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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร xxxxxxxxxxxxxx  
 1.2 ชื่อหลักสูตร   
       ภาษาไทย             หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม 
       ภาษาอังกฤษ         Doctor of Philosophy Program in Culture - Based Design Arts 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy  (Culture - Based Design Arts)   
 ชื่อย่อภาษาไทย  ปร.ด. (ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   Ph.D. (Culture - Based Design Arts) 

3. วิชาเอก  ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 แบบ 1.1   มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ                หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 
              หลักสูตร 3 ป ี   
 5.2  ภาษาที่ใช้            ภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา    รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้  
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน      เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว    

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2561  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4 /2561 วันที่ 3  เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7 / 2561 วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2563 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม 
8.2  ผู้สอน นักวิชาการด้านศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม 
8.3  นักวิจัยด้านศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม 
8.4  นักวางยุทธศาสตร์ด้านศิลปะการออกแบบเชิ  งวัฒนธรรม 
8.5  นักบริหารจัดการด้านศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรมในองค์กรธุรกิจ  

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1  ร.ต.อ. อนุชา แพ่งเกษร  
  เลขประจ าตัวประชาชน 3-1006-02779-xxx 
  ต าแหน่ง              รองศาสตราจารย์ 
  คุณวุฒิ   Ph.D. (Design Arts) Silpakorn University, Thailand (2013) 
               ปร.ด. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยปทุมธานี (2553) 

               สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
                                          ทหารลาดกระบัง (2541) 

               ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526) 
9.2  นาย ภูวนาท รัตนรังสิกุล 
      เลขประจ าตัวประชาชน 3-1020-02799-xxx 
      ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
      คุณวุฒ ิ  ปร.ด. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 

M.A. (Visual Art) Curtin University of Technology, Australia (1999) 
ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 

9.3  นางสาว นุชนภางค์ แก้วนิล 
      เลขประจ าตัวประชาชน 3-1006-01744-xxx 
      ต าแหน่ง   อาจารย์ 
      คุณวุฒ ิ  สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ) 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2556) 
   สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
   ลาดกระบัง (2545) 
   ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535) 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่ าพระ เลขที่  31 ถนนหน้ าพระลาน 

แขวงพ ระบ รมมห าราชวั ง  เขตพ ระน คร  ก รุ ง เท พมห านคร  10200   แล ะ  คณ ะมัณ ฑ น ศิ ลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 73000 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   ในศตวรรษที่ 21 มีความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ มี

ลักษณะของการประสมประสานจนท าให้เกิดรูปแบบวิถีการด ารงชีวิตที่มีความแปรเปลี่ยนจากเดิมสู่สังคมพหุ
วัฒนธรรมและการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารทั้งในการแสวงหาความรู้และเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ของ
สังคมยุคใหม่สอดคล้องกับทิศทางแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เดินหน้าสู่
ประเทศไทย 4.0 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องผลิตผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นผู้สร้างสรรค์ในระดับ
ผู้เชี่ยวชาญชั้นสูง และมีความเป็นผู้น าในศาสตร์ศิลปะการออกแบบเพ่ือเป็นการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงโดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีศาสตร์และศิลป์ 
ผลักดันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยี ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่จะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชาติ   

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมวัฒนธรรมอาเซียนก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคมพหุวัฒนธรรมโลก ผลกระทบจากการสื่อสารไร้พรมแดน การเคลื่อนย้ายถ่ายทอดวัฒนธรรม
ระหว่างกัน จึงท าให้เกิดการบูรณาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และการบูรณาการศิลป์
ผสมศาสตร์ จิตวิญญาณไทย การด ารงอยู่ซึ่งความเป็นไทยการสร้างนวัตกรรมด้านศิลปะการออกแบบ ทักษะ
ศิลปะการออกแบบชั้นสูง การบริหารจัดการความรู้หรือธุรกิจด้านศิลปะการออกแบบ และการสร้างบุคคล
ต้นแบบทางด้านศิลปะการออกแบบ ผู้สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา จึงเป็นกลยุทธ์เฉพาะในการเพ่ิมมูลค่า
และคุณค่าให้กับสังคมและยกระดับคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนให้แก่สังคมไทย  

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งก าหนดตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มวิจัยสร้างสรรค์ ซึ่ง
เน้นการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณะมัณฑนศิลป์ มีแนวนโยบายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ ด้านศิลปะการออกแบบในระดับสูง ที่มีสุนทรียภาพ มีรสนิยม มีความสามารถในการท าการวิจัย 
พัฒนา สร้างสรรค์ และถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบ  

ในส่วนของหลักสูตรฯ ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม มุ่งเน้นทั้งการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมเพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในด้านศิลปะการออกแบบ และการศึกษาค้นคว้าเพ่ือประยุกต์ใช้ศิลปะการออกแบบ เพ่ือ
สนับสนุนการวัฒนาตนเองของวัฒนธรรม อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่จะสร้าง
ทฤษฎี ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับสูง เพ่ือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศและสร้างนักวิจัยสร้างสรรค์
ต้นแบบ และผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นยังก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อการพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมตามทิศทาง
ความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 จากปณิธานและพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสร้างสรรค์ศิลปะวิทยาการและภูมิปัญญา
เพ่ือสังคม โดยมิวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าเพ่ือการสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่
แท้จริงและยั่งยืน พัฒนาวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ ระดับชาติและ
นานาชาติได้ รวมทั้งท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ หลักสูตรจึงมุ่งสร้างบุคคลต้นแบบ
ทางด้านการสร้างสรรค์ มีทักษะศิลปะการออกแบบขั้นสูง เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการบริหารจัดการ
ความรู้หรือธุรกิจด้านศิลปะการออกแบบที่สามารถน าไปพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

 วิจัยเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามยั่งยืน  ด้วยศิลปะการออกแบบ  

 1.2  ความส าคัญ 
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ของประเทศและ
การเตรียมบุคลากรให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มี
ความสามารถในการศึกษารวบรวมภูมิปัญญาและจิตวิญญาณไทย อย่างเป็นกระบวนการโดยลึกซึ้งถ่องแท้ 
น ามาจัดการองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
และเผยแพร่แก่สังคมด้วยวิธีการทั้งทางวิชาการและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนทางสังคมและเศรษฐกิจให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงโดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่บูรณาการทั้งด้านศาสตร์และศิลป์   

 1.3  วัตถุประสงค์ 
      1.3.1  สร้างผลผลิตทางภูมิปัญญาเพ่ือสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการวิจัยที่ดี 

     1.3.2  ผลิตผู้เชี่ย วชาญในการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม  
     1.3.3  เผยแพร่ผลงานการวิจัยจากภูมิปัญญา จิตวิญญาณไทย เพ่ือเศรษฐกิจยั่งยืน 

           1.3.4  สนับสนุนส่งเสริมมโนคตินิยมของสังคมไทยสู่ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือความยั่งยืนทาง
วัฒนธรรมไทย 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา 
/เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของ 
สกอ. ภายใน 5 ปี 

ติดตามและประเมินผลหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร  
2. รายงานผลการด าเนินการ 
หลักสูตร (มคอ.7) 
3. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา 
/เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมภายใน   
5 ป ี

1.ติดตามความเปลี่ยนแปลงของวงการ 
วิชาการและวิชาชีพด้านการออกแบบ 
2.ติดตามความเปลี่ยนแปลง  
ความต้องการของหน่วยงาน องค์กร 
สถานประกอบการ และสังคม 
3.ติดตามความเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
การ การจัดการศึกษาสาขาศิลปะการ 
ออกแบบในระดับนานาชาติ 
4.สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
สาขาศิลปะการออกแบบทั้งในและต่าง 
ประเทศ 

1.รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2.จ านวนและผลการประเมินความ
พึง พอใจกิจกรรมความร่วมมือกับ 
สถาบันการศึกษาสาขาศิลปะการ 
ออกแบบทั้งในและต่างประเทศ 
 
 
 

แผ น การน าอ งค์ ค ว าม รู้
ผ ล ง าน ไป ใช้ ป ร ะ โย ช น์
ภายใน 3 ปี 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ของอาจารย์และนักศึกษาในระดับชาติ
และนานาชาติ  โดยเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างบัณฑิต ศิษย์เก่า และ
หลักสูตรอื่น ๆ  

1.บทความทางวิชาที่ ได้ รับการ
เผยแพร่ตามมาตรฐาน กพอ. 
2.การน าผลงานไปใช้อ้างอิง 
3.ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ใ น รู ป แ บ บ
นิทรรศการ 
4.จ านวนของการจดสิทธิบัตร 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

        ใช้ระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ต่อภาค

การศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาต้น        เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย     เดือน มกราคม – พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน     เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
     2.2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านศิลปะและการออกแบบ หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทสาขาอ่ืนและมีผลงานที่ เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 

    2.2.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดหรือเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    2.2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก)และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
นักศึกษาอาจจะขาดความเข้าใจและทักษะในการท าวิจัย การตั้งประเด็น และการพัฒนาความ

สนใจเฉพาะตนสู่งานวิจัยสาขาศิลปะและการออกแบบขาดความชัดเจนเรื่องวัฒนธรรมไทย 
  2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

        หลักสูตรก าหนดให้มีรายวิชาบังคับเพ่ือสร้างความเข้าใจในการท าวิจัยขั้นสูงสาขาศิลปะการ
ออกแบบ ได้แก่ รายวิชา 371 601 บูรณาการการวิจัยศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม และ รายวิชา 371 
603 สัมมนาศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ โดยก าหนดให้ศึกษาก่อน การท าวิทยานิพนธ์หรือระหว่างการท า
วิทยานิพนธ์ เพื่อแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึง
จัดกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ ผ่านกลไกของกิจกรรมในรายวิชา 371 602 ทฤษฎีทางวัฒนธรรมและนวัตกรรม
ในงานศิลปะการออกแบบ 
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2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ชั้นปีที่ 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีที่ 2 - 15 15 15 15 
ชั้นปีที่ 3 - - 15 15 15 

รวม 15 30 45 45 45 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 15 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา
(เหมาจ่าย) 1,125,000 4,500,000 6,750,000 7,875,000 6,750,000 
ค่าธรรมเนียม 52,500 210,000 315,000 367,500 315,000 

รวมรายรับ 1,177,500 4,710,000 7,065,000 8,242,500 7,065,000 
 
2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ      
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 300,000 400,000 500,000 700,000 700,000 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,102,500 2,690,000 4,485,000 6,432,500 4,235,000 
ทุนการศึกษา 500,000 700,000 700,000 700,000 700,000 
รายจ่ายระดับ 
มหาวิทยาลัย 

52,500 210,000 315,000 367,500 315,000 

รวม (ก) 1,95 5,000 4,000,000 6,000,000 8,200,000 5,950,000 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 295,000 500,000 750,000 800,000 800,000 

รวม (ข) 295,000 500,000 750,000 800,000 800,000 
รวม (ก) + (ข) 2,250,000 4,500,000 6,750,000 9,000,000 6,750,000 

จ านวนนักศึกษา 15 30 45 60 45 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
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2.7  ระบบการศึกษา 
               [  / ]    แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม จัดการศึกษาแบบ 1.1 

 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  9 หน่วยกิต 

 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า      48 หน่วยกิต 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลัก  โดยแบ่งเลขออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก  

เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบวิชานั้น ๆ ดังนี้  
371 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม คณะมัณฑนศิลป์ 
เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 

       เลขตัวแรก หมายถึง ระดับการศึกษา 
    6   หมายถึง ปริญญาเอก 

                     เลขตัวที่สองและสาม หมายถึง กลุ่มรายวิชาและล าดับที่ของรายวิชา 
01-20 หมายถึง วิชาบังคับ 
21-29 หมายถึง วิทยานิพนธ์ 
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3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต  
  “รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

  การท าโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หนว่ยกิต 
  การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

  วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต” 

   ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) 
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์ แล้วหารด้วย 3 
ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้ 

 
  จ านวนหน่วยกิต  =   บ+ป+น 
                                 3 

 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดยมีความหมาย ดังนี้ 

     เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
     เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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3.1.3.3 รายวิชา 
 

1)  วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน 9 หน่วยกิต 
 371 601 บูรณาการการวิจัยศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม  

(Integrated Research in Culture - Based - Design 
Arts) 

3*(2-2-5) 

 371 602 ทฤษฎีทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมในงานศิลปะการ
ออกแบบ 
(Cultural Theory and Innovative in Design Arts) 

3*(2-2-5) 

 371 603 สัมมนาศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 
(Seminar in Cultural Design Arts) 

3*(2-2-5) 

2) วิทยานิพนธ์  
 371 621 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีค่าเทียบเท่า         48  หน่วยกิต 

หมายเหตุ * หมายถึง  ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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       3.1.4 แผนการศึกษา 
               แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
371 601 บูรณาการการวิจัยศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม  3*(2-2-5) 

371 602 ทฤษฎีทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมในงานศิลปะการออกแบบ 3*(2-2-5) 

รวมจ านวน - 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
371 603 สัมมนาศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 3*(2-2-5) 

371 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 

ปีที ่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
371 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

รวมจ านวน 9 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
371 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

รวมจ านวน 9 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
371 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
หมายเหตุ     * หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
371 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
 

 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

371 601 บูรณาการการวิจัยศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
(Integrated Research in Culture - Based - Design Arts) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

ระเบียบวิธีวิจัย บูรณาการ  การสร้างสรรค์  การวิจัยศิลปะการออกแบบเชิง
วัฒนธรรม สร้างพลวัตรทางสังคม 
 มีการศึกษานอกสถานที ่

Research methodology, Integration, Creative, Research in culture based 
- design arts, to built a social dynamic.  

Field trips required. 

 

371 602 ทฤษฎีทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมในงานศิลปะการออกแบบ   3(2-2-5) 
  (Cultural Theory and Innovative in Design Arts) 
  เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

แนวคิด บริบท ข้อค้นพบ ทฤษฎีทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการสร้างนวัตกรรม
ศิลปะการออกแบบ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Concept, context, findings, cultural theory related to design arts 

innovation. 
Field trips required. 
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371 603 สัมมนาศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ     3(2-2-5) 
  (Seminar in Culture and Design Arts) 
  เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

การวิพากษ์บริบทของวัฒนธรรม ผลกระทบของศิลปะการออกแบบต่อการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม การสร้างประเด็นในนวัตกรรมศิลปะการออกแบบ  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Critique of cultural context, influences of design arts on cultural 

changes, keynotes in design arts innovation, and thesis development. 
   Field trips required. 
 
