คณะกรรมหลักสูตรเห็นวําวิธีการประเมินผลการเรียนรู๎นี้ทําให๎

นักศึกษาสามารถปรับปรุงหัวข๎อวิทยานิพนธ์ได๎ชัดเจนขึ้น 
2. คณะกรรมหลักสูตรเห็นวําวิธีการประเมินผลการเรียนรู๎นี้เป็น

การฝึกฝนให๎นักศึกษามีทักษะการเขียนบทความทางวิชาการ 
ตลอดจนได๎ผลงานตีพิมพ์ (อยูํระหวํางรอผลการพิจารณาจากวารสาร) 

 

1. ตารางที่ 
2.2-2 
บทความ
ฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ใน
รายงาน
สืบเนื่องจาก
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ ปี 
พ.ศ. 2562 
2. ตารางที่ 
2.2-3 
บทความ
ฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ใน
รายงาน
สืบเนื่องจาก
การประชุม
วิชาการ ปี 
พ.ศ. 2562 
3. ตารางที่ 
2.2-4 
บทความที่
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชา
การะดับชาติ
ที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล
TCI กลุํมท่ี 
2 ปี พ.ศ. 
2562 
4. ตารางที่ 
2.2-7 งาน
สร๎างสรรค์ท่ี
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู๎ 
   ทําให๎นักศึกษาและหลักสูตรมีบทความตีพิมพ์ และทําให๎การ
ประเมินผลการเรียนรู๎มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ตํอสาธารณะฯ 
ตลอดจนวิทยานิพนธ์มีความก๎าวตามแผนการศึกษาของนักศึกษา 

มีการ
เผยแพรํ ปี 
พ.ศ.2562 

 - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

อาจารย์ผู๎ประสานงานในรายวิชาจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.7 
นําเสนอตํอที่ประชุมหลักสูตรเพ่ือพิจารณาแผนการจัดการเรียนการ
สอนในครั้งตํอไป 

 

ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตรมี มคอ.5 ทั้ง 2 รายวิชา และท่ีประชุมได๎รวบรวมข๎อมูล

เพ่ือปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป 
 

การประเมินกระบวนการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสูตร 

มคอ.5 ทั้ง 2 รายวิชาสะท๎อนให๎เห็นถึงจุดแข็งของหลักสูตรคือ
การบูรณาการองค์ความรู๎ทางด๎านการออกแบบที่จะชํวยเสริมสร๎าง
หัวข๎อวิทยานิพนธ์ให๎สมบูรณ์ และจุดที่ควรพัฒนาคือสถานที่เรียน 

 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกํากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 
   1. รายวชิาสัมมนาในการออกแบบได๎ปรับปรุงเพ่ิมจํานวนครั้งการ
บรรยายระเบียบวิธีวิจัยและสลับครั้งที่สอนให๎อยูํในชํวงต๎นภาค
การศึกษา และเพ่ิมจํานวนครั้งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับวิทยากร
ตํางมหาวิทยาลัย 
   2. กิจกรรมรายงานความก๎าวหน๎าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรได๎จัดให๎
นักศึกษาเสนอความก๎าวหน๎าทุกภาคการศึกษา 
   3. กิจกรรมนําเสนอบทความของนักศึกษา ในวารสารวิชาการตํางๆ 
   4. โครงการพัฒนางานวิจัยและการเผยแพรํผลงานสูํสังคมเพ่ือการ
สร๎างสรรค์ทางวิชาการ เพ่ือให๎นักศึกษาได๎เข๎าแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
เกี่ยวกับการสร๎างสรรค์ทางวิชาการกับคณาจารย์และวิทยากร 
ตลอดจนยังเป็นการติดตาม/กระตุ๎นนักศึกษาให๎ทํางานวิจัยอยําง
ตํอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการ
ประชุม
กรรมการ
หลักสูตรฯ 
ครั้งที่ 
7/2562 
และรายงาน
การประชุม 

 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ



41 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

มีกําหนดการรายงานความก๎าวหน๎าประจําภาคการศึกษา โดย
หลักสูตรกําหนดให๎มีองค์ประกอบดังนี้  1. ประธานหลักสูตร, 2. 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์,  3. กรรมการหลักสูตร 

หลักสูตรฯ 
ครั้งที่ 
2/2563 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

มี   

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

มี   

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการเปิด
สอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 

มี   

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให๎ครบทุก
รายวิชา 

มี   

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

มี   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

มี   

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู๎ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล๎ว  

มี   

8) อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด๎านการ
จัดการเรียนการสอน 

มี   

9) อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 

มี   

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการพัฒนา มี   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี 
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - ยังไมํมผีู๎สําเร็จ

การศึกษา 
12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - ยังไมํมผีู๎สําเร็จ

การศึกษา 
รวมตัวบํงช้ีในปีนี้ 10   

จํานวนตัวบํงช้ีที่ดําเนินการผํานเฉพาะตัวบํงช้ีที่ 1-5 5   
ร๎อยละของตัวบํงช้ีที่ 1-5 100   

จํานวนตัวบํงช้ีในปีนี้ท่ีดําเนินการผําน 10   
ร๎อยละของตัวบํงช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100   

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  10 จาก 10 ข๎อ เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  10 จาก 10 ข๎อ เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  10 จาก 10 ข๎อ ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   :  10 จาก 10 ข๎อ เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ไมํมี    
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา)  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ไมํม ี        
 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา (นํามาจากตารางสอนในภาคนั้นๆ) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ไมํม ี      

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา (นํามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา)  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด 
สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ไมํม ี       



43 

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (นํามาจาก มคอ.5 แตํ
ละวิชา)  

 รหัส ช่ือวิชา 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/ตาราง
อ๎างอิง 

มี ไมํม ี
372601 สัมมนาในการ

ออกแบบ 
1/2562 มี  หลักสตูรอํานวยความสะดวกเรื่องสถานท่ีเรียนที่

วังทําพระ ห๎องน้ํา อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์
ด๎านคอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร ์โดยในภาค
การศึกษาท่ี 1/2562 หลักสูตรกลบัมาใช๎พื้นวัง
ทําพระ ซึ่งภายในวิทยาเขตยังมีการกํอสร๎าง 

รายงานการ
ประชุมอาจารย์
ประจําหลักสตูร 

372602 ทัศนปราชญา 2/2562 มี  หลักสตูรวางแผนปรับเรื่องการไปทัศนศึกษาที่
ตํางประเทศเป็นการศึกษานาํเสนอผํานออนไลน์
แทน เนื่องจากสถานการณ์เกิดโรคระบาด 
COVID 19  เพื่อให๎นักศึกษาได๎เตรียมตัวผําน
ออนไลน์แทนหรือปรับตามสถานการณ์ในปี
การศึกษาตํอไป 

รายงานการ
ประชุมอาจารย์
ประจําหลักสตูร 
 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม   
1. ขอให๎หลักสูตรอํานวยความสะดวกเรื่องสถานที่เรียนที่วังทําพระ  ในด๎านอินเทอร์เน็ต รวมถึงรถรับ-สํง
ระหวํางวิทยาเขต ในกรณีที่ต๎องเดินทางไปเรียนที่นครปฐม) 
2. แผนปรับเรื่องการไปทัศนศึกษาที่ตํางประเทศเป็นการศึกษานําเสนอผํานออนไลน์แทน เนื่องจาก
สถานการณ์เกิดโรคระบาด COVID 19  เพื่อให๎นักศึกษาได๎เตรียมตัวผํานออนไลน์แทนหรือปรับตาม
สถานการณ์ 
 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณธรรมจริยธรรม -บรรยายสอดแทรกชึ้ให๎เห็น

ความสําคญัและคุณคําท่ีควรรักษา
และการมีผลกระทบถึงผลงานและ
ตนเอง 
-การอ๎างอิงผลงานท่ีนํามาใช๎ 

ให๎ตระหนักถึงความมีวินัย 
ความรับผิดชอบตํอ
สิ่งแวดล๎อมและสํวนรวม 

หัวข๎อ
วิทยานิพนธ์ท่ี
สร๎างสรรคส์ังคม 

ความรู ๎ เพิ่มเรื่องการวิจยั การค๎นคว๎า 
การเขียนรายงาน บทคัดยํอ 
ผลงานแนวคิดของการออกแบบ
นานาชาติ 

ใหน๎ักศึกษาฝึกทํางานกลุํม 
และทํางานเดีย่ว 

มคอ 3 ทุก
รายวิชา 

ทักษะทางปัญญา การวิเคราะห์ วิจารณ ์ เพิ่มการสัมมนา สนทนากลุมํ
มากขึ้น 

มคอ 3 ทุก
รายวิชา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคล
และความรับผิดชอบ 

การแลกเปลี่ยนความรูร๎ะหวําง
นักศึกษาในและนอกห๎องเรียน 

เพิ่มการสัมมนา และจดั
สนทนากลุํม 

มคอ 3 ทุก
รายวิชา 
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 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การนําเสนอผลงานท่ีใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพ่ิมความเข๎าใจใน
ระยะเวลาจาํกัด 

เพิ่มการแลกเปลีย้นเรยีน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รู๎ใน
เรื่องการใช๎ 

Presentation
ของนักศึกษา 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไมํมี  
จํานวนอาจารย์ใหมํ  1  คน  จํานวนอาจารย์ที่เข๎ารํวมปฐมนิเทศ   1  คน 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. โครงการพัฒนา
งานวิจัยและการเผยแพรํ
ผลงานสูสํังคมเพื่อการ
สร๎างสรรค์ทางวิชาการ 

7 1 คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ได๎เข๎าแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ แหลํงเรียนรู๎ชุมชน และ
โบราณสถาน 

โครงการพัฒนา
งานวิจัยและการ
เผยแพรผํลงานสูํ
สังคมเพื่อการ
สร๎างสรรค์ทาง
วิชาการ 1/ 
2562 

2. โครงการศึกษานอก
สถานท่ี จ.นครปฐม จ.
สุพรรณบุรี และ จ.
พระนครศรีอยุธยา 

7 - คณาจารย์ได๎เข๎าแลกเปลี่ยนเรียนรูก๎ับ
วิทยากร ปราชญ์ชุมชน และเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ แหลํงเรียนรู๎ชุมชน และ
โบราณสถาน 

โครงการศึกษา
นอกสถานท่ี 2/ 
2562  

3. การเสวนาวิชาการ 
“ImaginAsia 2019” ณ 
NAFA’s School of Art 
& Design ประเทศ
สิงคโปร ์