371 621 วิทยานิพนธ์        มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
  (Thesis) 

เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในหลักสูตร 
   ผ่านเกณฑ์ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

การสร้างสรรค์กระบวนการวิจัย บูรณาการข้อค้นพบที่เกี่ยวข้องภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Creation of research process,  integrated of research findings related to 
culture based - design   arts under the advisor’s co - creation. 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
                  

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ใหม่ 

1 รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 
3-1006-02779-xxx 

 Ph.D. (Design Arts) Silpakorn  
 University, Thailand (2013) 
 ปร.ด. (การพัฒนาสังคม)   
 มหาวิทยาลัย  
 ปทุมธานี (2553) 
 สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2541) 
 ศ.บ. (การออกแบบภายใน)    
 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526) 

16 19 

2 ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล 
3-1020-02799-xxx 

 ปร.ด. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)    
 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 
 M.A. (Visual Art) Curtin  
 University  of Technology,  
 Australia (1999) 
 ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)   
 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 

10 13 

3 อ.ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล 
3-1006-01744-xxx 

 สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการ  
 ออกแบบ) สถาบันเทคโนโลยีพระ 
 จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 (2556) 
 สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า  
 คุณทหารลาดกระบัง (2545) 
 ศ.บ. (การออกแบบภายใน)   
 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535) 
 

12 15 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ภาระงานสอนเฉลี่ย 

 เลขประจ าตัวประชาชน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา (ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
   ปัจจุบัน ใหม่ 
1 รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 

3-1006-02779-xxx 
 Ph.D. (Design Arts) Silpakorn  
 University, Thailand (2013) 
 ปร.ด. (การพัฒนาสังคม)   
 มหาวิทยาลัยปทุมธานี (2553) 
 สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
 คุณทหารลาดกระบัง (2541) 
 ศ.บ. (การออกแบบภายใน)    
 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526) 

16 19 

2 ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล 
3-1020-02799-xxx 

 ปร.ด. (โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2555) 
 M.A. (Visual Art)  Curtin  
 University  of Technology,  
 Australia (1999) 
 ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)   
 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 

10 13 

3 อ.ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล 
3-1006-01744-xxx 

 สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพื่อ 
 การออกแบบ) สถาบันเทคโนโลยี  
 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  
 ลาดกระบัง (2556) 
 สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2545) 
 ศ.บ. (การออกแบบภายใน)   
 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535) 
 

12 15 

4 รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า 
3-5301- 00817- xxx 

ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2537) 
ศป.บ. (ภาพพิมพ์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2533) 
 
 
 

8 10 
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ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ภาระงานสอนเฉลี่ย 
 เลขประจ าตัวประชาชน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา (ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
   ปัจจุบัน ใหม่ 
5 รศ.ประดิพัทธุ์         

เลิศรุจิด ารงค์กุล 
3-8416-00123-xxx 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2551) 
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534) 
 

10 11 

 
  3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

  อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่ม ี 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ เพื่อสร้างสรรค์กระบวนการวิจัย บูรณาการข้อ

ค้นพบ สร้างองค์ความรู้หรือทฤษฎี หรือสร้างความหมายใหม่ หรือสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตผลทางปัญญา
ที่มีอัตลักษณ์ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และส่งเสริมคุณค่ามโนคตินิยมของสังคมไทย 

มีการน าเสนอวิทยานิพนธ์อย่าง เป็นระบบ สามารถแสดงกระบวนการวิจัย และการสร้างสรรค์ 
น าไปสู่องค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อค้นพบอย่างเป็นรูปธรรม ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

โดยจะต้องได้รับค่าระดับ S ในรายวิชาบังคับทุกรายวิชา จัดแสดงเผยแพร่แก่สาธารณะใน
รูปแบบนิทรรศการ  และ น าเสนอผลงานในสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาตรฐานตามข้อก าหนดของ สกอ. จึงจะ
สามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์กระบวนการวิจัย บูรณาการข้อค้นพบ สร้าง
องค์ความรู้หรือทฤษฎี หรือสร้างความหมายใหม่ หรือสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตผลทางปัญญาที่มีอัตลักษณ์ 
เผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนเขียนเรียบเรียงผลการศึกษาเป็นวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีระบบ และ 
สามารถน าเสนอผลการศึกษาในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ 
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5.3 ช่วงเวลา    
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษา ที ่2 - ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต   
  วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

        5.5.1 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องผ่านรายวิชา 371 601 บูรณาการการวิจัย 
          ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม และได้รับค่าระดับ S 

5.5.2 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
5.5.3 มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
5.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
5.5.5 มีตัวอย่างวิทยานิพนธ์ให้ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 คณะกรรมการหลักสูตรก าหนดหัวข้อและเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
5.6.2 คณะกรรมการหลักสูตรประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ จากรายงานที่ 
        ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา 
5.6.3 นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 
5.6.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม 
5.6.5 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้ประเมินผล 
5.6.6 นักศึกษาจะต้อง 

  (1) ผ่านรายวิชาบังคับทุกรายวิชา โดยได้รับค่าระดับ S  
  (2) จัดแสดงเผยแพร่แก่สาธารณะในรูปแบบนิทรรศการ   
  (3) น าเสนอผลงานในสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาตรฐานตามข้อก าหนดของ สกอ.  

    จึงจะสามารถขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ 

5.6.7 นักศึกษาน าเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับอนุมัติ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
       ศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 เรื่องการท าวิทยานิพนธ์     
       (หมวดที่ 6) และการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา (หมวดที่4) (ภาคผนวก ก)  
       และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม  

 

- 19 - 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์กระบวนการวิจัย บูรณาการข้อค้นพบ สร้างองค์

ความรู้หรือทฤษฎี หรือสร้างความหมายใหม่ หรือสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตผลทางปัญญาที่มีอัตลักษณ์  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
และจรรยาบรรณ  

 

กระตุ้นให้ใช้ดุลยพินิจในการศึกษาทั้งในการคัดกรองข้อมูล การ
อ้างอิงทฤษฎีและผลงานออกแบบ และการแก้ไขปัญหาระหว่าง
การศึกษา ด้วยหลักฐาน หลักการที่มีเหตุผล ค่านิยม และสามัญ
ส านึกอันดีงามเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล 

ด้านความรู้ความเข้าใจใน 
ศิลปะการออกแบบ 
 

เน้นการท างานออกแบบตามธรรมชาติของนักศึกษา ควบคู่กับ
การศึกษาทฤษฎีทั้ งทางศิลปะและศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้อง ผ่ าน
กระบวนการอภิปรายกลุ่ม การวิพากษ์ การสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้และมุมมอง ของทั้ งนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้มาซึ่งด้านความรู้ความเข้าใจในศิลปะการ
ออกแบบเฉพาะตน และสามารถแสดงออกอย่างมีระบบให้เป็นที่
ยอมรับได้ในระดับสากล 

ด้านสุนทรียภาพ 
 

จัดกิจกรรมการเรียนที่กระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาสุนทรียภาพ และ
รสนิยม โดยเน้นใช้การประกอบกับการคิด การวิเคราะห์ การ
วิพากษ์ และ วิจารณญาณ 

ด้านทักษะ และ
ความสามารถในการสื่อสาร 
 

ส่งเสริมให้เข้าร่วม อบรม ปฏิบัติการ ประชุมสัมมนาวิชาการ และ
จัดแสดงผลงานศิลปะระดับนานาชาติ รวมทั้งการน าเสนอผลงาน
แบบไม่เป็นทางการ เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดและ
สื่อสารความรู้ สู่สาธารณะได้อย่างกว้างขวาง 
 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ เน้นแปรรูปความคิดทางด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ ที่สามารถยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เกิดการพัฒนาและ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ 

 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม  

 

- 20 - 
 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม ชัดเจนด้วย

หลักฐานและการจัดการกับปัญหาบนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ 

ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนด้วยหลักฐาน บนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผล 
(3) มีความคิดริเริ่มในการชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ เพื่อการทบทวนและแก้ไข

ระเบียบวินัย และจรรยาบรรณด้วยความกระตือรือร้น 
(4) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้น าในที่ท างาน

และชุมชนที่กว้างขวางขึน้ 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

จัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการศึกษา การวิจัย การท างาน
ออกแบบรวมทั้งการเคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบทางสังคม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ การสร้างกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวุฒิภาวะด้านคุณธรรม จริยธรรม กระตุ้นให้ใช้ดุลยพินิจในการศึกษา ทั้งในการคัดกรอง
ข้อมูล การอ้างอิงทฤษฎีและผลงานออกแบบ และการแก้ไขปัญหาระหว่าง การศึกษา ด้วยหลักฐาน หลักการที่
มีเหตุผล ค่านิยม และสามัญส านึกอันดีงาม เป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล เป็นต้น 

 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     (1) ประเมินด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งในการเรียนและ 
                 กิจกรรมต่าง ๆ 
     (2) ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าและผลการศึกษา 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    (1)  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม
อย่างถ่องแท ้ และกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ประเทศอ่ืน ๆ 
    (2)  สามารถถ่ายทอดความคิดซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
    (3)  มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซ้ึง 
รวมถึงเทคนิคการค้นคว้าวิจัยและความท้าทายที่มีอยู่ การพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ทั่วไป 
    (4) สามารถวิเคราะห์ความรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหมใ่นสาขา 

                ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรมทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม   
  ประเทศชาติ และนานาชาติ 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในหลากหลายรูปแบบตามลักษณะของ

รายวิชา โดยเน้นหลักการทั้งทางทฤษฎี หลักการและชุดความคิดที่เป็นรากฐาน ความรู้และการปฏิบัติในสาขา
ศิลปะการออกแบบที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  รวมทั้งจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง       
การร่วมโครงการอบรม สัมมนา การประชุมวิชาการ การศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่ มีประสบการณ์มา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 

    (1) การสอบประมวลความรู้ในแต่ละรายวิชา  
    (2) การสอบวัดคุณสมบัติ ก่อนสอบห้วข้อดุษฎีนิพนธ์ 
    (3) การน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ 
    (4) การรายงานความก้าวหน้า 
    (5) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม และการสัมมนา 
    (6) ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    (1) สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งในสาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรมและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในขั้นสูง        

     (2) สามารถคิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎี เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจใหม่บนพ้ืนฐานของการบูรณาการแนวคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

     (3) สามารถคิดแบบองคร์วม  คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างบูรณาการจับ 
     ประเด็นของแก่นความคิดส าคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้เพ่ือ 
     การประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
     (4) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญเพ่ือจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน 

สร้างองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ และนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

     (5) สามารถคิด ริเริ่ม ค้นคว้า สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ระดับสูง 

     (6) บูรณาการความรู้ ทักษะและกระบวนการค้นคว้าอย่างเข้มข้น ตามความเชี่ยวชาญ
เฉพาะบุคคล 
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 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
               จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในหลากหลายรูปแบบตามลักษณะของ

รายวิชา เน้นการท างานออกแบบ และ/หรือ การวิจัยโดยใช้ญาณทัศนะ ( Intuition) ตามธรรมชาติของ
นักศึกษา ควบคู่กับการศึกษาทฤษฎีทั้งทางศิลปะและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม       
การวิพากษ์ การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองของทั้งนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ 

      รวมทั้งจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การร่วมโครงการอบรม สัมมนา การประชุม
วิชาการ การศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 

     (1) การสอบประมวลความรู้ในแต่ละรายวิชา  
     (2) การน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ 
     (3) รายงานความก้าวหน้า 
     (4) ผลงานวิทยานิพนธ์ 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      (1) มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
      โดยหลักธรรมาภิบาล 
      (2)  สามารถเสริมสร้างแนวคิด แสดงออกอย่างสม่ าเสมอในการถ่ายทอดมุมมองด้วย  
      ความเป็นอิสระ และด้วยความคิดริเริ่มในระดับสูงที่มีคุณค่าต่อสังคม 
      (3)  มีความสามารถในการเข้าใจ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม พร้อมทั้งมี       
      การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับ มีการวางแผน    
      ปรับปรุงแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ ในสภาพสังคมท่ีซับซ้อน 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
  จัดการเรียนการสอน การให้ค าปรักษาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถการวางแผน วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยตนเอง  
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาเรียนรู้แบบอภิปราย วิเคราะห์และวิพากษ์ กระตุ้น
ให้เกิดปฏิสัมพันธ์และการแสดงออกถึงความเป็นผู้น า การเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น การมีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตอาสา 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ประเมินด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งในการเรียนและ
กิจกรรมต่าง ๆ 
(2) ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าและผลการศึกษา 
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1)  มีตรรกะทางความคิด สามารถน าแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท างานและการศึกษา 
เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 

        (2)  สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารด้วยวิธีอ่ืน ๆ เช่น ภาษาอักษร  
                 ภาษาภาพ ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3)  สามารถสื่อสารถ่ายทอดแนวความคิด ได้อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสม 
กับเนื้อหาสาระ 
(4)  สามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงาน

และการน าเสนอผลงานได้อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ     
        2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในหลากหลาย
สถานการณ์ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เข้าร่วม อบรม ปฏิบัติการ ประชุมสัมมนาวิชาการ และจัดแสดงผลงานศิลปะ
ระดับนานาชาติ รวมทั้งการน าเสนอผลงานแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดและ
สื่อสารความรู้ สู่สาธารณะได้อย่างกว้างขวาง 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ผลจากการสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิปราย วิเคราะห์เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ 
    ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้ โดยการน าเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในชั้นเรียน การจัด        
    แสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ การน าเสนอผลงานวิชาการ และ การน าเสนอผลงาน 
    ต่อสาธารณะ 

2.6 ด้านทักษะพิสัยและสุนทรียภาพเฉพาะบุคคล 
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยและสุนทรียภาพเฉพาะบุคคล 

    (1) สามารถใช้ความรู้และทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์จนเกิดความคิดริเริ่ม  
    สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ 
    (2) สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์และกระบวนการค้นคว้า 
    อย่างลุ่มลึก ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล  

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยและสุนทรียภาพเฉพาะบุคคล  
   จัดกิจกรรมการเรียนที่กระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาสุนทรียภาพ และรสนิยม โดยเน้นการใช้

ญาณทัศนะ (Intuition) ประกอบกับการคิด การวิเคราะห์ การวิพากษ์ และ วิจารณญาณ 
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2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยและสุนทรียภาพเฉพาะบุคคล 
      (1) ประเมินด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งในการเรียนและ  
      กิจกรรมต่าง ๆ 
      (2) ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าและผลการศึกษา 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม ชัดเจนด้วย