1 - อาจารยไ์ด๎รํวมแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎กับ
ศิลปินและนักวิชาการชาวตํางชาต ิและเป็น
การประสานความรํวมมือทางวิชาการกับ 
Nanyang Academy of Fine Arts 
(NAFA) ประเทศสิงคโปร ์

การประชุมครั้ง
ที่ 6/2562 เมื่อ
วันท่ี 8 
กรกฎาคม 
2562 

4. โครงการความรํวมมือ
มหาวิทยาลยัจีน ของคณะ
มัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

8 - คณาจารย์ได๎เข๎ารํวมศึกษาดูงานและ
ประสานความสัมพันธ์ความรํวมมอืกับ
มหาวิทยาลยัตํางๆ ของจีน ณ เมอืง Xi’an 
(ซีอาน) และเมือง Wuhan (อํูฮั่น) 

การประชุมครั้ง
ที่ 6/2562 เมื่อ
วันท่ี 4 
พฤศจิกายน 
2562 

5. โครงกํารเครือขาํย
มรดกทํางศิลปวัฒนธรรม 
กรมศิลป ากร 

1 - อาจารยไ์ด๎รํวมการอบรมเชิงปฏิบตัิการสื่อ
สร๎างสรรค์นวตักรรมการเรียนรู๎ Board 
Gameพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในเรื่องความ
สนุกปลุกการเรยีนรู ๎

ประกาศนียบตัร 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

5.1 ระดับ 3 3 คะแนน 
5.2 ระดับ 4 4 คะแนน 
5.3 ระดับ 4 4 คะแนน 
5.4 10 จาก 10 ข๎อ 5 คะแนน 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
16/ 4  =  4.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาเพ่ือเน๎นย้ําให๎นักศึกษาสร๎างโครงสร๎างวิทยานิพนธ์ได๎
รวดเร็ว และบูรณาการองค์ความรู๎จากวิทยากรชั้นนําในสายงานออกแบบทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

2. หลักสูตรมีบทความตีพิมพ์ และทําให๎การประเมินผลการเรียนรู๎มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ตํอ
สาธารณะฯ ตลอดจนวิทยานิพนธ์มีความก๎าวตามแผนการศึกษาของนักศึกษา 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ผลักดันให๎นักศึกษาเข๎าโครงการอบรมหรือทํางานวิจัยระยะสั้นกับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยใน
ตํางประเทศ 
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หมวดที ่6   
การบริหารหลักสูตร 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสํวนรํวมของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให๎มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎  
กลไกที่ดําเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู๎ ให๎เพียงพอและเหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอน 

กลไกที่ดําเนินงานโดยหลักสูตรในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
แบํงออกเป็น 2 ลักษณะ ได๎แกํ ลักษณะของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่
ตอบสนองภายในระยะเวลาที่กําหนด และตอบสนองในอนาคต 

1) ลักษณะของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ได๎แกํ อาคารสถานที่ มีรายละเอียด 
ดังตํอไปนี้ ในที่ประชุมฯ ประธานหลักสูตรเสนอให๎จัดการ
เรียนการสอนในวันเสาร์ ณ หอสมุดวังทําพระและสํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน พร๎อมเสนอแนะให๎จัดหาเจ๎าหน๎าที่ดูแลเคื่อ
งมือและโสตทัศนูปกรณ์ ให๎พร๎อมกํอนถึงเวลาเรียน ในสํวน
ของการเรียนการสอนที่นครปฐมให๎จัดรถรับ-สํงจากสํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน มายังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

2) ลักษณะของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองในอนาคต 
อาทิ แผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online 
learning) หลักสูตรตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาใน
อีกรูปแบบหนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิม ๆ 
ให๎เป็นการเรียนใหมํและใช๎เทคโนโลยีเข๎ามาชํวยทําการสอน 
เทอร์เรนซ์   มอร์ริสัน  แหํงสถาบันธนาคารพัฒนาแหํงเอเชีย  
ได๎นําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู๎ในปัจจุบันวํา การเรียนรู๎
เพ่ือให๎เกิดความรู๎เทียมทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาไปอยําง
รวดเร็ว จักต๎องมคีวามพร๎อมถึง 4 ด๎าน ได๎แกํ ผู๎เรียน, เนื้อหา, 
วิธีการ เวลา สถานที่, และจุดมุํงหมายหรือนโยบาย ดังนั้น 
หลักสูตรจึงต๎องเตรียมการวางแผนและออกแบบกลยุทธ์ให๎
ความพร๎อมทั้ง 4 ด๎าน ให๎มีความสอดคล๎องและเอ้ืออํานวยตํอ
กัน เพื่อสร๎างประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 

ผลการดําเนินงาน 
1) ลักษณะของสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองภายใน
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ระยะเวลาที่กําหนด  
- หลักสูตรได๎ดําเนินงานจัดสรรจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
ที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอน โดยจัด
ให๎มีห๎องเรียนที่กรุงเทพฯ เพ่ือความสะดวกของอาจารย์พิเศษ
บางทําน และจัดให๎มีรถรับ-สํงสําหรับการเดินทางระหวําง
วิทยาเขต ตลอดจนจัดเตรียมรถสําหรับการเดินทางใน
กรณีศึกษานอกสถานที ่

2) ลักษณะของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองในอนาคต 
อาทิ  แผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  (Online 
learning) 
- หลักสูตรได๎จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน
ออนไลน์ ด๎วยการจัดจ๎างผู๎เชี่ยวชาญด๎านการผลิตสื่อออนไลน์ 
มาเป็นผู๎ พัฒนาทักษะแกํคณาจารย์ประจําหลักสูตร เป็น
ระยะเวลา 2 วัน  

การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
1) ลักษณะของสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด  
มีการสอบถามจากนักศึกษาพบวํา การจัดรถรับ -สํงบางครั้งมี

ความคลาดเคลื่อนบ๎างในเรื่องเวลาการเดินรถ 
2) ลักษณะของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองในอนาคต 

มุํงเน๎นระดับการถํายทอดเนื้อหา โดยแบํงได๎พอสังเขป
ออกเป็น 2 ระดับ ได๎แกํ ระดับเน๎นข๎อความ และระดับโลว์ 
คอส  
 ระดับเน๎นข๎อความออนไลน์ (Text Online) หมายถึง 

เนื้อหาของ e-Learning ในระดับนี้จะอยูํในรูปของ
ข๎อความเป็นหลักคล๎ายกับการสอนบนเว็บ (WBI) ซึ่ง
เน๎นเนื้อหาที่เป็นข๎อความตัวอักษรเป็นหลัก มีข๎อดีคือ 
การประหยัดเวลาและคําใช๎จํายในการผลิตเนื้อหา 
รวมทั้ง การบริหารจัดการคอร์ส  

 ระดับโลว์ คอส (Low Cost Interactive Online 
Course) หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ในระดับนี้
จะอยูํในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียงและวิดีทัศน์ ที่ผลิต
ขึ้นมาอยํางงํายๆ ประกอบการเรียนการสอน e-
Learning ในระดับนี้จะต๎องมีการพัฒนาทักษะที่ดี เพ่ือ
เสริมสร๎างให๎ผู๎สอนสามารถปรับเนื้อหาให๎ทันสมัยได๎
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อยํางสะดวกมากยิ่งขึ้น 

ผลที่ได๎จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการปรับปรุง 
1) ลักษณะของสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 
มีการกําชับคนขับรถและนักศึกษาให๎ตรงตํอเวลา 
2) ลักษณะของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองในอนาคต การ

พัฒนาทักษะการเรียนการสอนออนไลน์ของคณาจารย์ 
สามารถผลักดันเป็นนโยบายการพัฒนาสื่อการสอนในอนาคต
อันใกล๎ได๎ถึง 3 ระดับ คือ 
 สื่อเสริม หมายถึง นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะ 

e-Learning แล๎ว ผู๎เรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหา
เดียวกันนี้ในลักษณะอ่ืนๆ เชํน เอกสารประกอบการ
สอน หรือวิดีทัศน์ (Videotape)  

 สื่อเติม หมายถึง การนํา e-Learning ไปใช๎ในลักษณะ
เพ่ิมเติมจากวิธีการสอนในลักษณะอ่ืนๆ เชํน นอกจาก
การบรรยายในห๎องเรียนแล๎ว ผู๎สอนยังออกแบบเนื้อหา
ให๎ผู๎เรียนเข๎าไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม 

สื่อหลัก หมายถึง การนํา e-Learning ไปใช๎ในลักษณะแทนที่ 
การบรรยายในห๎องเรียน ผู๎เรียนจะต๎องศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน์ 

 - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการ
จัดการเรียนการสอน 

1) ขาดความพร๎อมทางกายภาพ (ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ 
สภาพแวดล๎อมด๎านการเรียนรู๎ที่มีสภาพสมบูรณ์) รวมทั้งการ
จัดพื้นทีห่รือสถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์ได๎พบปะ 
สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรํวมกันนอกเวลา
เรียน เนื่องจากคณะฯ อยูํในชํวงการปรับปรุงและซํอมแซม
อาคารวังทําพระ 

2) การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
ในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย เชํน ห๎องสมุด ฐานข๎อมูล
ทรัพยากรการเรียนรู๎ วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค๎น ฯลฯ ให๎
เพียงพอ และทันสมัย 

3) ระบบการบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไมํ
มีประสิทธิภาพเทําท่ีควร 

 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ  
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
นักศึกษาและอาจารย์ตํอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 

จากการประเมินความพึงพอใจนักศึกษา 2562 ผํานระบบของ
มหาวิทยาลัยพบวํา มีแนวโน๎มความพึงพอใจดีขึ้น โดยสามารถ
จัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ แตํอยํางไรก็ตาม หาก
สามารถจัดการเรียนการสอนที่วังทําพระได๎ก็จะมีความพึงพอใจมาก
ขึ้น 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 3 3 คะแนน 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3/ 1  =  3.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรสามารถจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสมและเพียงพอตํอการจัดการเรียน
การสอนได๎เป็นอยํางดี 

2. หลักสูตรมีวิสัยทัศน์และเตรียมการณ์วางแผนการใช๎เทคโนโลยีที่มีอยูํในเครือขํายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) เพ่ือสร๎างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเอ้ือประโยชน์แกํ
ผู๎คนอยํางทั่วถึงและสามารถเข๎าถึงได๎อยํางรวดเร็ว ไมํจํากัดสถานที่ และเวลา เป็นกลไก
การศึกษาตลอดชีวิต 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. จัดห๎องปรึกษางานและแลกเปลี่ยนความรู๎นอกเวลาสําหรับอาจารย์และนักศึกษา 
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หมวดที ่7 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมินปีที่ผ่านมา 