หลักฐานและการจัดการกับปัญหาบนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดี
งาม 

(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ 
ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนด้วยหลักฐาน บนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผล 

(3) มีความคิดริเริ่มในการชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ เพ่ือการทบทวนและแก้ไข
ระเบียบวินัย และจรรยาบรรณด้วยความกระตือรือร้น 

(4) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้น าในที่ท างาน    
                  และชุมชนที่กว้างขวางข้ึน 
ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม
อย่างถ่องแท ้ และกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งใน
ประเทศและประเทศอ่ืน ๆ 

    (2)  สามารถถ่ายทอดความคิดซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
    (3)  มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซ้ึง   
         รวมถึงเทคนิคการค้นคว้าวิจัยและความท้าทายที่มีอยู่ การพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ 
         ยอมรับทั่วไป 
    (4) สามารถวิเคราะห์ความรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในสาขา 

                        ศิลปะการออกแบบทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ  
                           และนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม  

 

- 25 - 
 

ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1) สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งในสาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรมและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในขั้นสูง        

     (2) สามารถคิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎี เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนา    
         ความรู้ความเข้าใจใหม่ บนพื้นฐานของการบูรณาการแนวคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
     (3) สามารถคิดแบบองค์รวม  คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างบูรณาการจับ 
         ประเด็นของแก่นความคิดส าคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้  
         เพ่ือการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
     (4) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญเพ่ือจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน    
         สร้างองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ และนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
     (5) สามารถคิด ริเริ่ม ค้นคว้า สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน 
          ระดับสูง 
     (6) บูรณาการความรู้ ทักษะและกระบวนการค้นคว้าอย่างเข้มข้น ตามความเชี่ยวชาญ 
          เฉพาะบุคคล 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      (1)  มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
           โดยหลักธรรมาภิบาล 
      (2)  สามารถเสริมสร้างแนวคิด แสดงออกอย่างสม่ าเสมอในการถ่ายทอดมุมมองด้วย  
            ความเป็นอิสระ และด้วยความคิดริเริ่มในระดับสูงที่มีคุณค่าต่อสังคม 
      (3)  มีความสามารถในการเข้าใจ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม พร้อมทั้งมี       
            การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับ มีการ  
            วางแผนปรับปรุงแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ ในสภาพสังคมที่ซับซ้อน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีตรรกะทางความคิด สามารถน าแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท างานและ  

การศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 
(2) สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารด้วยวิธีอ่ืน ๆ เช่น  

ภาษาอักษร ภาษาภาพ ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถสื่อสารถ่ายทอดแนวความคิด ได้อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการและรูปแบบที ่ 

เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
(4) สามารถบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลการสร้างสรรค์

ผลงานและการน าเสนอผลงานได้อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ   
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ด้านทักษะพิสัยและสุนทรียภาพเฉพาะบุคคล 
      (1)  สามารถใช้ความรู้และทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์จนเกิดความคิดริเริ่ม  
           สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ 

(2)  สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์และกระบวนการ 
  ค้นคว้าอย่างลุ่มลึก ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัยและ
สุนทรียภา
พเฉพาะ
บุคคล 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
371 601  บูรณาการการวิจัยศิลปะการ
ออกแบบเชิงวัฒนธรรม  

 O   O  ● ● ●  O  ●    ●   ●  O ● 

371 602  ทฤษฎีทางวัฒนธรรมและนวัตกรรม
ในงานศิลปะการออกแบบ 

●    ● O  ●  O ● ●  O  ●  ●    ●  

371 603  สัมมนาศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบ 

  ●  O ●  ●  ● ●  O  ●    ●  O  O 

371 621  วิทยานิพนธ์ O   ● O O ● ● O O O ● O ●  ●  ●   ● O ● 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม มีการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ และกระบวนการหาหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรง
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจได้จากผลการประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบความส าเร็จ
ในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา        
ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน    

คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   
2.1.1  การทวนสอบระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา เช่น ทวนสอบ 

จากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไป ส าหรับรายวิชาที่
แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

2.1.2  การสุ่มสอบในแต่ละภาคการศึกษาโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงการออกแบบ และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียน
ได้รับมอบหมาย 

2.1.3  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
    สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    
2.2.1  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ ส าเร็จการศึกษา 

ในด้านของระยะเวลาในการหางานท าในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2  การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตและประเมินผลความพึงพอใจ ตัวบัณฑิตเองในกรณีที่
ประกอบอาชีพอิสระ โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 

2.2.3  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์จาก
ภายนอกหรืออาจารย์พิเศษ ต่อคุณสมบัติของนักศึกษาในการเรียน คุณสมบัติอ่ืน ๆ        
ทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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2.2.4  ผลงานของนักศึกษาที่สามารถประเมินผลเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ได้รับการประกาศตามกฎหมาย รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ การเผยแพร่
ผลงานวิจัย การตีพิมพ์บทความวิชาการบทความวิจัยในวารสารวิชาการท่ีมีมาตรฐาน 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แบบ 1.1 
 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง การเสนอและการขอ
อนุมัติวิทยานิพนธ์ มีเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ต้องได้รับค่าระดับ S ในรายบังคับทุกรายวิชา และ 
(2) ได้จัดแสดงเผยแพร่แก่สาธารณะในรูปแบบนิทรรศการ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน 

1.2  จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
2.1.2  เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย 
2.1.3  ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียน     
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
2.1.4  ก าหนดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
2.1.5  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
2.1.6  พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน  

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ์ 
2.2.3  มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่ง        
ทางวิชาการ   
2.2.4  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ 
2.2.5  จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
2.2.6  จัดให้อาจารย์เสนอโครงการวิจัย หรือ ท างานสร้างสรรค์ 
2.2.7  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ มีการก ากับ

มาตรฐานหลักสูตรให้ความส าคัญกับการบริหาร โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือเป็นผู้ก ากับดูแล ให้
ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปี
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ด าเนินการและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 

เป้าหมาย 
การจัดการเรียนการสอน 

การด าเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยอาจารย์ แล ะนั กศึ กษ า
สามารถ ก้าวทันหรือเป็นผู้น า
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ในสาขาวิชาทุก 5 ปึ 
 

1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาการในระดับชาติ 
2. สนับสนุนคณาจารย์ให้ท างาน
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือ
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชพี
ด้านศิลปะการออกแบบ หรือด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีจ านวน
คณาจารย์ไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 
4. ให้ทุนพัฒนาบุคลากรใน
การศึกษาดูงาน 

1. มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
2. พัฒนาบุคลากรด้านคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. จ านวนบุคลากรที่ได้รับทุน 
ต่อปี 
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เป้าหมาย 
การจัดการเรียนการสอน 

การด าเนินการ การประเมินผล 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้าง
ทั้งความรู้ ความสามารถใน
วิชาการ วิชาชีพที่ทันสมัย 

1. จั ด ให้ มี อ า จ า ร ย์ พิ เศ ษ ผู้ มี
ชื่ อ เสี ย งจากภายนอก เพ่ื อ ให้
นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัย
จากวงการวิชาชีพและเป็นการ
กระตุ้ น ให้ นั กศึ กษาเกิ ดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
2. มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ 
 

1. จ านวนผลงานของนักศึกษาที่
ได้รับการยอมรับตีพิมพ์ เผยแพร่ 
2. ผลงานของนักศึกษา 

3. มีการประเมินและปรับปรุง
หลั กสู ต ร ให้ มี คุณ ภ าพและ
มาตรฐานทุก 5 ปี 
 

1. มีการประเมินผลการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาโดยนักศึกษา เมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา 
2. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาทุกปี 
3. มีการประเมินและปรับปรุง
ห ลั ก สู ต ร โดยค ณ ะก รรมก าร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย
ทุก 5 ปี 
 
 

1. ภาควิชาสรุปผลประเมินการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตรเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนน า 
ผลไปปรับปรุงการสอนในราย   
วิชาของตน และเสนอกรรมการ
วิชาการ 
2. ผลส ารวจคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พ่ึงประสงค์จากผู้ใช้บัณฑิต 
3. สรุปผลการประเมินโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเพ่ือการปรับปรุง
หลักสูตร 

 
2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 6  ด้าน 
ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
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 2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของดุษฎีบัณฑิตเกิดจากผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านในรายวิชาต่างๆ 
สามารถแสดงปริมาณการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับรายวิชาและเวลา ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต รวมทั้ง ระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าจะสามารถผลิตดุษฎีบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 2.3 การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ 
  รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และข้อ
โต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและกลุ่ม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่
ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาวิจัยเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการอันจะ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในทางท่ีดีขึ้น 

 2.4 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  มีการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ซึ่งควรมีระดับความพึง
พอใจ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

3. นักศึกษา 
 3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

  ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยรับสมัครนักศึกษาที่จบการศึกษา
สาขาศิลปะการออกแบบ และสาขาสัมพันธ์อ่ืน ๆ เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของหลักสูตร โดยกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาร่วมกันในด้านต่าง  ๆ เช่น ผลงาน
และการประมวลองค์ความรู้ที่ผ่านมา การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแนวทางในอนาคต รวมทั้ง หลัก
วิธีการคิดเชิงก้าวหน้าด้วยการสัมภาษณ์ พร้อมทั้ง อาศัยเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก คือ การน าเสนอ
แฟ้มบุคคลและหัวข้อโครงงานที่นักศึกษาต้องการสร้างสรรค์ พัฒนา ภายหลังจากคณะกรรมการพิจารณา
คุณวุฒิ พ้ืนฐานความรู้ ในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาแรกเข้าทุกคน 
 

 3.2 การควบคุมดูแล 
  จัดให้มีการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรในทุกเดือน เพ่ือรายงานผลการเรียนการสอน
ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ โดยเพ่ิมความเข้มงวดในการสังเกตนักศึกษาที่มาจากสาขาสายสัมพันธ์ เพ่ือ
มุ่งเน้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเรื่องการบูรณาการองค์ความรู้ที่แตกต่าง จากการศึกษาบริบททาง
วัฒนธรรมสู่แนวทางสร้างสรรค์นวัตกรรมในบริบทสังคมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาด้วยองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะการออกแบบตามปณิธานของหลักสูตร ฯ  
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 3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
  มีการระบุวันและเวลาที่นอกเหนือจากเวลาเรียนของรายวิชาต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการให้
ค าปรึกษารายบุคคลและอุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมแนะแนวทางการท าวิทยานิพนธ์อย่างมี
คุณภาพจากผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรมสู่นักศึกษาปัจจุบัน 

3.4 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
  มีการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง นอกเหนือจาก

ข้อก าหนดของระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดพื้นที่พบปะเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

ปรึกษาหารือกับอาจารย์และพัฒนาความรู้ด้วยตนเองได้ รวมถึงให้ค าแนะน าต่อหลักสูตรได้ตลอดเวลา  

  เปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างสรรค์กิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสัมมนา ศึกษาดูงานทั้งใน

และต่างประเทศเพ่ือการมีส่วนร่วมระหว่างหลักสูตรและผู้เรียนกับสังคมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  พิจารณาผลประเมินความพึงพอใจและข้อร้องเรียนในระดับคณะฯและผลประเมินระดับ
รายวิชา เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา 

4. อาจารย ์ 
4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามระเบียบ พรบ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 
4.2  การคัดเลือกอาจารย์ 
  มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่ เหมาะสม โปร่งใส มีคุณสมบัติที่ เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่อาจารย์ในหลักสูตร  
4.3  คุณสมบัติความรู้ 
  มีคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้ภาษาต่างประเทศ นอกเหนือไปจากเป็นผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
4.4  ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา 

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยและพัฒนา ศิลปะออกแบบ กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและรู้เท่าทันเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่  

4.5  ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
  มีการสนับสนุนคณาจารย์ให้ท าโครงการบริการแก่หน่วยงานทางด้านวัฒนธรรมรวมถึงชุมชน
ต่างๆ การสร้างเครือข่ายความรู้ทางวัฒนธรรม ในระดับจุลภาคจนถึงมหภาค โดยบริหารจัดการและการ
วางแผนการด าเนินการเพ่ิมความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
จัดท าและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามมาตรฐาน กพอ. จากกิจกรรมดังกล่าว 
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4.6  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
  ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ บริการวิชาการ ดูงาน
ต่างประเทศ โดยหลักสูตรฯ จัดงบประมาณสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 5% ของงบประมาณรายได้ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
จุดเด่นของการบริหารจัดการหลักสูตรมุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพของผลงานวิชาการด้าน

การวิจัย และสุนทรียภาพของศิลปะการออกแบบวัฒนธรรม ประกอบด้วย ความรู้ ความดี ความงาม 
และพัฒนาประสิทธิผลของการออกแบบที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ โดยบัณฑิตจักต้องสะท้อน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้  

5.1.1 สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ด้านการออกแบบวัฒนธรรม มีความต้องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ดี และพัฒนาเพ่ือยกระดับจิตใจของมนุษย์ เพ่ือความสุขที่ยั่งยืน 

5.1.2 มีทักษะการแก้ปัญหา และจัดระบบความสัมพันธ์ของสาระส าคัญส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 
ความรู้จากธรรมชาติ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า พฤติกรรมบุคคล เป็นต้น เพ่ือน ามาประสาน กลมกลืน และ
เกื้อกูล  

5.1.3 เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

5.2 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

การออกแบบหลักสูตรและการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชามุ่ งเน้นการบ่มเพาะ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงทักษะการเรียนรู้ สามารถประเมินผลการเรียนรู้ 
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 

5.2.1 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  
 อาจารย์ผู้สอนประเมินจากการที่นักศึกษามีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งทั้ง
ในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของกลุ่ม  

5.2.2 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 อาจารย์ผู้สอนประเมินจากการที่นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ด้านสารสนเทศ เพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพการค้นคว้าข้อมูล ปฏิบัติการ และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 

5.2.3 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
 อาจารย์ผู้สอนประเมินจากการที่นักศึกษาสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎ ี
และระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาของตนจากข้อมูลจริง เพื่อใช้ในการ บูรณาการความรู้ ความ
เข้าใจเชิงลึกจากการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
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5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งผู้สอนจะมีกระบวนการ 

ก ากับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.5 และมคอ.7)  
5.3.2 มีการจัดกลยุทธ์การประเมินการเรียนการสอนออกตามกระบวนการเรียนรู้  5 ล าดับ 
ประกอบด้วย  

5.3.2.1 การสร้างประเด็นค าถามและคาดเดาค าตอบ 
5.3.2.2 การสืบค้นและรวบรวมความรู้ 
5.3.2.3 การสร้างกระบวนการ และข ั้นตอนลงมือปฏิบัติ 
5.3.2.4 การสรุปผล การเรียนรู้และน าเสนอ 
5.3.2.5 การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม 

เพ่ือส่งเสริมไปสู่การพัฒนาคุณภาพความรู้อย่างมีสติปัญญา ด้วยการประเมินกระบวนการวิจัย และศึกษา
เฉพาะทางอย่างลึกซึ้ง  

5.4 การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
นอกเหนือจากการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(มคอ.5 และมคอ.7) ผู้สอนสามารถประเมินผลการเรียนรู้จากกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับรายวิชานั้น ๆ เช่น การประเมินผลจากการจัดสัมมนา การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ หรือทัศนศึกษา เป็นต้น 

5.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือต้นทุนทางวัฒนธรรม เช่น มุ่งเน้นทักษะ
กลุ่มที่1 คือการเรียนรู้และนวัตกรรมการสร้างสรรค์ และกลุ่มที่  3 คือ ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เฉพาะอย่างยิ่ง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม  

5.6 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรฯจักให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ในปีที่ผ่านมา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
การด าเนินงานของหลักสูตร มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้ระบบ

ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ 

6.1  การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายให้อาจารย์ทุกคนแสดงความคิดเห็น เพ่ือมีส่วน
ร่วมเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาทิ การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใสรูปแบบต่าง ๆ การจัดหา
หนังสือ ต ารา การจัดการสัมมนา ฯลฯ 

6.2  คณาจารย์มีเป้าหมายเดียวกัน 
  และมีความเข้าใจในการพัฒนาการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับการจัดการเรียนการสอน หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และกลไกจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ด้าน   ต่าง ๆ โดยจักให้มีการเตรียมการณ์ แบ่งหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือขยายผลการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุงคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่  

6.3  มีการวางแผนการดูแลรักษา 
มีการวางแผนการดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่สาขาวิชาในคณะมัณฑนศิลป์มีอยู่ใน

ปัจจุบัน 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา 
 สาขาศลิปกรรมศาสตร์ 

X X X X 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา X X X X 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X 

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

X X X X 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X 

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
หลังจากท างานไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

   X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ (ข้อที่ 1-5) (ตัว) 
ในแต่ละปี 

5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 11 12 

 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก
จ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

ปีการศึกษา หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ข้อที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 

2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ข้อที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 

2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ข้อที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 

2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ข้อที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินจากการสุ่มสอบ การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การสอบประเมินความก้าวหน้า 

1.1.2 จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน 

1.1.3 จัดให้มีการนิเทศก์การสอนโดยผู้เชี่ยวชาญวิธีการสอน มีระบบการติดตามให้คณาจารย์
และน าความรู้และ ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง    

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เนต ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด ซึ่งผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธาน
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 

1.2.2 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือน ามา
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของ
คณะ 

1.2.3 การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก    

1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบัน
อ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  การประเมินหลักสูตรด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วย อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน ผู้แทนบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท าการประเมินในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
2.1.1 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
2.1.2 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี       

และจากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
2.1.3 น าผลการประเมินมาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรการบริหารและการเรียนการสอน 
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2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ / หรือจากผู้ประเมินภายนอก  
2.2.1 ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียน   

ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
2.2.2 น าผลการพิจารณามาประกอบการปรับปรุงหลักสูตร การบริหารและการเรียน 

การสอน 
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชา 
โดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

2.3.2 น าผลการพิจารณามาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรการบริหารและการเรียนการสอน 
2.4 ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  ไม่มี 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี   

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 การปรับปรุงรายวิชา 

ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และมี
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 และทุกรายวิชาต้องมีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามผลการประเมิน
รายวิชา  

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะท าทุก 5 ปี  เมื่อครบรอบ

ระยะเวลาการใช้หลักสูตร   
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ภาคผนวก 

 
(ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ     

มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 (ข) ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 (ค) รายงานผลการส ารวจความต้องการก าลังคนในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม  
 (ง)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
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(ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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(ข) ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ชื่อ-นามสกุล 

ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Design Arts) Silpakorn University, Thailand (2013) 
ปร.ด. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยปทุมธานี (2553) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2541) 
ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526) 

สังกัด 
 คณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เอกพงษ์  ตรีตรง, อนุชา  แพ่งเกษร, ณตา ทับทิมจรูญ ,นุชนภางค์  แก้วนิล.(2558). “เศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาด
เล็กในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไทย .นครปฐม,สถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร. จ านวน 237 หน้า 

อนุชา แพ่งเกษร. (2557). การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ Interior Design for Recreational Center of the 
Elderly Using Best Practice Model,สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ านวน 312 หน้า  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานสร้างสรรค์ 

อนุชา แพ่งเกษร. (2559).ปัจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่ 
อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ[ออกแบบ]การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ของ
คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 
รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. หน้า 80 
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 อนุชา แพ่งเกษร.(2558). พื้นที่ส าหรับสังคมผู้สูงอายุ Happinessof Dawn : A Space for  
   Aging Society.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ 

มัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาส
มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุขณ 
หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ,15 – 27 
กันยายน 2558.หน้า 116. 

  อนุชา แพ่งเกษร.(2557). การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของบ้านพักรับรองและภูมิทัศน์ใน 
อุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวไทย Conservation of Natural 
Resources and Environment: Interior Environmental Design for Guest 
Houses in National Park for the Standard of TourismThailand. 
[ออกแบบ ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ 
เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asianประจ าปี  2557. ณ      
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ , 15 – 
27 กันยายน 2557 หน้า 158 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
  หนังสือต ารา  

อนุชา แพ่งเกษร. 2558.พรรณไม้เพื่อการตกแต่งประดับอาคาร และการออกแบบภูมิทัศน์  
Plant forDecoration and Landscape Designภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน   
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. จ านวน 420 หน้า 

บทความทางวิชาการ 
  อนุชา  แพ่งเกษร.(2559).ปัจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่ 

อ า ศั ย เพื่ อ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ งผู้ สู ง อ า ยุ  The Factor and Effectiveness 
ofInteriorEnvironment Design for Residence for Elderly. ห นั ง สื อ ร ว ม
บทความผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ประจ าปี พ.ศ.2559โครงการ
ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30กันยายน 2559.หน้า 15-21.  จ านวน 
148 หน้า  
 
 
 
 
 



มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม  

 

- 71 - 
 

 
 อนุชา แพ่งเกษร.(2558). รุ่งอรุณแห่งความสุข: พื้นที่ส าหรับสังคมผู้สูงอายุ Happinessof  

Dawn : A Space for Aging Society.หนั งสือรวมบทความผลงานสร้างสรรค์
คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ประจ าปี 2558โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน2558 : รุ่งอรุณ
แห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่า
พระ,15 – 27 กันยายน 2558. หน้า 66-72. จ านวน 180 หน้า 

 อนุชา แพ่งเกษร.(2557). การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: การศึกษารูปแบบท่ี 
เหมาะสมของบ้านพักรับรอง และภูมิทัศน์ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ท่ อ ง เที่ ย ว ไท ย  Conservation of Natural Resources and Environment: 
Interior Environmental Design for Guest Houses in National Park for 
the Standard of Tourism Thailand.หนังสือรวมบทความผลงานสร้างสรรค์
คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network 
Asianประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ, 15–27 กันยายน 2557หน้า14-17.จ านวน 216 หน้า 
 

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 15 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
361 201  การออกแบบภายใน 4 
361 205  การออกแบบภายใน 5 
361 208  วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบภายใน 
361 210  การออกแบบภายใน 6 
361 211  การเตรียมศิลปนิพนธ์ 
361 214  ศิลปนิพนธ์ 
361 216  การออกแบบฉาก 
361 219  พันธุ์ไม้ตกแต่ง 
361 220  การออกแบบภูมิทัศน์ 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
360 504  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับนักออกแบบ 
360 521  พ้ืนที่วิเคราะห์และวิจารณ์ 
360 531  วิทยานิพนธ์ 
361 511  การออกแบบภายในขั้นสูง 1 
361 512  สัมมนาการออกแบบภายในขั้นสูง 
361 523  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ชื่อ-นามสกุล 
 นายภูวนาท  รัตนรังสิกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 
M.A. (Visual Arts) Curtin University of Technology, Australia (1999) 
ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 

สังกัด 
 คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   

ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ภูวนาท  รัตนรังสิกุล. (2558)  “การศึกษาทดลองเพ่ือสร้างสรรค์เครื่องจักรหล่อโลหะพร้อม 
 ระบบ Induction ส าหรับนักออกแบบเครื่องประดับไทย”กรงุเทพฯ, คณะมัณฑนศิลป์     
 มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 54 หน้า 

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
ภูวนาท  รัตนรังสิกุล. (2559)  “การศึกษาทดลองเพ่ือสร้างสรรค์เครื่องจักรหล่อโลหะพร้อม 

 ระบบ Inductionส าหรับนักออกแบบเครื่องประดับไทย” ใน  Proceedings การ  
 ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากร  
 วิจัยและสร้างสรรค์ครั้งที่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” วันที่  17 กุมภาพันธ์  2559 
 หน้า O -175 ถึง O - 181. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์   

ภูวนาท  รัตนรังสิกุล. (2559). เจตสิก [เครื่องประดับร่วมสมัย]. การแสดงนิทรรศการผลงาน 
สร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design 
Network Asianประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. หน้า 137.  

  ภูวนาท  รัตนรังสิกุล. (2557).  หลังคาหน้าฝน [เครื่องประดับร่วมสมัย]. การแสดงนิทรรศการ 
 ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ มัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design   
 Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์   
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 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. หน้า 207.  
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

บทความทางวิชาการ 
ภูวนาท  รัตนรังสิกุล. (2559). เจตสิก Caitasika. หนังสือรวมบทความผลงานสร้างสรรค์ของ 

คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 
รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม  15 – 30 กันยายน 2559.หน้า 71-73. จ านวน 148 หน้า 

ภูวนาท  รัตนรังสิกุล.(2557).หลังคาหน้าฝน Roof & Rain. หนังสือรวมบทความผลงาน 
สร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design 
Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557 หน้า 110-113. จ านวน 
216 หน้า 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 20 ปี     
 ระดับปริญญาตรี   

360 108  ศิลปะไทยปริทัศน์      
 360 111  ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ 
 366 113  การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ     
 366 219  โบราณวัตถุ 

366 232  การออกแบบเครื่องประดับเรื่องเฉพาะ 1   
 ระดับบัณฑิตศึกษา      
 360 504  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับนักออกแบบ 
 366 325  เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์    
 366 327  เครื่องประดับท้องถิ่นและประเพณีนิยม 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

 
ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวนุชนภางค์  แก้วนิล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพ่ือการออกแบบ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
 ลาดกระบัง (2556) 
   สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2545) 
   ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)       

สังกัด 
 คณะมัณฑนศิลป์ 
ผลงานทางวิชาการ  
ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เอกพงษ์  ตรีตรง, อนุชา  แพ่งเกษร, ณตา ทับทิมจรูญ ,นุชนภางค์  แก้วนิล. (2558).   
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
โรงแรมขนาดเล็ก ในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไทย.นครปฐม,
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร. จ านวน 237 หน้า 

เอกพงษ์  ตรีตรง,อนุชา แพ่งเกษร,นุชนภางค์  แก้วนิล. (2558). "การออกแบบสภาพแวดล้อม 
ภายใน โรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้ าเจ้าพระยา :ศิลปวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่มีผลต่อการส่งเสริมท่องเที่ยวไทย"นครปฐม, สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. จ านวน 218 หน้า 
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์   
  นุชนภางค ์ แก้วนิล. (2559). การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการวางผังพื้น. [ออกแบบ] 

หนังสือรวมบทความผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.
2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  15 – 30 กันยายน 2559. 
หน้า 31 – 37. 

นุชนภางค์  แก้วนิล. (2557). การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยการออกแบบตกแต่งภายใน  
[ออกแบบ ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ 
เครือข่ ายการออกแบบแห่ งอาเซี ยน  Design Network Asian ป ระจ าปี  2557.           
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,         
15 – 27 กันยายน 2557. หน้า 161.  

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
บทความทางวิชาการ 

  นุชนภางค์  แก้วนิล. (2559).การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการวางผังพ้ืน  The Physical  
Environment for Floor Plan Configuration. หนั งสื อรวมบทความ ผลงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชน
ต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  15 – 30 กันยายน 2559. หน้า 31-37. จ านวน 147 หน้า 

นุชนภางค์  แก้วนิล. (2557). การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยการออกแบบตกแต่งภายใน  
Using Interior Design to Enhance Cooperate Identity. หนังสือรวมบทความ
ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน 
Design Network Asian ประจ าปี  2557. ณ  หอศิลปะและการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557 หน้า 26-27. 
จ านวน 216 หน้า 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 2 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 

361 103  การออกแบบภายใน 2 
361 106  การออกแบบเครื่องเรือน 1 
361 107  การออกแบบภายใน 3 
361 201  การออกแบบภายใน 4 
361 207  สัมมนาการออกแบบภายใน 
361 210  การออกแบบภายใน 6 
361 211  การเตรียมศิลปนิพนธ์ 
361 212  การบริหารงานองค์กรและโครงการออกแบบภายใน 
361 213  การประมาณราคาและการตลาด 
361 214  ศิลปนิพนธ์ 
361 215  ศิลปะและของตกแต่งเพ่ืองานออกแบบภายใน  
361 222  แนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบภายใน 
361 225  นวัตกรรมความรู้เพ่ืองานออกแบบภายใน 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
106 511  กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 
106 515  ระเบียบวิธีเชิงการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 

 106 534  นวัตกรรมศิลปะการออกแบบเพ่ือการใช้งานในโรงแรม 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ชื่อ-นามสกุล 
 นายปรีชา ปั้นกล่ า 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537) 

  ศป.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2533) 
 

สังกัด 
 คณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา  

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์   

ปรีชา ปั้นกล่ า.(2559). นะนะนะ… [ประยุกตศิลปศึกษา] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  
ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบ 
สานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ 
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. หน้า 99. 