ความเห็นของ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. กํากับติดตามการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ให๎แล๎วเสร็จตามกําหนด รวมถึงสํงเสริมให๎ตีพิมพ์
เผยแพรํบทความในวารสารที่อยูํในฐานข๎อมูล
ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น 

เห็นด๎วยกับผู๎ประเมิน อยูํระหวํางดําเนินการ 

2. กํากับติดตามให๎นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษให๎
ผํานตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กํอนสําเร็จการศึกษา 

เห็นด๎วยกับผู๎ประเมิน อยูํระหวํางดําเนินการ 

3. วิเคราะห์ทบทวนแผนการรับนักศึกษาให๎
เป็นไปตามแผนฯ ในเลํม มคอ.2 

เห็นด๎วยกับผู๎ประเมิน อยูํระหวํางดําเนินการ 

4. สํงเสริมให๎อาจารย์นําเสนอบทความวิจัย 
บทความวิชาการหรือผลงานสร๎างสรรค์เพ่ิมเติม
ในฐานข๎อมูลและนิทรรศการระดับชาติและ
นานาชาติมากขึ้น 

เห็นด๎วยกับผู๎ประเมิน อยูํระหวํางดําเนินการ 

5. วางแผนกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมจํานวนการอ๎างอิงใน
ฐานข๎อมูล TCI  และ SCOOPUS 

เห็นด๎วยกับผู๎ประเมิน อยูํระหวํางดําเนินการ 

6. ควรขยายเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการ
และจัดกิจกรรมรํวมกันอยํางตํอเนื่อง 

เห็นด๎วยกับผู๎ประเมิน อยูํระหวํางดําเนินการ 

7. เสริมความรู๎ในเรื่องกระบวนการขอพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให๎กับนักศึกษา
ดําเนินการกํอนเก็บข๎อมูลวิทยานิพนธ์ 

เห็นด๎วยกับผู๎ประเมิน อยูํระหวํางดําเนินการ 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 

หลักสูตรฯ ยังไมํมีผู๎สําเร็จการศึกษา 
 

 

ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ๎ามี) 
 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
คณะผู๎สํารวจของคณะฯ ขอความรํวมมือผู๎จ๎างงาน (ผํานผู๎สําเร็จการศึกษา) ตอบแบบสอบถามปกติ/ 
ออนไลน์ (Google Form) และดึงข๎อมูลแจ๎งหลักสูตรเมื่อครบระยะเวลาปิดรับข๎อมูล 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 

หลักสูตรฯ ยังไมํมีผู๎สําเร็จการศึกษา 
 

 

ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ๎ามี) 
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หมวดที ่8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
 

- มีการปรับโครงสร๎างมหาวิทยาลัยเพ่ือการออกนอกระบบ ทําให๎แตํละหลักสูตรต๎องมีความชัดเจน
เรื่องอาจารย์ประจําหลักสูตร และเรื่องอัตรากําลังในภาควิชาตํางๆ ซึ่งประเด็นนี้อาจทําใหํเกิดการ
เคลื่อนย๎ายอาจารย์ และกระทบกับตําแหนํงที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได๎ อยํางไรก็ตามหลักสูตรนี้เพ่ิงจะ
เปิดสอนเป็นปีแรก ยังมี นักศึกษาไมํมากนัก จึงยังไมํมีผลกระทบชัดเจน หากแตํหลักสูตรต๎องเตรียม
ความพร๎อมในเรื่องอัตราจํานวนนักศึกษาที่รับเป็นที่ปรึกษาสําหรับปีการศึกษาตํอๆ ไป 

- การปรับปรุงวังทําพระ ทําให๎เงื่อนไขการบริหารจัดการทุกด๎านอยูํบนความเสี่ยง แตํทุกสํวนพยายาม
ต๎านความเสี่ยงนั้นอยํางรอบคอบ     

 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 

- สถานการณ์การระบาดของ COVID 19 มีผลกระทบโดยตรงในเรื่องการใช๎ชีวิตแบบ New Normal 
ทั้งในเรื่องของบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา กับมาตรการเฝูาระวังตํางๆ ประกอบกับต๎องมีการ
ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มากข้ึน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงเรื่องคุณภาพ แตํก็
ถือวําเป็นวิกฤตที่มีโอกาสให๎หลักสูตรและคณะฯ ได๎นําเทคโนโลยีเข๎ามีใช๎ให๎เกิดประโยชน์เร็วขึ้นและ
ได๎เตม็ศักยภาพมากขึ้น 
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หมวดที ่9 
แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลท่ี 
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

1. การเตรียมความพร๎อมสูํ 
AUN QA 

 คณะกรรมการ 
หลักสูตร 

อยูํระหวํางการดําเนินงาน 

2. การพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน ์

มิถุนายน 2563 คณะกรรมการ 
หลักสูตร 

1. การนําระบบการเรียนการสอน
ผํานรูปแบบ e-Learning จึงทําให๎
คณาจารย์เรียนรู๎รํวมกันผํานสังคม
ออนไลน์ขึ้น ซึ่งจะสํงผลตํอการ
พัฒนาทักษะการรู๎สารสนเทศของ
ผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
2. คณาจารย์สามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาทักษะชีวิตของ
ตนเองได๎ดีมากข้ึน โดยเฉพาะ การ
นํามาใช๎กับผู๎เรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกลุํมผู๎เรียน
ที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช๎
ทํางานตํอไป และสามารถพัฒนา
ตนจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ    
3. หลังจากเกิดวิกฤตการณ์โรค
ระบาด การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ได๎มุํงเน๎นมาตรฐานผลการเรียนรู๎
ของบัณฑิต (Learning 
Outcomes) ด๎วยการคํานึงถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
จะสํงเสริมให๎บัณฑิตบรรลุถึง
มาตรฐานผลการเรียนรู๎นั้นอยําง
สอดคล๎องและสํงเสริมกันอยํางเป็น
ระบบ   

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข๎อเสนอในการปรับโครงสร๎างหลักสูตร (จํานวนหนํวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
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ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ เปิดจัดการเรยีนการสอนเป็นครั้งแรก (ยังไมํมีข๎อเสนอในการปรับ
โครงสร๎างหลักสูตร)       

2. ข๎อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
โครงการสัมมนาเพ่ือให๎นักศึกษาได๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการออกแบบระดับชาติและ
นานาชาติ 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
เข๎ารํวมโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านงานวิชาการ 

4. การวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร ฯ สําหรับปี พ.ศ. 2565 ให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2562-2566 และสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี พ.ศ. 2561–2580 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 
12 พ.ศ. 2560–2564 นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2560– 
2579 และตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 
รวมทั้งแผนการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 จึงนับเป็น
ความจําเป็นของหลักสูตรที่จําเป็นต๎องอาศัยการจัดการตามแผนและดําเนินการอยํางเป็นระบบ
ภายใต๎วัฒนธรรม “สืบสาน สร๎างสรรค์ ศิลปากรเป็นเลิศ” และเป็นสํวนสําคัญที่ขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยศิลปากรไปสูํการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนําแหํงการสร๎างสรรค์ A Leading 
Creative University” อันเป็นเปูาหมายสูงสุดตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2563 
-การเตรียมความพร๎อมสูํ AUN QA   
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองวําข๎อความในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบ (หลักสูตรใหมํ พ.ศ.2560) ที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต๎องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็น
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมํได๎ เป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก 
(ยกเว๎นกรณีท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558) 

 
 

1. .................................................................... 
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน) 

วันที่  1  กรกฎาคม 2563 
 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/ 
ประธานหลักสูตร 

 

2. .................................................................... 
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี) 

วันที่  1  กรกฎาคม 2563 
 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

3. .................................................................... 
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม) 

วันที่  1  กรกฎาคม 2563 
 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

4. .................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์) 

วันที่  1  กรกฎาคม 2563 
 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 

5. .................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท  พรเจริญ) 

วันที่  1  กรกฎาคม 2563 
 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 

6. .................................................................... 
(อาจารย์ ดร.อติเทพ  แจ๎ดนาลาว) 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
วันที่  1  กรกฎาคม 2563 

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

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
วันที่  1  กรกฎาคม 2563 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหนํง 

ทางวิชาการ 
ประสบการณ ์
ด๎านการสอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือยํอปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

สําเรจ็การศึกษา 
หน๎าท่ี * 

สถาบัน, ประเทศ 
ปีท่ี

สําเรจ็ 
1 ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน    ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ 23 ปี ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) 

M.Sc. (Communication Design) 
ปร.ด. (วิจัยศลิปะและวัฒนธรรม) 

ม.ศิลปากร 
Pratt Inst., USA.  
ม.ขอนแกํน 

2524 
2528 
2557 

1, 3 

2 ดร.ยอดขวญั  สวัสด ี ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ 10 ปี ศ.บ. (ออกแบบศิลปประยุกต์) 
ศศ.ม. (นฤมิตศลิป์) 
ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร์) 

มทร.ธัญบรุ ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2540 
2548 
2556 

1, 3 

3 ดร.เพญ็สริิ  ชาตินิยม ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ 14 ปี ศ.บ.(เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) หลักสูตร 5 ปี) 
M.A. (Design) 
Ph.D. (Architectural Heritage Management and 
Tourism) 

ม.ศิลปากร 
The London Inst., UK. 
ม.ศิลปากร 

2539 
2542 
2556 

1, 3 

4 ดร.สุภาว ี ศิรินคราภรณ ์ รองศาสตราจารย ์ 17 ปี ศ.บ.(เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) หลักสูตร 5 ปี) 
M.A. (Jewelry Design) 
Ph.D. (Jewellery) 
 

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

2539 
2542 
2547 

2, 3 

5 ดร.รัฐไท  พรเจรญิ รองศาสตราจารย ์ 28 ปี วท.บ. (ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม) 
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 
ศิลปประยุกตด์ุษฎีบณัฑิต (ออกแบบผลติภณัฑ์) 

มรภ.สวนดสุิต 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.อุบลราชธาน ี

2535 
2542 
2549 

2, 3 

6 ดร.อติเทพ แจด๎นาลาว 
 
 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ 14 ปี กศ.บ. (ศิลปศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2)) 
M.A. (Visual Communication Design) 
Ph.D. (Design Arts) 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
Kent State U., USA 
Silpakorn U. 

2536 
2547 
2557 

2, 3 

7 ดร.ธนาทร เจียรกลุ 
 
 

อาจารย ์ 33 ปี กศ.บ. (ภาษาองักฤษ (วิชาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา)) 
กศ.ม. (เทคโนโลยทางการศึกษา) 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ศิลปากร 

2519 
2523 
2557 

3 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหนํง 

ทางวิชาการ 
ประสบการณ ์
ด๎านการสอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือยํอปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

สําเรจ็การศึกษา 
หน๎าท่ี * 

สถาบัน, ประเทศ 
ปีท่ี

สําเรจ็ 
8 ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์

 
 

27 ปี ศบ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2525 
2529 
2536 

3 

9 ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ศาสตราจารย ์ 25 ปี ศบ. (โบราณคดี) 
ศศม. (ประวัตศิาสตร์ศลิปะ) 
PhD. (ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 
ม.ปารสี-ซอร์บอนน ์

 3 

10 ดร.บณัฑิต อินณวงศ์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ 25 ปี วทบ. (เทคโนโลยีการอาหาร) 
M.S. Food Science and Technology (Food 
Engineering) 
PhD. Biological Systems Engineering (Food 
Engineering) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
Virginia Tech 
 
Virginia Tech 

2534 
2541 
 
2544 

3 

หมายเหตุ :   การท าหน้าท่ีของอาจารย์ * (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
(1) หมายถึง อาจารย์ผู๎รบัผิดชอบหลักสตูร  (4) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ การค๎นคว๎าอิสระ 
(2) หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตร   (5) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม 
(3) หมายถึง อาจารย์ผูส๎อน    (6) หมายถึง อาจารย์ผูส๎อบวิทยานิพนธ์ 

 
ตารางท่ี 1.1-2 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ ปีการศึกษา 2562 รายชื่อมาจากเว็บตารางสอน 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหนํงทาง

วิชาการ 
(ถ๎ามี) 

หนํวยงาน/
ตําแหนํง 

ประสบการณ์ทํางานท่ีเกี่ยวข๎อง
กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือยํอปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

สําเรจ็การศึกษา หน๎าท่ี 
(ระบุตาม
หมายเหตุ) 

สถาบัน, ประเทศ ปีท่ีสําเรจ็ 

1 ดร.อรศริิ ปาณณิท ์ ศาสตราจารย ์
เกียรติคณุ 

ม.เกษตรศาสตร ์ สถาปัตยกรรม ศ.บ.(สถาปัตยกรรมไทย) 
สถ.บ.(สถาปตัยกรรม) 
M.S.(Tropical 
Architecture ) 
สถ.ด.(สถาปตัยกรรม) 

ม.ศิลปากร 
ม.เกษตรศาสตร ์
Pratt Institute of New 
York 
ม.เกษตรศาสตร ์

 3 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหนํงทาง

วิชาการ 
(ถ๎ามี) 

หนํวยงาน/
ตําแหนํง 

ประสบการณ์ทํางานท่ีเกี่ยวข๎อง
กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือยํอปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

สําเรจ็การศึกษา หน๎าท่ี 
(ระบุตาม
หมายเหตุ) 

สถาบัน, ประเทศ ปีท่ีสําเรจ็ 

2 ดร.นิยม วงศ์พงษ์คํา รองศาสตราจารย ์ ม.ขอนแกํน การวิจัยศลิปกรรมวัฒนธรรม และ
การออกแบบ 

ปร.ด. (บริหารจดัการ
วัฒนธรรม) 

ม.มหาสารคาม  3 

3 นายสุชาติ เถาทอง ศาสตราจารย ์ ม.บูรพา การวิจัยทัศนศลิป์และการ
ออกแบบ 

ศ.บ. (จิตรกรรม)   
MFA 

ม.ศิลปากร 
VISVA BHARATI U. 

 3 

4 ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ รองศาสตราจารย ์ ม.จุฬาลงกรณ ์ การวิจัยศลิปะและการออกแบบ B.s. (Graphic Design) 
M.F.A. (Visual Design)  
Ph.D. (Education: 
Emphasis on 
curriculum, Program 
and Human Resources  
Development) 

Weber State U. 
U. Of Oregon 
Oregon State U. 

2525 
2528 
2536 

3 

5 ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ ม.มหาสารคาม การวิจัยด๎านการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

คบ. (อุตสาหกรรมศลิป)์ 
กศม. (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา) 
ศป.ด. (ออกแบบผลติภณัฑ)์ 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
 
ม.อุบลราชธาน ี

2529 
2534 
 
2548 

3 

6 ดร.นิรัช สดุสังข ์ รองศาสตราจารย ์ ม.นเรศวร ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เครื่องปั้นดินเผา 

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
ค.ม. (ศิลปศึกษา) 
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
เกียรตินยิม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล๎าเจา๎คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2002 
 
1997 
1994 

3 

หมายเหตุ :   
การท าหน้าท่ีของอาจารย ์
(3) หมายถึง อาจารย์ผูส๎อน     (5) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม 
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(4) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค๎นคว๎าอสิระ (6) หมายถึง อาจารย์ผูส๎อบวิทยานิพนธ์ 

 
ตารางท่ี 1.1-3 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2562 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์/ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

1 ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน   1. นายชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ 60158901 การออกแบบเพื่อการทํองเที่ยวเชงิเกษตร 
Design for Agrotourism 

27/02/2561 

2. นางสาวนลินณัฐ ดสีวัสดิ ์
 

60158908 การออกแบบประสบการณ์เลําเรื่อง
ประวัติศาสตร์ไทยด๎วยการใช๎กลิ่น 
The Experience Design of Historical Thai  
Narratives through Scents 

07/08/2561 

3.นางสาวชญานิศ ต๎นเทียน 

 

61158901 การสร๎างสรรค์สื่อการเรียนรูเ๎พื่อสงํเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสาํหรับ เด็กและเยาวชน 
การสร๎างสรรค์สื่อการเรียนรูเ๎พื่อสงํเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสาํหรับเด็กและเยาวชน    
Innovation of  Learning Media that 
enhance  Moral Values for Children and 
Adolescents 

10/07/2562 

2 ผศ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสด ี
 
 

  1. นายสมชาย สุพิสาร  
 
 

60158903 สภาพแวดล๎อมภายในเพื่อการปฏสิัมพันธ์และ
การรับรู๎พื้นท่ีภายในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ
เพื่อรองรับกิจกรรมผูส๎ูงอาย ุ
Internal Environment for Interaction and 
Perception of Primary Care Hospital 
Space for Elderly Activities 

19/06/2562 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์/ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

2. นางสาวชนกมณฐ์ รักษาเกียรต ิ
 
 
 

60158905 การสร๎างแบรนดส์ถานท่ีผํานประสบการณ์จริง
เพื่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต ๎
5 Place Branding by Authentic 
Experience for Three Southern Provinces 

17/08/2561 

3 ผศ.ดร.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม 
 

  1. นายอภิชาติ ทวีวัฒน ์

 

60158910 การออกแบบอัตลักษณ์พื้นที่แสดงสินค๎า
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และ แนวทางการปรับรูปแบบ
ตามขนาดพื้นท่ี 
Identity  Design for Commercial  Space 
of Community ‘s Products and 
Modification Guidelines Following Area 
Size 

28/06/2562 

2. นางสาวปรารถนา ศิริสานต ์

 

61158904 การใช๎กลยุทธ์การออกแบบ สําหรบัพ้ืนท่ี
สร๎างสรรค์ทางศลิปะและ วัฒนธรรมชุมชน เพื่อ
สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด 
พิษณุโลก 
Intregrated Design Strategies for 
Community Culture and Creative Space 
to Promote Cultural Tourism of 
Phitsanulok 

26/06/2562 

3. นายมานพ เอ่ียมสะอาด 
 

61158909 ลมหายใจแหํงอยุธยาในจังหวัดเพชรบุรี สูํการ
สร๎างสรรค์ ภาพยนตร์สต็อปโมช่ัน แอนิเมชัน
จากศิลปะและประวัตศิาสตร์ สมัยอยุธยาตอน
ปลาย 

10/07/2562 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์/ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

From the breath of Ayutthaya in 
Phetchaburi to the Creation of Stop  
Motion Animation About the Art and 
History of Late Ayutthaya Period 

4. นางสาวนฤดี ภูํรัตนรักษ ์

 

61158912 นวัตกรรมวสัดตุกแตํงภายในสํงเสริมสุขภาวะ
สมบูรณ ์
The innovation decorative materials 
supporting health and wellness 

10/07/2562 

4 รศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์   
 
 

1. นางสาวอรอุมา วิชัยกุล  
 

60158904 เครื่องประดับสานตํอความพอเพียง Jewelry : 
The Thread of Self – Sufficiency  

19/06/2562 

2. นายขจรศักต์ นาคปาน  
 

61158908 นวัตกรรมการใช๎เม็ดสีเมลานินเพื่อสร๎างสรรค์
เครื่องนุํงหํมแหํงอนาคต 
Melanin Innovation to Create Garments 
for the Future 

06/03/2562 

3. นางสาวณิรชญา จังติยานนท์ 60158909 สุนทรียวิทยาการพัฒนาศักยภาพวัตถุดิบเหลือ
ใช๎จากธรรมชาติ เพื่อสร๎างสรรค์เครื่องแตํงกาย
จากเส๎นใยเปลือกข๎าวโพด  
Aesthetic Transformation of Discarded 
Corn Husk Fibre to Garment 

10/07/2562 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์/ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

5 รศ.ดร.รัฐไท  พรเจรญิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.นางสาวทอปัด วงษาลังการ 

 

61158902 การออกแบบพัฒนาหัตถกรรมเครือ่งหนังสูํการ
สร๎างอาชีพให๎ผู๎ พิการทางสายตามูลนิธิชํวยคน
ตาบอดแหํงประเทศไทยในพระบรม 
ราชินูปถัมภ์  
The Design and Development of Leather 
Handicrafts to Support Vocational Skills 
for Visually Impaired of the Foundation 
for the Blind in Thailand under the 
Royal Patronage of H.M. the Queen 

26/06/2562 

2.นางสาวปรางทอง ชั่งธรรม 

 

61158903 สุนทรีย์แหํงแสงสูํการรังสรรค์นวัตกรรมชํวยผํอน
คลายความเครยีด ในที่ทํางาน  
Aesthetics of light to create innovation 
to relieve stress in  the workplace 

19/06/2562 

3.นางสาวชมขวัญ บุตรเวียงพนัธ์ 

 