ปรีชา ปั้นกล่ า.(2558). ความงดงามของชีวิต. [ประยุกตศิลปศึกษา] การแสดงนิทรรศการ 
ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 
เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558. หน้า 136. 

ปรีชา ปั้นกล่ า.(2557). Owlet Shelf. [ประยุกตศิลปศึกษา] การแสดงนิทรรศการผลงาน 
สร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design 
Network Asianประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557 หน้า 151. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 24  ปี 
 ระดับปริญญาตรี   

   364 105   ประยุกต์สมัยนิยม 
   364 110   หัตถกรรมร่วมสมัย 

    364 113   ภาพพิมพ์ประยุกต์ 1 
   364 204   ประยุกต์ศิลป์ในพื้นที่เฉพาะกรณี 
   364 205   โครงการสร้างสรรค์ประยุกต์ศิลป์ 
   364 213   การเตรียมการศิลปนิพนธ์ 
   364 513   ประยุกต์ศิลป์ขั้นสูง 
 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

    360 503   บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์ 
    364 513   ประยุกต์ศิลป์ขั้นสูง 
    364 522   ทักษะการสร้างสรรค์ขั้นสูง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม  

 

- 80 - 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

 
ชื่อ-นามสกุล 
 นายประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) 
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534) 

สังกัด 
 คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์ 
          ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล. (2560).รักพระเจ้าอยู่หัว [เครื่องเคลือบดินเผา] การแสดงนิทรรศการ 
   ผลงานสร้างสรรค ์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าป ีพ.ศ. 2560 สืบสานปณิธานพ่อ  
   ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 18 -22 กันยายน 2560.  

หน้า 99. 
  ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล. (2559).ความประทับใจจากกลองมโหระทึก [เครื่องเคลือบดินเผา] 

โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ มัณฑนศิลป์ 2559. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 15-30 กันยายน 2559.
หน้า 140. 

  ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล.(2558).รุ่งอรุณแห่งความสุข [เครื่องเคลือบดินเผา] การแสดง 
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558โครงการเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 
2 เมษายน2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2558. หน้า 150. 
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ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล.(2558). สัญญอักษรา [เครื่องเคลือบดินเผา]. แสดงเดี่ยวผลงาน 
เครื่องเคลือบดินเผาศิลปะ. พิพิธภัณฑ์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นครปฐม 22-28 ตุลาคม 2558. จ านวน 100 หน้า 

 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 24 ปี 6 เดือน   
ระดับปริญญาตรี        

 360 103  การวาดเส้น 1 
 360 104  การวาดเส้น 2 
 360 105  ศิลปะปฏิบัติ 1 
 360 107  การเขียนแบบเบื้องต้น 
 360 112  สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น 
 365 106  ประวัติศาสตร์เครื่องเคลือบดินเผา 
 365 205  สุนทรียศาสตร์ 
 365 209  การเตรียมการศิลปนิพนธ์ 
 365 210  ศิลปนิพนธ์ 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 365 521  การจัดการงานเครื่องเคลือบดินเผา 
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(ค)  รายงานผลการส ารวจความต้องการก าลังคนในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบวัฒนธรรม 
 

 

รายงานการศึกษาความต้องการอัตราก าลังคนด้านศิลปะการออกแบบวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
ผศ.ดร. ภูวนาท  รัตนรังสิกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ 
คณะกรรมการอนุกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบวัฒนธรรม 

คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ค าว่า "วัฒนธรรม (culture)" ภาษาละตินว่า "cultura" ซึ่งแยกมาจากค า "colere" ที่แปลว่า การ
เพาะปลูก ส่วนความหมายทั่วไปในสากล หมายถึงรูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ท่ีท า
ให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความส าคัญ 

มีการกล่าวถึงวัฒนธรรมว่าเป็น "หนทางทั้งหมดแห่งการด าเนินชีวิต" ซึ่งรวมถึงกฎกติกาแห่งกิริยา
มรรยาท การแต่งกาย ศาสนา พิธีกรรม ปทัสถานแห่งพฤติกรรม เช่น กฎหมาย และศีลธรรม ระบบของความ
เชื่อรวมทั้งศิลปะ เช่น ศิลปะการท าอาหาร 

เอ็ดเวิร์ด เบอร์เนต ไทเลอร์  (1871) ได้พรรณนาถึงวัฒนธรรมในมุมมองด้านมานุษยวิทยาสังคม ไว้ว่า 
"วัฒนธรรม หรือ อารยธรรม หากมองในเชิงชาติพันธุ์วรรณนาอย่างกว้าง ๆ ก็คือ ความทับซ้อนกันระหว่าง
ความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณีและสมรรถนะอ่ืนที่มนุษย์ต้องการแสวงหาเพ่ือการเป็น
สมาชิกของสังคม" 

เมื่อปี พ.ศ. 2543 ยูเนสโกได้พรรณนาถึงวัฒนธรรมไว้ว่า "...วัฒนธรรมควรได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่
เด่นชัดของจิตวิญญาณ เรื่องราว สติปัญญาและรูปโฉมทางอารมณ์ของสังคม หรือกลุ่มสังคม ซึ่งได้หลอมรวม
เพ่ิมเติมจากศิลปะ วรรณคดี การด าเนินชีวิต วิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกัน ระบบคุณค่า ประเพณีและความเชื่อ" 

วัฒนธรรมศึกษา เกิดขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 (ประมาณ พ.ศ.2510 เป็นต้นมา) เป็นส่วน
หนึ่งของการน าแนวคิดลัทธิมากซ์มาบรรจุในวิชาสังคมวิทยาอีกครั้งหนึ่ง และส่วนหนึ่งก็เป็นเสียงให้กับสังคม
วิทยาและสาขาวิชาอ่ืน เช่นวรรณคดีวิจารณ์ ขบวนการนี้มุ่งประเด็นไปเน้นที่การวิเคราะห์กลุ่มวัฒนธรรมย่อย
ในสังคมทุนนิยม ตามประเพณีที่ไม่นับเป็นมานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษาโดยทั่วไปจะเน้นการศึกษาสินค้าเพ่ือ
การบริโภค (เช่นแฟชัน ศิลปะและวรรณคดี) เนื่องจากความเด่นชัดระหว่างวัฒนธรรมสูง และวัฒนธรรมต่ า 
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 (พ.ศ.2343-พ.ศ.2443) ดูเหมือนจะเหมาะเพียงส าหรับการประยุกต์กับ
สินค้าที่ใช้วิธีการผลิตเป็นจ านวนมากและจ าหน่ายในตลาดเป็นจ านวนมากที่วัฒนธรรมศึกษาได้วิเคราะห์ไว้ ซึ่ง
นักวิชาการเอ่ยถึงในชื่อว่า “วัฒนธรรมนิยม” 

ปัจจุบัน นักมานุษยวิทยาบางคนได้เข้ามาร่วมงานด้านวัฒนธรรมศึกษามากขึ้น เกือบทั้งหมดไม่ยอมรับ
การบ่งชี้ถึงวัฒนธรรมคู่กับสินค้าบริโภค ยิ่งไปกว่านั้น หลายคนยังต่อต้านความคิดของวัฒนธรรมว่าเป็นการ
ผูกมัด มีผลให้ไม่ยอมรับแนวคิดของกลุ่มวัฒนธรรมไปด้วย พวกเขามองวัฒนธรรมเป็นสายใยที่ซับซ้อนของ
รูปแบบที่ก าลังเชื่อมโยงกับประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ และเชื่อมกับการก่อรูปของสังคมในขนาดที่ต่างกันด้วย 
ตามมุมมองดังกล่าวกลุ่มใด ๆ ก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนได้เอง 

 รากศัพท์ของวัฒนธรรมจากค าว่าการเพาะปลูก เป็นค าส าคัญที่สะท้อนธรรมชาติของวัฒนธรรมที่
สามารถบ่มเพาะ สร้างปัจจัยเอ้ืออ านวย ตัดแต่งดัดแปลง เพ่ือสร้างสรรค์ไปสู่เป้าหมายอันดีงาม  พิจารณาใน
แง่ประวัติศาสตร์ศิลปะ จะพบการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครั้งยิ่งใหญ่ของโลกซึ่งไม่เพียงเป็นผลกระทบจาก
การปฏิวัติอุตสาหกรรมเท่านั้น  แต่ทว่าอิทธิพลของวรรณกรรมที่ส าคัญ เช่น Social contact ของ John 
Lock หรือ The Dialectic of Materialism โดย Karl Marx และ งานศิลปกรรมที่น าเสนอแนวคิดและทฤษฎี
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ต่างๆเหล่านั้นเป็นรูปธรรมล้วนแต่ก่อร่างสร้างสังคมยุคใหม่ (Modernism) มองในมุมกลับกัน  วัฒนธรรมทาง
วัตถุที่ปรากฏมาด้วยผลผลิตทางภูมิปัญญาทั้งด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม หากผสมผสานกับวัฒนธรรมทาง
จิตใจอย่างเป็นศิลปะก็ย่อมผลักดันแนวโน้มการพัมนาเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมรูปแบบใหม่อย่างมีทิศทาง 
นั่นคือศาสตร์ด้าน ศิลปะการออกแบบวัฒนธรรม นั่นเอง 
 ความพยายามเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในประเทศไทยปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัดในสมัยรัฐบาล
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดังข้อเขียนของ รองศาสตราจารย์ ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม ในหนังสือ พัฒนาการทางสังคม 
– วัฒนธรรมไทย ตอนหนึ่งว่า “เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม  
เป็นการเปลี่ยนแปลงทางโลกวิสัยที่เป็นวัตถุนิยมอย่างสุดโต่งตามอเมริกาและประเทศใหญ่ๆ เกิดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ การเมือง ที่ไม่เห็นสังคมวัฒนธรรม....มองความเป็นไทยจากเชื้อชาติ จากส่วนกลางแสวงหา
ผลประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นโดยไม่สนใจความล่มจมทางสังคมและวัฒนธรรม ผลที่ตามมาคือการเป็น
รัฐที่ล้มเหลว (Failed state)” (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554)  การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
เครื่องมือในการออกแบบทิศทางการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยได้มีความพยายามปรับปรุงการพัฒนาในด้านความ
มั่นคงทางสังคมโดยในแผนฯฉบับที่12 ที่เริ่มต้นในปีพศ. 2560นี้ ได้กล่าวถึงการพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ไว้อย่างชัดเจน  แนวทางการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคตจึงมีแนวโน้มที่ต้องน าเอาศาสตร์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมมาออกแบบเพ่ือให้เกิดพลวัตรทางสังคม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สังคมไทยต้องมีการเตรียม
บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในด้านศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรมเพ่ือเตรียมรับมือโครงสร้าง
การพัฒนาดังกล่าว  แนวทางดังกล่าวสามารถศึกษาได้จากโครงสร้างในกระทรวงวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่ามี
ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในกลุ่มงานที่ประสานงานและให้ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแก่
ผู้บริหารประเภทในระดับต่างๆเพ่ือก าหนดทิศทางในระดับประเทศ กลุ่มงานที่สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
เช่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  หรือ ส านักงานศิลปะร่วมสมัย จนกระทั่งกลุ่มงานสนับสนุนที่มีการให้ความรู้และ
ส่งเสริมวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นอัตราก าลัง
ทั้งประเทศเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมแห่งเดียวรวมทั้งสิ้น  4,923 คน องค์กรมหาชนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร  หอภาพยนตร์ และศูนย์คุณธรรม อีกรวม 166 คน ในจ านวนนี้มีต าแหน่งงานระดับ
ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานที่ควรพัฒนาศักยภาพจนถึงระดับปริญญาเอกได้แก่ กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้า
ระวังทางวัฒนธรรม กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มวางแผนพัฒนาระบบ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กรมศิลปากร ส านักศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย และ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯและกลุ่มงานส่งเสริม  ฯ 
ในส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด รวมทั้งองค์กรมหาชนที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณาจารย์ในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้บริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รวมแล้วมากกว่า 100 อัตรา โดยสามารถศึกษาได้จาก
แผนภูมิที่แสดงไว้ดังต่อไปนี้
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อัตราก าลังคนด้านวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะการออกแบบในกระทรวงวัฒนธรรม 
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ความต้องการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ขอยกตัวอย่างลักษณะกิจกรรมในโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ พศ.2560 
ซึ่งท าการคัดสรรชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศไทย  เพ่ือเข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนสืบสานมรดกทางภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ประจ าปี พ.ศ. 
2560  ซึ่งเป้าหมายของการอบรมคือ การสร้างศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาอย่างมีศิลปะ 
และการใช้การออกแบบสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ผลผลิตทางภูมิปัญญาของชุมชน   
รายช่ือชุมชนที่สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจ าปี 2560 ภาคกลาง 
ชุมชนท่าม่วง  หมู่ 2 ถนนศรีท่าม่วง  ต าบลท่าม่วง   อ าเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี  71110 
ข้อมูล เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1.  ค าขวัญของชุมชนหรือประโยคที่แสดงถึงความโดดเด่นของชุมชนที่สามารถดึงดูดใจให้มาเยี่ยม
ชุมชน 

     “ท่าม่วงย่านเก่าแหล่งเรียนรู้คู่วัฒนธรรม สร้างสรรค์ภูมิเมือง ลือเลื่องอาหาร สืบสานสถาปัตยกรรม”  
2. ชาติพันธุ์ภายในชุมชน  ไทยจีน ไทยมุสลิม 
3. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่โดดเด่นภายในชุมชน  

       3.1 ด้านอาหาร ได้แก่ ขนมจีนแป้งหมัก ขนมจีนนางเล็ด ขนมจันอับ ขนมไทยโบราณ ผักกาด
เขียวแห้ง ขนมต้มเบญจรงค์ สมุนไพรไทย     
       3.2 ด้านการแต่งกาย ได้แก่ ผ้าไทย (ทุกวันพฤหัสบดี)  
       3.3 ด้านประเพณี ได้แก่ ท าบุญกลางตลาด 
       3.4 ด้านภาษา ได้แก่ จีน อิสลาม 
       3.5 ด้านอาชีพ ได้แก่ ค้าขาย เกษตรกรรม 
       3.6 ด้านความเชื่อ ได้แก่ การทรงเจ้า การไหว้บรรพบุรุษ   
       3.7 ด้านศิลปะพ้ืนถิ่น ได้แก่ ร ามวยไท้เก๊ก 
       3.8 ด้านอื่นๆ ได้แก่ 

- ประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นทางผ่านของทหารญี่ปุ่นในการเดินทัพไปพม่า  
- กลุม่วิสาหกิจชุมชนกล้วยอบ ผลิตภัณฑ์สาธารณสุข  
- มีมัคคุเทศก์ชุมชน/นักสื่อความหมายท้องถิ่น (ภาษาไทย-อังกฤษ) จ านวน 3 คน และมัคคุเทศก์น้อย 

(ภาษาไทย-อังกฤษ) จ านวน 1 คน 
- สถานที่ส าคัญ ได้แก่ บ้านเก่าฮวดกี่ ศูนย์เรียนรู้บ้านปอเชียง วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง หอประวัติ

หลวงพ่อนารถ แหล่งเรียนรู้การโรยขนมจีนแป้งสดด้วยวิธีโบราณ บ้านขนมไทยมณีวงศ์ ย่านตลาดเก่าท่าม่วง 
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มัสยิดตักวา โบสถ์แม่พระมหาทุกข์ ศาลเจ้าพ่อพระ ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าพ่ีน้ าน้อย สวนกล้วยไม้ แม่น้ า
แม่กลองสายเก่า สวนสุขภาพ 

- ภาครัฐ-เอกชนสนับสนุนโครงการ    ท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม (เส้นทางสายวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์)   
การด าเนินกิจกรรม/โครงการของสวธ. 

กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และการแสดงออกทางวัฒนธรรม แหล่ง
เรียนรู้ /พิพิธภัณฑ์ชุมชน 
ชุมชนเคยได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี 2559 ประเภท ชุมชน จากสมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ที่ปรึกษาของชุมชน 

1. สถาบันอาศรมศิลป์  
2. นายปริญญา ชูแก้ว     
3. จ่าสิบเอกสมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง 
4. นางนิทรา พิศาล ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอท่าม่วง  
 

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนริมน้ าสะแกกรังต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 
ประสบการณ์การท างานด้านการท่องเที่ยว  1 ปี  
ข้อมูล เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1. ค าขวัญของชุมชนหรือประโยคที่แสดงถึงความโดดเด่นของชุมชนที่สามารถดึงดูดใจให้มาเยี่ยม
ชุมชน  
“วิถีชีวิตเรียบง่ายและมีความสุขอย่างพอเพียง” 

2. ชาติพันธุ์ภายในชุมชน ได้แก่ ไทย, จีน 
3. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่โดดเด่นภายในชุมชน  

       3.1 ด้านอาหาร ได้แก่ ปลา โดยเฉพาะปลาแรดที่เลี้ยงในกระชัง  
       3.2 ด้านการแต่งกาย -  
       3.3 ด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านไม้ริมน้ า 
       3.4 ด้านประเพณี - 
       3.5 ด้านภาษา -   
       3.6 ด้านอาชีพ ได้แก่ ปลูกเตย,ประมงน้ าจืด 
       3.7 ด้านความเชื่อ - 
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       3.8 ด้านศิลปะพ้ืนถิ่น -  
       3.9 ด้านอื่นๆ ได้แก่ 
 
 
- สถานที่ส าคัญ ได้แก่ วัดโบสถ์ อายุกว่า 100 ปี มีภาพเขียนฝาผนังตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น    
 

รายช่ือชุมชนที่สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจ าปี 2560 
ภาคตะวันออก จ านวน 2 แห่ง 

 
ชุมชนตลาดเก่าริมน้ าจันทบูร ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่  อ.เมืองจันทบุรี  จ.จันทบุรี 
ประสบการณ์การท างานด้านการท่องเที่ยว  7 ปี 
ข้อมูล เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1. ค าขวัญของชุมชนหรือประโยคที่แสดงถึงความโดดเด่นของชุมชนที่สามารถดึงดูดใจให้มาเยี่ยม
ชุมชน 
     “ชุมชนเก่าเล่าเรื่องริมน้ าจันทบูร ทุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจ      ใช้คุณธรรมน าการพัฒนาชีวิต”  

2. ชาติพันธุ์ภายในชุมชน   ไทย, จีน, ญวณ  
3. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่โดดเด่นภายในชุมชน  

       3.1 ด้านอาหาร ได้แก่ ขนมเบื้องญวน ข้าวเกรียบอ่อน ขนมเทียนแก้ว  ขนมลืมกลืน ขนม
หยกมณี ขนมโก๋โบราณ ขนมทองนพคุณ ขนมโบ๋ ข้าวตังโบราณ  
       3.2 ด้านการแต่งกาย ได้แก่ ชุดจีน ญวน 
       3.3 ด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านทรงไทยโบราณแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบจีนและ
ฝรั่งเศส   เรือนขนมปังขิง อายุเกือบ 100 ปี 
       3.4 ด้านประเพณี ได้แก่ ประเพณีถือศีล กินเจ ทิ้งทาน     
       3.5 ด้านภาษา ได้แก่ ไทย จีน  
       3.6 ด้านอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างทั่วไป 
       3.7 ด้านความเชื่อ  - 
       3.8 ด้านศิลปะพ้ืนถิ่น ได้แก่ การจ าหลักฉลุช่องลมเป็นภาพจ าลองนูนรูปหัวพยัคฆ์สอดแทรก 
เจียระไนพลอย    
       3.9 ด้านอื่นๆ ได้แก่ 
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- ประวัติศาสตร์ เป็นชุมชนเก่าแก่อพยพมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและเป็นศูนย์กลางการค้า
ของจันทบุรีในสมัยร ัชกาลที่ 5   

- สถานที่ส าคัญ/โบราณวัตถุ ได้แก่ โบสถ์เมืองจันทบุรี วัดจันทนาราม วัดเขตร์นาบุญญาราม ศาลเจ้า
แม่กวนอิม บ้านหลวงราชมนตรี บ้านเรียนรู้ชุมชนริมน้ าจันทบูร อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนนิรมล 
สะพานแม่น้ าจันท์ สะพานนิรมล ลานวัฒนธรรมของชุมชน    
 
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านเก่าริมน้ าประแส ถนนริมน้ า  ต าบลปากน้ าประแส อ าเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 21170 

1. ค าขวัญของชุมชนหรือประโยคที่แสดงถึงความโดดเด่นของชุมชนที่สามารถดึงดูดใจให้มาเยี่ยม
ชุมชน “ศาลกรมหลวงชุมพร อนุสรณ์วัดแหลมสน ร.5 งานผ้าป่ากลางน้ า ก้าวล้ าประมงไทย ตะเคียน
ใหญ่ร้อยปี กะปิดีชื่อดัง” 
2. ชาติพันธุ์ภายในชุมชน ได้แก่ ไทย, จีน 
3. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่โดดเด่นภายในชุมชน  

       3.1 ด้านอาหาร ได้แก่ ทอดมัน, ห่อหมก, หอยปากเป็ดดอง. ปลาฮ้ือแซ่, ก๋วยเตี๋ยวผัด
เปรี้ยวหวาน   
       3.2 ด้านการแต่งกาย ได้แก่ กางเกงขาก๊วย เสื้อกุ๋ยเฮง   
       3.3 ด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเก่าโบราณริมน้ า 
       3.4 ด้านประเพณี ได้แก่ ทอดผ้าป่ากลางน้ า ไหว้พระจันทร์, การท าบุญส่ง, ทอดผ้าป่ากลางน้ า  
       3.5 ด้านภาษา ได้แก่ ไทย จีน   
       3.6 ด้านอาชีพ ได้แก่ ประมง 
       3.7 ด้านความเชื่อ ได้แก่ ต านานต้นตะเคียนงาม  
       3.8 ด้านศิลปะพ้ืนถิ่น ได้แก่ การร าแม่ศรีเรือน , การร านางครกนางสาก, การต่อเรือ,   
       3.9 ด้านอื่นๆ ได้แก่ 

- สถานที่ส าคัญ ได้แก่ วัดสมมติเทพฐาปนาราม, อนุสรณ์เรือหลวงประแส, ชุมชนบ้านเก่าปากน้ า  
ประแส, บ้านพิพิธภัณธ์, ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน 100  ปี   
- มัคคุเทศก์ จ านวน 4 คน, มัคคุเทศก์น้อย จ านวน 2 คน 
- สมุนไพรป่าชายเลน  มีใบขลู่เป็นวิสาหกิจชุมชน 

 
รายช่ือชุมชนที่สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ประจ าปี 2560  ภาคใต้ 

จ านวน 4 แห่ง 
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ชุมชนบ้านเขาแก้ว  หมู่ที่ 2 ต าบลนาเมืองเพชร อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ข้อมูล เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

“เป็นชุมชนที่มีวัดที่มีชื่อเสียงด้านการปฏิบัติธรรมให้กับพุทธศาสนิกชน รวมถึงเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา” 

1. ค าขวัญของชุมชนหรือประโยคที่แสดงถึงความโดดเด่นของชุมชนที่สามารถดึงดูดใจให้มาเยี่ยม
ชุมชน “แหล่งเรียนรู้ คู่วัฒนธรรม ต านานเมืองท่าโบราณ”  

2. ชาติพันธุ์ภายในชุมชน ไทย จีน  
3. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่โดดเด่นภายในชุมชน  

       3.1 ด้านอาหาร ได้แก่ แกงเลียงผักหวานป่า แกงส้ม ผัดผักเหรียง ปลาเผา ห่อหมก เป็นต้น 
       3.2 ด้านการแต่งกาย ได้แก่ ผ้าปาเต๊ะ 
       3.3. ที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเรือนโบราณ 
       3.4 ด้านประเพณี ได้แก่ สงกรานต์ ประเพณีลากพระ วันสาทรเดือนสิบ ลอยกระทง เป็นต้น 
       3.5 ด้านภาษา -ไม่ระบุ- 
       3.6 ด้านอาชีพ ได้แก่ ท านา ท าสวน การเกษตร 
       3.7 ด้านความเชื่อ ได้แก่ การเคราะห์บ้าน ท าบุญบ้าน เป็นต้น 
       3.8 ด้านศิลปะพ้ืนถิ่น ได้แก่ ร ากลองยาว ร าวงย้อนยุค  
       3.9 ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ หนังตะลุง มโนราห์ 
ปรึกษาของชุมชน พระครูศรีรัตนาภิวุฒิ   เจ้าอาวาสวัดเบาแก้ว 
 
ชุมชนต าบลภูเขาทอง   หมู่ที่ 1 ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
ข้อมูล เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
“ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลภูเขาทองเป็นราษฎรที่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีผลให้
ชุมชนต าบลภูเขาทองอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสานไว้ เช่น ประเพณีบุญบ้ังไฟ วงดนตรีพิณพา
เพลิน การท าพิณหัวนกเงือก ร าเซิ้งร่อนทอง การท าเลียงร่อนทอง” 

1. ค าขวัญของชุมชนหรือประโยคที่แสดงถึงความโดดเด่นของชุมชนที่สามารถดึงดูดใจให้มาเยี่ยม
ชุมชน 
     “ต้นน้ าสายบุรี มากมีผลไม้ หลากหลายวัฒนธรรม แร่ทองค าล้ าค่า ฮาลา-บาลาป่านกเงือก”  

2. ชาติพันธุ์ภายในชุมชน 
       2.1. คนไทยอีสาน  
       2.2 คนไทยเชื้อสายเขมร  



มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม  

 

- 103 - 
 

 

 

 

       2.3 คนไทยเชื้อสายมาลายู 
3. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่โดดเด่นภายในชุมชน  

       3.1 ด้านอาหาร ได้แก่ ย าดอกแค ซุปมะเขือ แกงไก่ใส่หยวก ส้มต า เป็นต้น 
       3.2 ด้านการแต่งกาย ได้แก่ คนไทยอีสานและไทยเชื้อสายเขมร และคนไทยเชื้อสายมาลายู
แต่งกายโดยมีผ้าคลุมศีรษะ 
       3.3 ด้านที่อยู่อาศัย อาคาร สถานที่ อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นลักษณะบ้านทรงสมัยใหม่ 
ทั่วไป 
       3.4 ด้านประเพณี ได้แก่ ประเพณีบุญบั้งไฟหนึ่งเดียวในภาคใต้ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
       3.5 ด้านภาษา ได้แก่ ภาษาอีสานภาษาเขมร ภาษาโคราช ภาษาเจ๊ะเห ภาษาใต้ทั่วไป ภาษา
มาลายู  
       3.6 ด้านอาชีพ ได้แก่ ท าสวนยางพารา/สวนผลไม้ และร่อนทอง 
       3.7 ด้านความเชื่อ จะมีความเกี่ยวโยงกับหลายเชื้อชาติ อาทิเช่น ไทยอีสาน ไทยพุทธ ไทย
มุสลิม 
       3.8 ด้านศิลปะพ้ืนถิ่น ได้แก่ การทอผ้า การท าพิณหัวนกเงือก และการท าเลียงร่อนทอง  
       3.9 ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ วงดนตรีพิณพาเพลิน ร าเซิ้งร่อนทอง ร าเซิ้งบั้งไฟ      
 รางวัลชุมชนท่องเที่ยว โดยส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
ที่ปรึกษาของชุมชน  นางนุชนาฎ ย้อยตาครุ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม         
 
ชุมชนท่องเที่ยวบางปู หมู่ที่ 2 ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
“ประชากรในชุมชนเป็นมุสลิมทั้งหมด มีมัสยิดขนาดใหญ่ ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุด และมีภาษาพูดที่เป็น
เอลักษณ์ประจ าถิ่น คือ ภาษายาวี” 

1. ค าขวัญของชุมชนหรือประโยคที่แสดงถึงความโดดเด่นของชุมชนที่สามารถดึงดูดใจให้มาเยี่ยม
ชุมชน 
     “AMAZON OF THAILAND เสน่ห์บางปู ดินแดนหิ่งห้อย มหัศจรรย์อุโมงค์โกงกาง นกกระยางนับพัน”  

2. ชาติพันธุ์ภายในชุมชน 
      - เชื้อสายมาลายู 

3. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่โดดเด่นภายในชุมชน  
       3.1 ด้านอาหาร ได้แก่ ย าสาหร่ายผมนาง ขนมรังนก ขนมมาดูฆาตง ไส้กรอกพุงวัว เป็นต้น 
       3.2 ด้านการแต่งกาย ได้แก่ มุสลิม 
       3.3 ด้านที่อยู่อาศัย อาคาร สถานที่ ได้แก่ บ้านเรือนทรงไทย 
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       3.4 ด้านประเพณี ได้แก่ วันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี (รายอ หลังถือศีลอด) วันรายอ อีดิลอัฎฮาร์ 
(เชือดสัตว์) 
       3.5 ด้านภาษา ได้แก่ ภาษามาลายู ภาษาไทย 
       3.6 ด้านอาชีพ ได้แก่ ประมงพ้ืนบ้าน ค้าขายเสื้อผ้ามือสอง ท าขนม รับราชการ 
       3.7 ด้านความเชื่อ ชาวบ้านในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม ทั้งหมด 
       3.8 ด้านศิลปะพ้ืนถิ่น ได้แก่ แกะสลักไม้ ท ากรงนก 
       3.9 ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ ขับร้องอานาซีด เพลงมาร์ช ชุมชนท่องเที่ยวบางปู 