61158911 จินตภาพใหมํในการออกแบบผลติภัณฑ์
หัตถกรรมหญ๎าแฝก สร๎างสรรคส์ูํการสร๎างอาชีพ
ชุมชน  
New imagery creation of vetiver’s 
product to create community careers 

10/07/2562 

6 ผศ.ดร.อติเทพ  แจ๎ดนาลาว   1. นางสาวนรรชนภ ทาสุวรรณ  
 
 

60158902 การออกแบบสื่อปฏสิัมพันธ์เพื่อถํายทอดคลัง
ปัญญาผู๎สูงอายุ Interactive Design to 
Transfer the Elderly Intellectual 
Repository 
 

15/08/2561 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์/ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

2. นางสาวดลพร ศรีฟูา  60158907 ศิลปะความจริงเสมือนเพื่อบา บัดจิตใจของผู๎ปุ 
วยอัมพาตในโรงพยาบาลทหารผํานศึก  
Virtual Reality Art to Therapy the Minds 
of Paralysis Patients in Veterans 
Hospitals 

15/08/2561 

3. นางสาวพิชญา นิลรุํงรัตนา 61158905 การพัฒนาเครื่องมือออกแบบสํวนตํอประสาน
กับผู๎ใช๎งานระบบดิจิทลัสําหรับผู๎สงูอายุ 
Digital User Interface Design Tools  
Development for Elderly 

06/03/2562 

4. นายโกเมศ กาญจนพายัพ  
 

61158910 กระบวนทัศน์ใหมํในงานนิวมีเดียอาร์ตการตรสัรู๎
ผํานวิทยาการโลกเสมือน 
The New Paradigm of Creating &  
Experiencing Enlightenment New Media 
Art through Virtual Reality 

04/03/2562 

5. นางสาววันวิสาข์ พรมจีน 61158907 การเช่ือมโยงอัตลักษณต์ัวละครทีจ่ําแลงกายใน
งานวรรณคดีไทยเพื่อสรา๎งจินตภาพ 
Collective Identity of Disguised 
Characters in Thai Classical Literature to 
Create Visual Arts 

10/07/256 
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ตารางท่ี 1.1-4 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นอาจารย์ประจ า) ปีการศึกษา 2562 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์/ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

        

ตารางท่ี 1.1-5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2562 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์/ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

        

ตารางท่ี 1.1-6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร) ปีการศึกษา 2562 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์/ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

       

ตารางท่ี 1.1-7 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2562 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์/ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

       

 



65 

ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์ 
/การค๎นคว๎าอิสระ 

ผลงานท่ีได๎รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(proceedings) หรือรายงานหรือสํวนหน่ึงของการค๎นคว๎าอิสระที่ไดเ๎ผยแพรํในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งที่สืบค๎นได๎   (ปีท่ี/ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ ์และเลขหน๎า) 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบัตร 

 ยังไมํมผีู๎สําเร็จการศึกษา    

ตารางท่ี 1.1-9  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563 

ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย ์
1. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน หัวหน้าโครงการวิจัย : 

1. โครงการพัฒนาคณุภาพผลิตภณัฑ์ กลุมํปรับตัวสูํการพัฒนา (กลุมํ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี 
ราชบุรี และสุพรรณบรุี) ประจาํปี 2560  
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. เสนํห์การทํองเที่ยวนครปฐมผาํนแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1) 2559 
2. โครงการพัฒนาฐานทรัพยากรการทํองเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองโบราณอูํทอง โดยกระบวนการมีสํวนรํวมแบบบูรณาการ 
เพื่อสร๎างการรับรูเ๎มืองโบราณอูํทองในรูปแบบ เกม 3 มิติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (2561) 
3. โครงการพัฒนาเกม 3 มิติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อสร๎างการรับรู๎เมืองโบราณอูํทอง (2562) 

 
2560 

 
 

2559 
2561 

 
2562 

1, 3 

ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. New words from IoT #1 (2562)  

 
2562 

 

2. ผศ.ดร.ยอดขวัญ  สวสัด ี ผู้ร่วมวิจัย : 
1. การจัดการความรู๎ในสาขานวัตกรรมการออกแบบประสบการณส์ร๎างสรรค์ ระยะที่ 1 บํงช้ี แสวงหา สร๎างและจัดความรู๎ให๎
เป็นระบบ (2559) 
2. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต๎นแบบผลติภณัฑ์จากมรดกทางศลิปวัฒนธรรม กรณีศึกษา : โบราณวตัถุช้ินเยี่ยมในประเทศไทย 
(2559) 
3. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณศีึกษาผํานวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสตูรดุษฎี
บัณฑิตศลิปะการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร (2559) 
4. โครงการพัฒนาคณุภาพผลิตภณัฑ์ กลุมํปรับตัวสูํการพัฒนา (กลุมํ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี 
ราชบุรี และสุพรรณบรุี) ประจาํปี 2560 
5. โครงการศูนยส์ร๎างสรรค์และพฒันาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย ระยะที่ 1 (2560) 
6. โครงการศูนยส์ร๎างสรรค์และพฒันาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : คําใช๎จํายในการออกแบบสร๎างสรรค์ผลิตภณัฑ์และบมํ

 
2559 

 
2559 

 
2559 

 
2560 

 
2560 
2561 

1, 3 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย ์
เพาะผู๎ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. Creative Fine Arts Thailand (2559) 
2. บรรจงรําลึก (2559) 
3. หมดจด (2560) 
4. COLLECT (2560) 
5. โครงการออกแบบตราสญัลักษณ์ (Creative Fine Art Thailand) 2561 
6. Space for Recording (2561) 
7. พื้นที่บันทึก (2561) 
8. การออกแบบตราสญัลักษณ์ Creative Fine Art Thailand. 2018 (2561) 
9. การออกแบบจัดทํารูปเลํมศลิปกรรมหนังสือ พระเมรุมาศสมยัรัตนโกสินทร์ (2562) 
10. Ex-periment No.1 (2562) 
11. Folding No.1 (2562) 
12. Pati-Pub (2562) 

 
2559 
2559 
2560 
2560 
2561 
2561 
2561 
2561 
2562 
2562 
2562 
2562 

 

3. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม หัวหน้าโครงการวิจัย : 
1. Eco Glass Hub (2560) 

 
2560 

1, 3 

ผู้ร่วมวิจัย : 
1. โครงการวิจัย เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต (2559) 
2. โครงการศูนยส์ร๎างสรรค์และพฒันาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) (2560) 
3. การศึกษาเทคนิคการอนรุักษ์แก๎วโบราณ (2560) 
4. ส๎มโอแก๎วจิ๋ว (2560) 
5. โครงการศูนยส์ร๎างสรรค์และพฒันาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : คําใช๎จํายในการออกแบบสร๎างสรรค์ผลิตภณัฑ์และบมํ
เพาะผู๎ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 
2559 
2560 
2560 
2560 
2561 

 

ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. ตํางหูซุ๎มลูกปดั (2559) 
2. ภาชนะจากธรรมชาติ (2560) 
3. nestle coco (2560) 
4. Ascend into the sky (2560) 
5. X2 (2561) 
6. ครอสทู (2561) 

 
2559 
2560 
2560 
2560 
2561 
2561 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย ์
7. แสดงผลงานสร๎างสรรค์  ผลงานนวัตกรรม ณ ห๎อง Material and Design Innovation Center ศูนย์สร๎างสรรค์งาน
ออกแบบ TCDC ก.ย.61 – มี.ค.62 
8. Energizing Summer (2562) 
9. 777 (2562) 

2562 
 

2562 
2562 

 การตีพิมพ์บทความ/ น าเสนอที่ประชุมวิชาการ : 
1. ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได๎ (Spirit, Brahmanism, Buddhism: Cultural Adornment). วารสาร
มหาวิทยาลยัศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 3. ก.ย.-ธ.ค.60. หน๎าท่ี 
129 - 142. 

 
2560 

 

4. รศ.ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ ์ หัวหน้าโครงการวิจัย : 
1. การพัฒนาผลติภณัฑ์เครื่องประดับจากเส๎นใยกล๎วย (2559) 
2. โครงการสํงเสรมิการวิจยัและการจัดการองค์ความรูเ๎รื่องเอกลักษณ์เครื่องประดับไทยรํวมสมัยเพื่อสร๎างนวัตกรรมการ
เรียนรู๎แกํวงการอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งเกิดความไดเ๎ปรียบทางการแขํงขันในระดับเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ชํวงที่ 3 : หลังสมัยใหมไํทยก๎าวหน๎า (2559)  
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสต ิ(2559) 
2. โครงการวิจัย เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต (2559) 
3. โครงการพัฒนาคณุภาพผลิตภณัฑ์ กลุมํปรับตัวสูํการพัฒนา (กลุมํ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี 
ราชบุรี และสุพรรณบรุี) ประจาํปี 2560 
4. โครงการวิจัยสร๎างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถิตในดวงใจ" (2560) 
5. โครงการศูนยส์ร๎างสรรค์และพฒันาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) 2560 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. ประณตีศิลปเ์พชรบุรี (2559) 
2. พอเพียง (2559)  
3. เครื่องประดับรํวมสมัยจากวัสดเุหลือใช๎ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ : ใยมะพร๎าว (2560) 
4. ใย ประดับ... ไย ประดับ? (2560) 
5. Fibre-embellished Why-embellished? (2560) 
6. Lean on the Old Days (2561) 
7. อิงอดีต (2561) 
8. Bangkok Dhatu (2562) 
9. The Soft Jewelery (2562) 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย ์
10. A series of accessories for "Baan Pa Tum-Pa Tai" Museum, Sakon Nakhon Province (2562) 
11. The Teaching of Coins (2562) 
การตีพิมพ์บทความ/ น าเสนอที่ประชุมวิชาการ : 
1. ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได๎ (Spirit, Brahmanism, Buddhism: Cultural Adornment). วารสาร
มหาวิทยาลยัศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 3. ก.ย.-ธ.ค.60. หน๎าท่ี 
129 - 142. 
2. การพัฒนาผลติภณัฑ์เครื่องประดับจากเส๎นใยกล๎วย. การประชุมวิชาการ “ศิลปากรวิจยั” ครั้งท่ี 11 “นวัตกรรมและการ
สร๎างสรรคเ์พื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน”. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม Thailand. 13 
มิ.ย. - 14 ม.ิย.62. หน๎าท่ี 1-10. 
3. Sustainable Thai Jewellery. 2019 International Art and Design Symposium. Ewha Womans University 
South Korea. 26 November - 1 December 2019. pages 100-102. 
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5. รศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. ที่น่ังแบบขยายได๎ (ไดร๎ับสิทธิบตัรหมายเลข 1002003591 เมื่อวันท่ี 28 ก.ย.59) 
2. ผลิตภัณฑส์าธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The suburban) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจําปี 2560) 
3. ฉลากสมุนไพร กลุมํผลิตภัณฑ์ชุมชน ตําบลบางไทรปุา (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
4. กลุํมผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา๎นลานแหลม ตําบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ 
นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สูเํศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครัง้ที่ 2 ปี 2560) 
5. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตําบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการ
สํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
6. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบื
สานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
7. ไผํเมืองกาญจน์กับการสร๎างสรรค์งานเครื่องเรือน. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจําปี 2561 : สํงเสรมิ
ชุมชนต๎นแบบ สืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์รํวมสมัยราชดําเนิน Thailand. 
15 - 30 ก.ย.61. 
8. Portable Air Filter. 2019, นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจําปี 2562 
การตีพิมพ์บทความ/ น าเสนอที่ประชุมวิชาการ : 
1. การประยุกต์ใช๎ทฤษฎีมุมมองทัศนียภาพเพื่อการออกแบบทางผลติภัณฑ์อยํางยั่งยืน. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศิลปกรรมวิจัย ครั้งท่ี 4 อัตลักษณศ์ิลปกรรมจากรากสูโํลก. รร.อวาธานี ขอนแกํน โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์. หน๎าท่ี 
232 - 233. 13 - 14 ก.ค.61 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย ์
6. อ.ดร.อติเทพ  แจ๎ดนาลาว หัวหน้าโครงการวิจัย : 

1. งานสร๎างสรรค์อินเทอร์แอคทีฟมีเดียในรปูแบบอินสตอลเลช่ันโดยใช๎แรงบันดาลใจจากประสบการณด์๎านสังคมและ
วัฒนธรรม กรณีศึกษาผลงานชุด พูดจาภาษาดอกไม๎ (2559) 
2. การพัฒนาสื่อปฏสิัมพันธ์เพื่อสงํเสริมการเรียนรูเ๎รื่องยาสมุนไพรไทยในรูปแบบเกม กรณีศึกษา : เกมโอสถพระนารายณ์ 
(2560) 
3. การวิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์ของที่ระลึกต๎นแบบจากเรื่องราวของไปรษณยี์ไทยเพื่อเพิม่คุณคําให๎กบัองค์กร (2561 บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จาํกัด) 
4. โครงการพัฒนาฐานทรัพยากรการทํองเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองโบราณอูํทอง โดยกระบวนการมีสํวนรํวมแบบบูรณาการ 
เพื่อสร๎างการรับรูเ๎มืองโบราณอูํทองในรูปแบบ เกม 3 มิติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (2561) 
5. โครงการพัฒนาเกม 3 มิติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อสร๎างการรับรู๎เมืองโบราณอูํทอง (2562) 
6. การออกแบบการรับรูเ๎ชิงปฏิสัมพันธ์สําหรับพิพิธภณัฑสถานแหํงชาติพระปฐมเจดยี์ (2562) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. การพัฒนาผลติภณัฑ์ต๎นแบบของที่ระลึกจากศลิปวัตถุ โบราณวตัถุ และโบราณสถานในสมยัทวารวดี” (Development of 
Souvenir Prototype Products from Art object, Artifact and Historic Site in Dvaravati Period) 2561 
2. การสังเคราะห์รูปแบบการบรูณาการสหศิลป์แบบไทยสูํแอนเิมชัน 3 มิติ เรื่องรามเกยีรติ์ (2561) 
3. โครงการพัฒนาฐานทรัพยากรการทํองเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองโบราณอูํทอง โดยกระบวนการมีสํวนรํวมแบบบูรณาการ 
เพื่อสร๎างการรับรูเ๎มืองโบราณอูํทองในรูปแบบ เกม 3 มิติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (2561) 
4. โครงการพัฒนาเกม 3 มิติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อสร๎างการรับรู๎เมืองโบราณอูํทอง (2562) 
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ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. Virtual Cultural Street. นิทรรศการผลงานคณาจารยค์ณะมัณฑนศิลป์ ประจําปี 2561 : สํงเสริมชุมชนต๎นแบบ สืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์รํวมสมยัราชดําเนิน. 15 - 30 ก.ย.61. 
2. Virtual Cultural Heritage : Virtual Phra Pathom Chedi. 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.  
3. ตํอตัว-ตํอยอด-องค์พระปฐมเจดีย์ (Nano Block Phra Pathom Chedi). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ 
ประจําปี 2562 : หอศิลป์คณะมณัฑนศิลป์. 15 - 30 กันยายน 2562 
4. ปะติด-ปะตํอ. การแสดงผลงงานศิลปะและการออกแบบ แหํงประเทศไทยครั้งท่ี 2 : ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มทร.
รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา. 6-15 มีนาคม 2563 
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บทความวิชาการ : 
1. การสังเคราะห์รูปแบบการบรูณาการสหศิลป์แบบไทยสูํแอนเิมชัน 3 มิติ เรื่องรามเกยีรติ์. วารสารวชิาการศรีปทุม ชลบรุี. ปี
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย ์
ที่ 14 ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 หน๎า 86-97 (ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1) 

7. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล ที่ปรึกษาโครงการวิจัย : 
1. ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผลติภณัฑ์และตํอยอดตราสินค๎าสูํอาเซยีน ภายใต๎โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟช่ัน
และไลฟ์ไตล์ (2559) 
2. โครงการสํงเสรมิชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 ประจําปี 2561 
3. โครงการไปรษณยี์เพิ่มสุข ภายใต๎โครงการไปรษณียไ์ทย...เพื่อแผํนดินธรรม แผํนดินทอง (2561) 
4. โครงการพัฒนาและเพิ่มมลูคําผลิตภณัฑ์ชุมชนให๎กับชุมชนทํองเที่ยวต๎นแบบ ภายใตโ๎ครงการเสริมสร๎างกลไกการขับเคลื่อน
ภาคีการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชมุชน ประจําปี 2561 
5. โครงการพัฒนาฐานทรัพยากรการทํองเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองโบราณอูํทอง โดยกระบวนการมีสํวนรํวมแบบบูรณาการ 
เพื่อสร๎างการรับรูเ๎มืองโบราณอูํทองในรูปแบบ เกม 3 มิติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (2561) 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีและเครือขําย เพื่อขับเคลื่อนการทอํงเที่ยวโดยชุมชน (2561) 
7. โครงการพัฒนาเกม 3 มิติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อสร๎างการรับรู๎เมืองโบราณอูํทอง (2562) 
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8. ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ ์ หัวหน้าโครงการวิจัย : 
1. โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือขํายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที ่(2561) 
2. โครงการศึกษาการเสริมสร๎างศกัยภาพการมสีํวนรํวมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานศึกษาที่หมดความจําเป็นในการใช๎
ประโยชน ์
3. รูปแบบการยกระดับคณุภาพการเรยีนการสอนตามแนวคดิ GPAS 5 Steps เพื่อการเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ในยุคไทย
แลนด์ 4.0 
4. โครงการศึกษาการเสริมสร๎างศกัยภาพการมสีํวนรํวมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานศึกษาที่หมดความจําเป็นในการใช๎
ประโยชน์ (2562)  
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. การศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจดัการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2559) 
2. โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนสอนภาษาอังกฤษท้ังระบบ (2559) 
3. การสํารวจความพึงพอใจจากหนํวยงานของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 
4. โครงการยกยํองและเชิดชูสถานศึกษาที่เป็นเลิศในการพัฒนาผู๎เรยีนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (2561)  
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บทความวิชาการ/บทความวิจัย : 
1. The Model of School Curriculum Management Affillated with Office of the Higher Education 
Commission and Office of The Basic Education Commission. The 3 rd International Conference on 
Education (ICE 2016) "Innovation and Research on Educational Competency Development to Achieve the 
Global Goals". Thailand . 20 August 2016. pages 106-115. 

 
2559 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย ์
2. Paradigm of Guidance Activity to Enhance Using Life and Career Skills for High School Students. The 3 
rd International Conference on Education (ICE 2016) "Innovation and Research on Educational 
Competency Development to Achieve the Global Goals". Thailand . 20 August 2016. pages 72-83. 
3. แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ. วารสาร Veridian E-
Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 พ.ค. – ส.ค.60. หน๎าท่ี 844 - 860. 
4. การพัฒนาสรรถนะและตัวบํงช้ีสมรรถนะการจัดการเรยีนการสอนวิชาชีพ ด๎านธุรกิจค๎าปลีก. ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั ปีท่ี 
9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560). หน๎าท่ี 100-115. 
5. การพัฒนาสรรถนะและตัวบํงช้ีสมรรถนะการจัดการเรยีนการสอนวิชาชีพ ด๎านธุรกิจค๎าปลีก. ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั ปีท่ี 
9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560). หน๎าท่ี 100-115. 
6. The Study of using the English Program Curriculum at The Demonstration School of Silpakorn University 
(Early Childhood and Elementary). The 6th International Conference on Education (ICE 2019) and The 
15th National Conference " Creative Paradigms towards Internationalizing Education " . Luang Phor Wat 
RaiKhing Uppatham Meeting Room, Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand 
Thailand. 22 June 2019. pages 125-135. 
7. การเสรมิสร๎างศักยภาพการมสีวํนรํวมในการจัดการศึกษาสําหรับสถานศึกษาท่ีหมดความจําเป็นในการใช๎ประโยชน์. 
ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 11 ฉบับท่ี 2 (มกราคม 2562). หน๎าท่ี 29-44.  