3.9.1. รางวัลสุดยอดชุมชนท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.9.2. รางวัลท่องเที่ยวต้นแบบ ในการพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ปี2555 

นายอบัดุลเลาะ วาแม  ประธานคณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดปัตตานี 
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวิถีพุทธคลองแดน  ม. 2 ต าบลคลองแดน   อ าเภอระโนด จังหวัด
สงขลา 
“เป็นจ้าบ้านที่ดี มีความสุขกับการต้อนรับ รักษ์ภูมิทัศน์และวัฒนธรรม สามคลองสองเมือง อย่างย่ังยืน” 

1. ค าขวัญของชุมชนหรือประโยคที่แสดงถึงความโดดเด่นของชุมชนที่สามารถดึงดูดใจให้มาเยี่ยม
ชุมชน 
     “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ความสุขของผู้มาเยือน คือ ความสุขของเรา”  

2. ชาติพันธุ์ภายในชุมชน 
      - คนไทยเชื้อสายจีน 

3. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่โดดเด่นภายในชุมชน  
       3.1 ด้านอาหาร ได้แก่ อาหารโบราณ ขนมโบราณ 
       3.2 ด้านการแต่งกาย ได้แก่ ผู้หญิงในชุมชนนุ่งผ้าถุง ผู้ชายนุ่งโสร่ง/ กางเกง  
       3.3 ด้านที่อยู่อาศัย อาคาร สถานที่ ได้แก่ เรือนไม้ หลังคาทรงปั้นหยา หลังคาทรงไทย (จั่ว) 
       3.4 ด้านประเพณี ได้แก่ กฐิน สารทเดือนสิบ ขันหมากปฐม สงกรานต์ และวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
       3.5 ด้านภาษา ได้แก่ ภาษาถ่ินใต้ 
       3.6 ด้านอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม (นาข้าว) ค้าขาย เป็นต้น 
       3.7 ด้านความเชื่อ ได้แก่ ความเชื่อตั้งแต่แรกเกิดจนเสียชีวิต 
       3.8 ด้านศิลปะพ้ืนถิ่น ได้แก่ อาคารบ้านเรือนไม้ริมคลอง การร ามโนราห์ ร าพราน การ
บรรเลงดนตรีพ้ืนถิ่น องค์พระทอง เรือขุด หอฉันโบราณ และสะพานไม้โบราณ 



มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม  

 

- 105 - 
 

 

 

 

       3.9 ด้านอื่นๆ ได้แก่ การบริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน แบบมีส่วนร่วม และการปลูก
จิตส านึกให้คนในชุมชนเกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน 

3.9.1. ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบจังหวัดสงขลา 
3.9.2. รางวัลกินรีทองครั้งที่ 9 และ 10 
3.9.3. รางวัล ชุมชน 1 ใน 10 ต้นแบบชุมชนวิถีไทยของไทย 
3.9.4  รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  

ต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
 
ชุมชนบ้านบุโบย  หมู่ที่ 3 ต าบลแหลมสน  อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
“เรือใบแบบโบราณลดพลังงาน เพื่อชมวิวทิวทัศน์ทางทะเลและวิถีชีวิตชาวบ้านการท าประมงพื้นบ้าน ป่า
ชายเลนชุมชน” 

1. ค าขวัญของชุมชนหรือประโยคที่แสดงถึงความโดดเด่นของชุมชนที่สามารถดึงดูดใจให้มาเยี่ยม
ชุมชน“แหล่งเรียนรู้ คู่วัฒนธรรม ต านานเมืองท่าโบราณ”  

2. ชาติพันธุ์ภายในชุมชน  เชือ้สายมาลายู ไทย 
3. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่โดดเด่นภายในชุมชน  

       3.1 ด้านอาหาร ได้แก่ แกงกะทิหอยหลักไก่ กอแรงปู (น้ าพริกปู) เป็นต้น 
       3.2 ด้านการแต่งกาย ได้แก่ การแต่งกายแบบมุสลิม 
       3.3 ด้านประเพณี ได้แก่ เทศกาลกินแตงแข่งม้า 
       3.4 ด้านภาษา ได้แก่ ภาษาใต้ 
       3.5 ด้านอาชีพ ได้แก่ การท าประมงพ้ืนบ้าน  การเกษตร 
       3.6 ด้านความเชื่อ ได้แก่ การห้ามชาวประมงร้องเพลงต านานเกาะเภตรา ช่วงฤดูมรสุม 
ระหว่างอยู่ในทะเล 
       3.7 ด้านศิลปะพ้ืนถิ่น ได้แก่ การท าว่าว  
       3.8 ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ ซีลาต รองเง็ง 
รางวัลเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน (ชุมชนต้นแบบ) จังหวัดสตูล 
นายสมพงษ์  หลีเคราะห์     ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
 

รายช่ือชุมชนที่สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ประจ าปี 2560 ภาคเหนือ  
จ านวน  2  แห่ง 
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ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านแม่ก าปอง    หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยแก้ว  อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ 

1. ค าขวัญของชุมชนหรือประโยคที่แสดงถึงความโดดเด่นของชุมชนที่สามารถดึงดูดใจให้มาเยี่ยม
ชุมชน “ธรรมชาติมากล้น ผู้คนน้ าใจดี  มากมีดอกเอ้ืองดิน สู่ถิ่นเมี่ยง ชาและกาแฟ มียาแก้สมุนไพร ชื่นฉ่ า
น้ าตกเย็น เห็นวิวทิวเขาสวย ร่มรื่นด้วยสวนส้มบนม่อนล้าน” 

2. ชาติพันธุ์ภายในชุมชน   คนพื้นเมืองล้านนา 
3. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่โดดเด่นภายในชุมชน 

       3.1 ด้านอาหาร ได้แก่ เหมี้ยงต่างๆ เช่น เหมี้ยงอม ย าใบเหมี้ยง ย าน้ าเมี้ยง ชาใบเหมี้ยง ไข่ป่าม 
       3.2 ด้านการแต่งกาย ได้แก่ ชุดพ้ืนเมือง ผ้าซิ่น  
       3.3 ด้านที่อยู่อาศัย อาคาร สถานที่ เฮือนวิถีคนป่าเหมี้ยงโบราณ  
       3.4 ด้านประเพณี ได้แก่ ประเพณีฮ้องขวัญมัดมือ(เฮียกขวัญ) พิธีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ า 
พิธีบวชป่า พิธีบูชาหอเสื้อบ้าน เทศกาลเที่ยวชมดอกก าปอง 
       3.5 ด้านภาษา ได้แก่ ค าเมือง 
       3.6 ด้านอาชีพ ได้แก่ สวนเหมี้ยง นวดแผนไทย 
       3.7 ด้านความเชื่อ ได้แก่ วัดแม่ก าปอง  
       3.8 ด้านศิลปะพ้ืนถิ่น ได้แก่ 

- หัตถกรรม เช่น จักตอก จักสานไม้ไผ่ การตีมีด หมอนสมุนไพรใบเหมี้ยง 
- การฟ้อนพ้ืนเมือง สะล้อซอซึง   

       3.9 ด้านอื่นๆ ได้แก่  
- เฮือนคนป่าเหมี้ยงล้านโบราณ   
- เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิต “ภูมิปัญญาคนป่าเหมี้ยง แม่ก าปอง” เส้นทาง

ท่องเที่ยวน้ าตกแม่ก าปอง 
- กลุ่มมัคคุเทศก์ 10 คน 
- โฮมสเตย์มาตรฐานไทย และอาเซียน จ านวน 25 แห่ง 

1. ชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว จากททท. พ.ศ. 2550 
2.หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเชิงนิเวศน์ จากกลุ่มภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2553 
3. PATA Gold Award ด้านวัฒนธรรม จากททท. พ.ศ. 2553 
4. หมู่บ้านโฮมสเตย์ต้นแบบภาคเหนือ จากททท. พ.ศ. 2553 

ที่ปรึกษาของชุมชน 
๑. นายอาคม  สมณะ   ต าแหน่งนายกอบต.ห้วย 
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๒. นายไทยรัฐ  สิทธิพานิช    ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก  
 
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ย่านเก่าวังกรด  หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านบุ่ง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร 

1. ค าขวัญของชุมชนหรือประโยคที่แสดงถึงความโดดเด่นของชุมชนที่สามารถดึงดูดใจให้มาเยี่ยม
ชุมชน“...ต่อมาไม่นาน น้ าน่านสายนี้ กลางสายนที เกิดมีวังวน ชาวบ้านทั่วไป พร้อมใจทุกคน ให้ชื่อวังวน วัง
กลม  (วังกรด) สืบมา” 

2. ชาติพันธุ์ภายในชุมชน ชาวไทยเชื้อสายจีน 
3. ข้อมูลปัญญาท้องถิ่น ที่โดดเด่นภายในชุมชน  

       3.1 ด้านอาหาร ได้แก่ หมูสะเต๊ะวังกรด ขนมหวาน กล้วยทอด มันทอด ปลาเกลือแดดเดียว 
       3.2 ด้านที่อยู่อาศัย อาคาร สถานที่ กลุ่มบ้านเรือนแถว 2 ชั้น อายุ 20-50 ปี  
       3.3ด้านประเพณี งานงิ้วเจ้าพ่อวังกรด 
       3.4 ด้านภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และจีน 
       3.5 ด้านอาชีพ ได้แก่ ค้าขาย เกษตรกรรม ท านา ท าสวน  
       3.6 ด้านความเชื่อ ได้แก่ เจ้าพ่อวังกลม(ปึง เถ่า กง ม่า)      
       3.7 ด้านศิลปะพ้ืนถิ่น ได้แก่  

- หัตถกรรม เช่น งานใบตองต่างๆ  
- การแสดง เช่น ร าวงกลองยาวพ้ืนบ้าน 

       3.8 ด้านอื่นๆ  
- โฮมสเตย์ จ านวน 4 แห่ง 
- แหล่งเรียนรู้ เช่น ตลาดเก่าแก่โบราณ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน บ้านเก่าของหลวงประเทืองคดี 

ที่ปรึกษาของชุมชน นายไตรสิทธิ์ เหรียญด ารงพร   ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลวังกรด   
 

รายช่ือชุมชนที่สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ประจ าปี 2560 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน  2 แห่ง 

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวบ้านภู  หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านเป้า อ าเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร 

1. ค าขวัญของชุมชนหรือประโยคที่แสดงถึงความโดดเด่นของชุมชนที่สามารถดึงดูดใจให้มาเยี่ยม
ชุมชน“ชาวบ้านภูสามัคคี สืบวิถีแบบพอเพียง สร้างชื่อเสียงศูนย์เรียนรู้ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมผู้ไทย รักษ์ใส่ใจใน
พิพิธภัณฑ์ สวรรค์ถิ่นรื่นรมย์ เพลินชมหมู่บ้าน    โฮมสเตย์” 

2. ชาติพันธุ์ภายในชุมชน ผู้ไท 
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3. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่โดดเด่นภายในชุมชน 
       3.1 ด้านอาหาร ได้แก่ แก่งอ่อมหวาย แจ่วซ้อม 
       3.2 ด้านการแต่งกาย ได้แก่ ผู้ไท 
       3.3 ด้านที่อยู่อาศัย อาคาร สถานที่ ได้แก บ้านชั้นเดียวยกพ้ืนสูง ใต้ถุนบ้านตั้งก่ีทอผ้า  
       3.4 ด้านประเพณี ได้แก่ ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ประเพณีบุญห่อข้าวประดับดิน และบุญห่อข้าว
สาก  
       3.5 ด้านภาษา ได้แก่ ผูไท ไทยอีสาน ไทยกลาง 
       3.6 ด้านอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จักสาน 
       3.7 ด้านความเชื่อ ได้แก่ ศาสนาพุทธ เคารพผู้ใหญ่ ศาลปู่ตา ถ้ าเม่น 
       3.8 ด้านศิลปะพ้ืนถิ่น ได้แก่ 

- การแสดง เช่น  การเล่นสะบ้า ขาโทกเทก เต้นบาสโลบ บายศรี ฟ้อนประกอบลาย 
- หัตถกรรม เช่น การลงช่วงเข็นฝ้าย ทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายลายขิด  

        3.9 ด้านอื่นๆ  
- วงดนตรีพื้นเมืองวงหนุ่มผาขาวสาวผาแดง 
- พระพุทธรูปแกะสลักผาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  
- โฮมสเตย์มาตรฐาน ( ปี 2550 ,2552 , 2555) จ านวน 40 แห่ง 
- กลุ่มมัคคุเทศก์ชุมชน 
- ศูนย์เฉลิมราช ปี 2549 

1. รางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยวโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ปี 2550 
2. หมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว จากกรมการพัฒนาชุมชน  
3. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับ 3 และการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้มแข็ง จาก ธ.ก.ส. 
4. รางวัลชนะเลิศชุมชนชวนเที่ยว จากททท. ปี 2559 
นายนริศ  ร่องจิก  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร 
1. ค าขวัญของชุมชนหรือประโยคที่แสดงถึงความโดดเด่นของชุมชนที่สามารถดึงดูดใจให้มาเยี่ยมชุมชน 
      “ดินแดนแม่น้ าโขงโค้งได้ หาดทรายสูงเด่นสง่า งาช้างล้านปี แม่นางชีสะพานหิน 
คันนางชีงามตา งาช้างแมมมอธ คอคอดแม่น้ าโขง ร าวงสองฝั่ง” 
2. ชาติพันธุ์ภายในชุมชน  
     - ภูไท 
3. ข้อมูลปัญญาท้องถิ่น ที่โดดเด่นภายในชุมชน  
     3.1 ด้านอาหาร ได้แก่ อาหารพื้นบ้านปลาข้ าของ 
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     3.2 ด้านการแต่งกาย ได้แก่ การแต่งกายแบบภูไท 
     3.3 ด้านประเพณี ได้แก่ การฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ การขับร้องร าตังหวาย การขับร้องหมอล าภูไท และการขับ
ร้องหมอล าผญา      
     3.4 ด้านอาชีพ ได้แก่ ท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์และประกอบอาชีพค้าขายควบคู่กันไป 
     3.5 ด้านความเชื่อ ได้แก่ พิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 
เพ่ือสรรเสริญและเป็นพุธบูชาแก่พระพุทธเจ้าวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร เช่น พิธีพาแลง  
     3.6 ด้านศิลปะพ้ืนถิ่น ได้แก่ 
- การแสดง ร าตังหวาย การฟ้อนร าบายศรีสู่ขวัญ การร้องหมอล าท านองตังหวาย การร้องหมอล าท านองภูไท 
หรือการร้องหมอล าแบบ”ผญา” 
- หัตถกรรม เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ทอจากฝ้ายเข็น 
 