2559 
 
 

2560 
 

2560 
 

2560 
 

2562 
 
 
 
 

2562 

*หมายเหตุ  
1. อาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสตูร อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม อาจารย์ผูส๎อบวิทยานิพนธ์ ต๎องมีผลงานทางวิชาการ

จํานวนอยํางน๎อย 3 รายการ ในรอบ 5  ปีย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย 1 รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย  
2. อาจารยผ์ู๎สอน ต๎องมผีลงานทางวิชาการอยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5  ปีย๎อนหลัง 

 
ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ รายชื่อมาจากเว็บตารางสอน 

ชื่ออาจารย์ ผลงานวิชาการ** ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย ์
1. ศ.อรศิริ  ปาณณิท ์
 

ผลงานวิชาการที่ตีพมิพ์เผยแพรํระดับชาต ิ
1. ถิน่ฐานและสถาปตัยกรรมพื้นถิน่ผู๎พูดภาษาตระกูลไท (2560) 
2. ไท-ลาว : รายงานความก๎าวหนา๎รอบปีท่ี 2 โครงการวิจัย "การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญํที่แตกตําง
ของกลุํมชาติพันธ์ุไท-ลาว ในพื้นที่ลุํมน้ําภาคกลางของประเทศไทย" (2554) 
3. บ๎านและเรือนพวนบางปลาม๎า : จากเชียงขวางสูํลุํมน้ําภาคกลางของไทย (2555) 
4. โครงการภมูิปัญญา พัฒนาการและความสัมพันธ์ระหวํางกันของเรือนพื้นถิ่นไทยเขินเชียงใหมํ-เชียงตุง : รายงานวิจัยฉบับ

 
2560 

3 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิชาการ** ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย ์
สมบูรณ์ = Local wisdom development and relationship between the vernarcular houses of Thai-Kern in 
Chiengmai-Chiengtung (2550) 
5. ปัญญาสร๎างสรรค์ในเรือนพ้ืนถ่ินอุษาคเนย์ : กรณีศึกษา ไทย ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ผํานที่วําง มวล และชีวิต (2543) 

2. รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คํา ผลงานวิชาการที่ตีพมิพ์เผยแพรํระดับชาต ิ
1. เครื่องเงินเมียนมาร์ : การหาคณุคําความงามทาง สุนทรียภาพ (2560) 
2. การวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมที่สะท๎อนความเป็นอสีานของอาจารย์ไพโรจน์ สโมสร (2559) 
3. สุนทรียภาพและคติสญัลักษณ์ในงานเครื่องน้ําเกี้ยง เมืองหลวงพระบาง (2559) 
4. เปรียบเทียบคติความเชื่อและรปูแบบของธรรมาสน์ในภาคอีสานและนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ()2552) 
5. ภูมิปัญญาการทอผ๎าพื้นเมืองไทยวน : แนวทางการจัดการเชิงธุรกจิชุมชน อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (2552) 
6. ชุมชนโบราณถิ่นเดิมโคราช : แนวทางการจัดการการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสมีา (2552) 
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3. ศ.สุชาติ  เถาทอง ผลงานวิชาการที่ตีพมิพ์เผยแพรํระดับชาต ิ
1. พลวัตชุมชนโบราณชายขอบจังหวัดสระแก๎ว – บันเตียเมียนเจย (2554) 
2. สหบททางธรรมชาติ : รงควตัถุจากธรรมชาติโดยการบรูณาการภมูิปัญญาท๎องถิ่นและเทคโนโลยสีะอาด สูํการสร๎างสรรค์
ทางศิลปศึกษา (2559) 
3. การสังเคราะห์รูปแบบการบรูณาการสหศิลป์แบบไทยสูํแอนเิมชัน 3 มิติ เรื่องรามเกยีรติ์ (2561) 
4. การออกแบบพิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่นสําหรับการเรียนรู๎แบบสหวิทยาการจังหวัดฉะเชิงเทรา (2559) 
5. รื่นรมยส์ําราญ : การหาดุลยภาพของความหมายระหวํางประติมากรรม (2560) 
6. ราชมรรคา : การออกแบบสื่อประสมเพื่อการเรียนรู๎อารยธรรมขอมในอีสานใต ๎(2560) 

 3 

4. รศ.ดร.ศภุกรณ์  ดิษฐพันธุ ์
 
 

ผลงานวิชาการที่ตีพมิพ์เผยแพรํระดับชาต ิ
1. โครงการสร๎างสรรคผ์ลงานวิจัยเชิงศิลปะโดยมุํงเน๎นการนําเสนออัตลักษณ์พื้นถิ่นยาํนกุฎีจีนเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวใน
ชุมชน (2559) 
2. อัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณอูทํอง จังหวัดสุพรรณบรุ ี(2558) 
3. การใช๎เอกลักษณ์จากศลิปะการแสดงพื้นบ๎านเพื่อการสํงเสริมการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศกึษาจังหวัดสุพรรณบรุี 
(2557) 
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5. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย  สิกขา ผลงานวิชาการที่ตีพมิพ์เผยแพรํระดับชาต ิ
1. การออกแบบและพัฒนาบรรจภุัณฑ์กันกระแทกจากเศษกระดาษ (2559) 
2. ปัจจัยที่ทําให๎เกิดการ ปิ๊งไอเดีย ของนักออกแบบมืออาชีพ ด๎านการออกแบบนิเทศศิลป ์(2559) 
3. ศิลปหัตถกรรมทองเหลือง บ๎านปะอาว : การอนุรักษ์และพัฒนา เพื่อตํอยอดภูมิปญัญาหตัถกรรมชุมชน (2558) 
4. การสร๎างสรรค์ลายผ๎าเอกลักษณ์ในท๎องถิ่นอีสาน (2554) 
5. แนวทางการพัฒนางานหัตถกรรมไม๎ไผํในวิถีชีวิตคนอีสาน (2550) 

 3 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิชาการ** ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย ์
6. รศ.ดร.นริัช สุดสังข์ ผลงานวิชาการที่เผยแพรรํะดับชาติ/ นานาชาต ิ

1. การออกแบบเครื่องประดับด๎วยภูมิปญัญาและอัตลักษณไ์ทยสาํหรับกลุมํบริโภคสมัยใหมํ (รอบที่ 2) 
2. การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเชือกมัดฟางด๎วยเทคนิคเมคราเมํสาํหรับตกแตํงบ๎านพักอาศัย 
3. การพัฒนารูปแบบฉลากสินค๎าและบรรจุภณัฑ์ข๎าวไทยสาํหรับกลุมํ ผู๎บรโิภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์ 
4. การพัฒนารูปแบบฉลากสินค๎าและบรรจุภณัฑ์ข๎าวไทยสาํหรับกลุมํผู๎บรโิภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์ 
5. การพัฒนาบรรจภุัณฑเ์ครื่องปัน้ดินเผากลุํมเซรามิสกส์องแควจังหวัดพิษณุโลก 
6.  การพัฒนาบรรจุภณัฑ์เครื่องปั้นดนิเผาสําหรับธรุกิจสปาเพื่อสุขภาพและความงาม 

 
2560 
2558 
2558 
2558 
2552 
2551 

3 

**หมายเหตุ  
1. หลักสูตรระดับเอก 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์ํวม อาจารยผ์ู๎สอบวิทยานิพนธ์ ต๎องมผีลงานทางวิชาการที่ได๎รับการตีพมิพ์ในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข๎อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค๎นคว๎าอิสระ ไมํน๎อยกวํา 5 เรื่อง 

- อาจารยผ์ู๎สอน ต๎องมผีลงานทางวิชาการอยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร 
องคป์ระกอบที่ 2 บัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท/เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรใหม ํพ.ศ.2560) ยังไมํมีผู๎สําเร็จการศึกษา จึงได๎ทําบันทึกแจ๎งมหาวิทยาลัย เพ่ือขอ
ยกเว๎นการรายงานผลตามตัวบํงชี้ 2.2 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.63  

 
ตารางท่ี 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.10) (เฉพาะระดับปริญญาโท) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     

 
ตารางท่ี 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

1 “สัมพันธภาพระหวํางเมด็สีเมลานนิ สีผิวพรรณมนุษย์ และ
เครื่องนุํงหํมแหํงอนาคต” (The Relationship between 
Melanin, Human Skin Color and Garments of the 
Future) 

นายขจรศักต์ นาคปาน งานประชุมวิชาการ ศิลปากรวิจัยครั้งท่ี 11 : นวัตกรรม
และการสรา๎งสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 13-14 
มิถุนายน 2562 

 

2 “เครื่องประดบัรํวมสมัยกับหลักการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
อยํางยั่งยืนในพ้ืนท่ีเขาชะงุ๎ม” 

นางสาวอรอุมา วิชัยกุล งานประชุมวิชาการ ศิลปากรวิจัยครั้งท่ี 11 : นวัตกรรม
และการสรา๎งสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 13-14 
มิถุนายน 2562 

 

 
ตารางท่ี 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ 
1 “Using Soil as Textile Substitute: Innovation for 

Future” 
นายขจรศักต์ นาคปาน The International Symposium 2019, The Korea 

Association of Art and Design  
เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
ณ มหาวิทยาลัยเอวา วูเมน (Ewha Womans 
University)  
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต๎ (Seoul, South Korea) 

 

2   “VR Animation: The New Transformation of 
Storytelling” 

นายโกเมศ กาญจนพายัพ งานประชุมวิชาการ IEEE VR 2019 ระหวํางวันท่ี 23-27 
มีนาคม 2562   
ณ Osaka Convention Center ประเทศญี่ปุุน 

 

3 “Virtual Simulacrum: Reenacting Immersive First-
Person Experience Through Virtual Reality 
Animation” 

นายโกเมศ กาญจนพายัพ งานประชุมวิชาการ International Conference On 
Innovative Digital 2019 (ICID 2019) ระหวํางวันท่ี  
21 - 23 พฤศจิกายน 2562 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหํงกรุงเทพมหานคร, 
กรุงเทพมหานคร 

 

4 “Virtual Reality Sculpting– the Quintessential 
Sculpting Medium of the Digital Era” 

นายโกเมศ กาญจนพายัพ งานประชุมวิชาการ 2019 – the 7th Burapha 
University International Conference on 
Interdisciplinary Research ระหวาํงวันท่ี 27-29 
พฤศจิกายน 2562 

 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ลําดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร๎างสรรค์ท่ีไดร๎ับการจด

ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและตํางประเทศ) 
ช่ือเจ๎าของผลงานและผู๎รํวม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญาออกให๎เพื่อ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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ตารางท่ี 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

1 "แนวทางการนํากลิ่นมาใช๎เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ใน
พิพิธภัณฑ์ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ ์เอสโตเนียนเฮลธ์แคร์ 
ประเทศเอสโตเนีย และ พิพิธภัณฑ์เฮลซิงกิซีตี้ ประเทศ
ฟินแลนด ์

นางสาวนลินณัฐ์ ดีสวสัด ์ Veridian E Journal (Thai) Vol 12 Num.2 2562. 
March-April 2562 

 

  
ตารางท่ี 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

     
 
ตารางท่ี 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

1 ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัติ  ช่ือ 
“กรรมวิธีการผลติวัสดุสําหรับงานเครื่องประดับจากวัสดุ
เหลือใช๎” 

นางสาว อรอุมา วิชัยกุล วันท่ี 28 สิงหาคม 2562  เลขคําขอ 1903002215  

 
ตารางท่ี 2.2-7 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนกั 0.40) 
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
1 เสนํห์แหํงอีสาน : กระเป๋าผ๎าไหม  นายราชา ธงค์ภักดิ ์ การประชุมวิชาการระดับชาติดา๎นสถาปัตยกรรมกรรม

และการออกแบบ ประจําป ี2562  วันท่ี 19 กรกฎาคม 
2562  คณะสถาปจัยกรรมศาสตร ์ม. ขอนแกํน 

 

2 เครื่องประดับ Sweet Bitter นายราชา ธงค์ภักดิ ์ การแสดงผลงานศลิปะและการออกแบบประเทศไทย 
ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 6-12 มีนาคม 2562 อาคารสถาบันศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

 

3 การบันทึกภพในลักษณะ Full Spectrum นายภณสุทธิ์ สุทธิประการ การแสดงผลงานศลิปะและการออกแบบประเทศไทย 
ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 6-12 มีนาคม 2562 อาคารสถาบันศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 
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4 การบรรยาย และ แสดงผลงาน 
สุนทรีย์ศาสตร์ของกลิ่นและกาลเวลา 
 

นางสาว นลินณัฐ์ ดีสวสัด ์
 

การแสดงผลงานศลิปะและการออกแบบประเทศไทย 
ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 6-12 มีนาคม 2562 อาคารสถาบันศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

 

5 การบรรยาย และ แสดงผลงาน 
เศษ/สิบ (เศษสํวนสบิ) 
 

นางสาว ณิรชญา จังติยานนท์ 
 

การแสดงผลงานศลิปะและการออกแบบประเทศไทย 
ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 6-12 มีนาคม 2562 อาคารสถาบันศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

 

6 การบรรยาย และ แสดงผลงาน 
หวล(หา)จินตนาผํายความจริงเสมอืน 
 
รางวัล Grand Prize Art&Design 

นางสาวดลพร ศรีฟูา การแสดงผลงานศลิปะและการออกแบบประเทศไทย 
ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 6-12 มีนาคม 2562 อาคารสถาบันศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 “นวัตกรรมการสร๎างสรรค์วสัดุทดแทนเส๎นใยเพื่อสํงเสรมิสี

ผิวพรรณของมนุษย์และพัฒนาวงการออกแบบเครื่องนุํงหํม
ไทยในอนาคต” 

นายขจรศักต์ นาคปาน งานแสดงเครื่องประดับและอัญมณีแหํงชาติ ครั้งที่ 64 : 
Innovation and Design Zone 
ระหวํางวันท่ี 10-14 กันยายน พ.ศ. 2562 

 

2 การเผยแพรํผลงานนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในงานแสดง
เครื่องประดับและอัญมณีแหํงชาต ิครั้งท่ี 64 : Innovation 
and Design Zone 

นางสาวอรอุมา วิชัยกุล งานแสดงเครื่องประดับและอัญมณีแหํงชาติ ครั้งที่ 64 : 
Innovation and Design Zone 
ระหวํางวันท่ี 10-14 กันยายน พ.ศ. 2562 

 

3 “ Po Pieng Jewellery” นางสาวอรอุมา วิชัยกุล The Korea Association of Art and Design The 
International Symposium 2019ณ มหาวิทยาลยัเอวา 
วูเมน  
(Ewha Womans University) 
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ๎
(Seoul, South Korea)เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 

4 ช่ือผลงาน “The Cube of Enlightenment-An Immersive นายโกเมศ กาญจนพายัพ นิทรรศการ Virtually Tilted An Exhibition of Tilt  
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VR Room Scale New Media Art of Buddha’s 
Enlightenment” 

Brush Artistry จัดโดย University of Wisconsin-
Stout  วันท่ี  18 ตุลาคม 2562 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

5 เสวนาเชิงวิชาการ "Media Innovation เปิดโลกนวัตกรรมสูํ
การเรยีนรู๎ มิติแหํงจินตนาการ 2020"  วันท่ี 19 ธันวาคม 
2562 รํวมเสวนากับ ดร.ก๎องเกียรติ หิรัญเกิด โดยนําผลงาน
จากการวิจัยดุษฎีนิพนธ์เรื่องการใช๎วิทยาการ Virtual Reality 
ในการออกแบบ  New Media Art 

นายโกเมศ กาญจนพายัพ ห๎องมินิเธียเตอร์ อาคาร A1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล๎าธนบุรี บางขุนเทียน 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนมุติัและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ลําดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร๎างสรรค์ท่ีไดร๎ับการจด ช่ือเจ๎าของผลงานและผู๎รํวม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญาออกให๎เพื่อ หลักฐาน 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและตํางประเทศ) รับรองการจดทะเบียน /ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข๎อมลู TCI กลุํมที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 
     

 
ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 

     



82 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลูTCI กลุ่มที่ 1 
     

 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
ลําดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร๎างสรรค์ท่ีไดร๎ับการจด

ทะเบียนสิทธิบตัร (ทั้งในประเทศและตํางประเทศ) 
ช่ือเจ๎าของผลงานและผู๎รํวม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญาออกให๎เพื่อ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ลําดับที ่ ช่ือผลงานวิจัย/งานสร๎างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจ๎าของผลงานและผู๎รํวม วัน/เดือน/ปี/ที่ผาํนประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
ลําดับที ่ ช่ือผลงานวิจัย/งานสร๎างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจ๎าของผลงานและผู๎รํวม หนํวยงานท่ีวําจ๎าง หลักฐาน 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

1 โครงการพัฒนาเกม 3 มิติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อสร๎างการ
รับรู๎เมืองโบราณอูํทอง 

อ.ดร.ธนาทร เจยีรกลุ, อ.ดร.อติเทพ แจ๎ดนา
ลาว, ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน, น.ส.
มุกดา จิตพรมมา 

 ฐานข๎อมูล RIS 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ลําดับที ่ ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค๎นพบใหมํและไดร๎ับการ

จดทะเบียน 
ช่ือเจ๎าของผลงานและผู๎รํวม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญาออกให๎เพื่อ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
ต ารา หนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ลําดับที ่ ช่ือผลงานวิชาการ ช่ือเจ๎าของผลงานและผู๎รํวม วัน/เดือน/ปี/ที่ผาํนประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
ต ารา หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
ลําดับที ่ ช่ือผลงานวิชาการ ช่ือเจ๎าของผลงานและผู๎รํวม วัน/เดือน/ปี/ที่ผาํนประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนกั 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนกั 0.40) 

     
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

1 ออกแบบจัดทํารูปเลํมศลิปกรรมหนังสือ “พระเมรมุาศสมัย
รัตนโกสินทร์” รางวัลดีเดํน 2562 กลุํมหนังสือสวยงามท่ัวไป 

ผศ.ดร.ยอดขวัญ สวัสด ี โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฐานข๎อมูล RIS 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
เมื่อวันท่ี 29 มี.ค.62 ณ ศูนย์การประชุมแหํงชาติสริิกิติ ์

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 New words from IoT #1.  ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน The Art and Design Exhibition. by Members of  ฐานข๎อมูล RIS 
2 Ex-periment No.1. ผศ.ดร.ยอดขวัญ สวัสด ี The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn  
3 Energizing Summer. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินยิม University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin 

University South Korea. 1 - 3 May 2019. 
 

4 Folding No.1.  ผศ.ดร.ยอดขวัญ สวสัด ี 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art  ฐานข๎อมูล RIS 
5 777. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินยิม Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 

9 - 11 October 2019. 
 

6 Pati-Pub.  ผศ.ดร.ยอดขวัญ สวัสด ี 2019 International Art and Design Exhibition. 
Ewha Womans University South Korea. 26 
November - 1 December 2019. 

ฐานข๎อมูล RIS 

 

ตารางท่ี 4.2-7 บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมทุกท่าน 
ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (ชื่อ

บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี 
วัน-เดือน-ปี และเลขหน้า) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง (ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ปี และเลขหน้า) 

วัน-เดือน-ปีที่ได้รับอ้างอิง 
(citation) 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

      
 

ตารางท่ี 4.2-8 บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

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

ปี และเลขหน้า) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง (ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ปี และเลขหน้า) 

วัน-เดือน-ปีที่ได้รับอ้างอิง 
(citation) 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบํงช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ผําน ผําน ได๎มาตรฐาน 

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

- 
- 

ไมํมผีู๎สําเร็จ
การศึกษา - 

ตัวบํงช้ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผูส๎ําเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดร๎ับ 
การตพิีมพ์และหรือเผยแพร ํ

- 
- 

- 
ไมํมผีู๎สําเร็จ
การศึกษา - 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  ไมํมผีู๎สําเร็จการศึกษา - 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบํงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบํงช้ี 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบํงช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  10/3 = 3.33 ด ี
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบํงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบํงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์   15.00/ 4 = 3.75 
ตัวบํงช้ี 4.2.1 ร๎อยละของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ
หลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  

3 
100 5.00 

3 
ตัวบํงช้ี 4.2.2 ร๎อยละของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ
หลักสตูรที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ 

 
3 

100 5.00 
3 

ตัวบํงช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

 7.60 
253.33 5.00 

3 
ตัวบํงช้ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรปรญิญาเอกที่ได๎รับการ
อ๎างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตํอ
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
0 

0.00 0.00 
3 

ตัวบํงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  11.75/3 = 3.92 ด ี

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

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบํงช้ี 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบํงช้ี 5.3 การประเมินผู๎เรยีน ระดับ 3  ระดับ 4 4 
ตัวบํงช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

10 จาก 10 
ข๎อ 

10 จาก 
10 ข๎อ 

ร๎อยละ 100 5.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  16/4 = 4.00 ด ี
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตวับํงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 40.75/11 3.70 ด ี

 
ตารางที ่6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - (2.1, 2.2)  ไมํมผีู๎สําเร็จการศึกษา 
3 3 3.33 - - 3.33 ดี 
4 3 3.92 - - 3.92 ดี 
5 4 3.00 4.33 - 4.00 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.54 4.00 - 3.70 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

  ดี ดี ไมํมผีู๎สําเร็จ
การศึกษา 

  

 
ทิศทางการพัฒนา 

3.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต๎องดําเนินการเรํงดํวนดังนี้ 
 

ตารางที ่7.1 เปูาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
(อยูํระหวํางดําเนินการ)      
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3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเปูาหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
(อยูํระหวํางดําเนินการ)    

 
 

 

  

 

 

 