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจ าปี 2559 
ดร. วินัย ภารเวช 
 
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ นาแวง – เจียด  บ้านลาดเจริญ  หมู่ 10  ต าบลนาแวง  อ าเภอ
เขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 

1. ค าขวัญของชุมชนหรือประโยคที่แสดงถึงความโดดเด่นของชุมชนที่สามารถดึงดูดใจให้มาเยี่ยม
ชุมชน 
      “ดินแดนแม่น้ าโขงโค้งได้ หาดทรายสูงเด่นสง่า งาช้างล้านปี แม่นางชีสะพานหิน 
คันนางชีงามตา งาช้างแมมมอธ คอคอดแม่น้ าโขง ร าวงสองฝั่ง” 
 
 

2. ชาติพันธุ์ภายในชุมชน  
     - ภูไท 

3. ข้อมูลปัญญาท้องถิ่น ที่โดดเด่นภายในชุมชน  
       3.1 ด้านอาหาร ได้แก่ อาหารพ้ืนบ้านปลาข้ าของ 
       3.2 ด้านการแต่งกาย ได้แก่ การแต่งกายแบบภูไท 
       3.3 ด้านที่อยู่อาศัย อาคาร สถานที่  
        -ไม่มี- 
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       3.4 ด้านประเพณี ได้แก่ การฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ การขับร้องร าตังหวาย การขับร้องหมอล าภู
ไท และการขับร้องหมอล าผญา      
       3.5 ด้านภาษา  
        -ไม่มี-   
       3.6 ด้านอาชีพ ได้แก่ ท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์และประกอบอาชีพค้าขายควบคู่กันไป 
       3.7 ด้านความเชื่อ ได้แก่ พิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ เพื่อสรรเสริญและเป็นพุธบูชาแก่พระพุทธเจ้าวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร เช่น พิธีพาแลง  
       3.8 ด้านศิลปะพ้ืนถิ่น ได้แก่  

- การแสดง ร าตังหวาย การฟ้อนร าบายศรีสู่ขวัญ การร้องหมอล าท านองตังหวาย การร้องหมอล า
ท านองภูไท หรือการร้องหมอล าแบบ”ผญา” 

- หัตถกรรม เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ทอจากฝ้ายเข็น 
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ที่ปรึกษาของชุมชน  ดร. วินัย ภารเวช 
 
 โครงการประเภทนี้เป็นงบประมาณแผ่นดินที่กระทรวงต่างๆใช้ในการตอบปัญหาตามนโยบายรัฐ มา
เป็นระยะเวลาหลายสิบปี  แต่ในความเป็นจริงโครงการเหล่านี้สามารถส่งเสริมศักยภาพได้เพียงน้อยนิด  ด้วย
สาเหตุส าคัญคือกิจกรรมทั้งหลายเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  มิได้สะท้อนเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง  หรือก็คือ การปล่อยปะละเลยให้วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปตามมี
ตามเกิด  เสมือนการต่อเติมบ้านเรือนอยู่อาศัยโดยไม่มีแบบแปลน  จึงไม่อาจเกิดประสิทธิผลได้ 
 
การศึกษาด้านหลักสูตรระดับปริญญาเอกด้านวัฒนธรรมในประเทศ 
 ในขณะที่ความต้องการด้านศิลปะการออกแบบวัฒนธรรมมีจ านวนมาก  แต่หลักสูตรระดับปริญญา
เอกด้านวัฒนธรรมในประเทศไทย  5 หลักสูตร ได้แก่ 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)  สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ซึ่งทั้งหมดเป็นหลักสูตรด้าน การศึกษา หรือ การวิจัยวัฒนธรรม  และยังไม่พบหลักสูตรที่เน้นการ
ประยุกต์ใช้ผลจากการศึกษาหรือการวิจัยการออกแบบสร้างสรรค์เพ่ือสร้างผลกระทบให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเลย 

 
การศึกษาด้านหลักสูตรระดับปริญญาเอกด้านวัฒนธรรมในต่างประเทศ มีจ านวนทั้งสิ้น 216 หลักสูตร 

 PhD - Doctor of Philosophy (Society and Culture) By Research university of 

Tasmania (UTAS) , Australia 

 Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Languages and Cultures  The university of 

Queensland, Australia 

 PhD - Doctor of Philosophy in Art History and Cultural Policy  University 

College Dublin, Australia 

 PhD - Doctor of Philosophy in Gender Culture and Identity: International 

National and Local Context  University College Dublin, Ireland 

 Doctor of Philosophy (PhD) – Cultural  University of Malaya , Malaysia 

 PhD - Doctor of Philosophy (Contemporary Australian Indigenous Art) By 

Research  Griffith University,  Australia 

 Media and Cultural Studies (Research) PhD  University of Lincoln, UK  

 Doctor of Cultural Research (DCR)  Western Sydney University Australia 

 Culture and Evolution PhD Brunel University London, UK 

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Education with a Concentration in Curriculum, 

Culture and Change, Virginia commonwealth University, USA 

 Arts Management and Cultural Policy PhD  Queen’s University Belfast, UK 
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 PhD Degree in Sociology - Culture and Identity Specialization University of  

Missouri, USA 

 Doctor of Arts - Gender and Cultural Studies (By Research)  The University of 

Sydney, Australia. 

 PhD in Educational Studies - Cultural Studies Concentration, University of 

North Carolina at Greensboro, USA. 

 PhD - Doctor of Philosophy in Cinema and Culture, University College Cork, 

Ireland  

 Cultural, Media and Creative Industries PhD  King’s College London, University 

of London, UK 

 Doctor of Philosophy (PhD) in Cultural Anthropology,  Victoria University of 

Wellington,  New Zealand. 

 PhD - Doctor of Philosophy (Arts) - English and Cultural Studies The University 

of Western Australia (UWA), Australia. 

 PhD - Doctor of Philosophy in Cultural Studies,  Al-Farabi Kazakh National 

University, Kazakhstan.  

 PhD in English, Culture and Communication, Xi’an Jiaotong-Liverpool 

University, China. 

 Doctoral Programme in Language Studies - Russian Language and Culture   

University of Tampere, Finland. 

 Doctor of International Cultural Studies - Human Security and Society, Tohoku 

University, Japan. 

 PhD - Doctor of Philosophy in Literature and Cultural Research, University of  

Tartu, Estonia.  

 Ph.D. in Art, Literature and Cultural Studies, Aarhus University, Denmark. 
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 PhD in Political Studies Research in History and Cultural Studies, University of 

Rome Tre, Italy. 

 Doctoral of Humanities Science Major in Comparative Culture,  Sungkyunkwan 

University (SKKU), South Koria. 

 Ph.D. in Discourse and Contemporary Culture, Aalborg University, Denmark. 

 PhD in Cultural Interaction Kobe University, Japan.  

 Ph.D. in International Culture and Communication Studies, Waseda University, 

Japan.   

 Ph.D - Doctor of Oleri culture,  China Agricultural University, China  

 PhD - Doctor of Philosophy in Humanities - Research in History, Philosophy 

and Culture, University of Oslo, Norway. 

 PhD - Doctor of Philosophy in English Research in Anglophone Literature and 

Cultural Studies, University of Cyprus, Cyprus 

 Doctor of Philosophy (PhD) - Cultural Policy, University of Jyvaskyla, Finland.  

 Doctoral of Cultural and Social Psychology, Korea University, South Koria.  

 Doctor of Engineering - Global Leaders on Engineering Systems with 

Humanities, Social Sciences, and Cultural Studies, Tokyo Institute of  

University, Japan.  

 *PhD in Culture Technology Korea Advanced Institute of Science and 

Technology, South Koria.   

 Doctoral Programme in Social and Cultural Encounters - Borders, Mobility and 

Russia University of Eastern Finland, Finland.   

 PhD in World Literature and Cultural Studies University of Bologna.Spain  

 PhD - Doctor of Philosophy in Applied Linguistics: Language, Culture, Mentality 

Peter the Grear Saint Peterspurg Polytechnic University. Russia.  
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 Doctor in Educational Sciences Research in Change in Culture Education Vrije, 

Universiteit Brussel. Belgium. 

 Ph.D. in Literature, Aesthetics and Culture, University of Southern Denmark, 

Denmark.  

 Doctor of Philosophy (PhD) in Media, Culture and Creative Arts, Curtin 

University, Australia. 

 PhD - Doctor of Philosophy in Language and Culture Auckland University of 

Technology, New Zealand. 

 Media and Cultural Studies PhD., Lancaster University, UK 

 PhD - Doctor of Philosophy in History Concentration in Culture, Ideas, and 

Society, University of Kentucky, USA. 

 Doctor of Philosophy (PhD) in Greek Language and Culture, University of 

Notre-Dame, Australia  

 Cultural Policy Studies PhD., University of Warwick, UK.  

 Doctor of Philosophy (PhD) - Contemporary Muslim World: Regions and Issues 

(By Research), International Islamic University Malaysia(IIUM), Malaysia. 

 PhD - Doctor of Philosophy in Society and Culture, James Cook University,UK 

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Asian Literature, Religion, and Culture,  Cornell 

University, USA.   

 Cultural Studies (Ph.D.), University of Edinburgh, UK.  

 Socio-Cultural Studies (Ph.D.), University of Edinburgh, UK.     

 Doctor of Philosophy (Ph.D) - Arts and Cultural Management and Marketing By 

Research, Deakin University, Australia. 

 Doctor of Philosophy (PhD) - Contemporary Arts Theory By Research, Deakin 

University, Australia  
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 Doctor of Philosophy (PhD) in Gender, Cultural and Media Studies (By 

Research), Australian National University, Australian. 

 PhD - Doctor of Philosophy (Gender Communication) By Research, Universiti 

Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia. 

 Media and Cultural Studies PhD Newcastle  

 Doctor of Philosophy (PhD) in Cultural Studies in Asia, National University of 

Singapore (NUS), Singapore. 

 PhD - Doctor of Philosophy in Cultural Studies, Trent University, UK.  

 PhD in Anthropology - Folklore/Public Culture, University of Texas Austin, USA.   

 Doctor of Philosophy (PhD) in Social and Cultural Analysis, Concordia 

University, Canada. 

 Doctor of Philosophy (PhD) in Education - Contemporary Malay Language 

Studies (By Research), Universiti Utara Malaysia (UUM), Malaysia.   

 PhD - Doctor of Philosophy in Media and Culture Studies, Utrecht University, 

Netherlands.  

 Doctor of Philosophy (MA/PhD) in Performance Studies, Northwestern 

University, USA. 

 Doctor of Education in Curriculum and Instruction (Cultural and International 

Studies in Education Track), University of Nevada, Las Vegas, USA.   

 Ph.D - Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction (Cultural Studies, 

International Education, and Multicultural Education Track), University of 

Nevada, Las Vegas, USA.  

 PhD in Folklore Memorial, University of Newfoundland, Canada.  

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Sociology - Culture, Knowledge, and Power 

Concentration, University of California, USA.  
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 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Sociology - Inequality and Identity: Race, Class, 

Gender, Sexuality Concentration University of California, USA.  

 PhD - Doctor of Philosophy in Cultural, Social, and Political Thought, University 

of Lethbridge, Canada. 

 Doctor of Philosophy (PhD) in Performance Studies, New York University, USA.    

 Doctor of Philosophy in Media, Culture, and Communication,  New York 

University, USA.    

 M.A./Ph.D. in History and Culture,  Drew University, USA.   

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in English - American Literature and Culture, 

George Washington University, USA.   

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in English - Medieval and Early Modern Studies,  

George Washington University, USA.   

 Doctor of Ministry in Leadership and the Emerging Culture, Leadership and 

Global Perspectives,  George Fox University, USA.     

 Doctor of Ministry in Leadership and the Emerging Culture, Semiotics and 

Future Studies, George Fox University, USA.    

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) Communication Studies: Gender and Women's 

Studies, McGill University, Canada.  

 Ph.D. in Spanish and Portuguese Languages and Cultures, Princeton University, 

USA.   

 PhD - Doctor of Philosophy in Women, Gender, and Sexuality Studies, Oregon 

State University, USA.  

 PhD in Ethnic Studies - Cultural Politics and Production Specialization,  

University of California Riverside, USA.  
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 PhD in Rehabilitation Science - Culture and Disability University At Buffalo, The 
State University of New York, USA. 

 PhD - Doctor of Philosophy in Cultural Studies, University of California Davis, 
USA.  

 PhD - Doctor of Philosophy in Performance Studies University of California 
Davis, USA.   

 Doctor of Philosophy in Communications, Cultural and Media Studies PhD., 
Bath Spa University, UK. 

 Ph.D. Program in Anthropology - Sociocultural and Linguistics Track, University 
of Oklahoma, USA.   

 Ph.D. Program in Literary and Cultural Studies, University of Oklahoma, USA.   

 Doctor of Philosophy (PhD) in Hispanic Cultural Studies, Michigan State 
University, USA.    

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Hispanic Literary and Cultural, Michigan State 
University, USA.    

 Doctoral Degree in Anthropology - Sociocultural Anthropology, University of 
Washington, USA.     

 Doctor of Philosophy (PhD)  in Visual Culture, Warnborough College Ireland, 

UK. 

 Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology - Cultural Anthropology, The City 

University of New York, USA. 

 Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Equity and Cultural Diversity (EECD), 

University of Colorado, USA.   

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Cultural Anthropology, Duke University, USA.   

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History of Art - Art History and Visual Culture    

USA 

 Doctor of Philosophy (PhD) in Cultural Studies, The University of Edinburgh, 

UK.      
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 Doctor of Philosophy (PhD) in Critical and Cultural Studies, University of 

Pittsburgh, USA.   

 MA/Doctor of Philosophy (PhD) in Theatre and Performance Studies,    

University of Maryland, USA. 

 Doctor of Philosophy (PhD) in Modern Culture and social thought., Washington 

State University, USA.  

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Urban Education – Multicultural, Texas A&M 

University, USA. 

 PhD - Doctor of Philosophy in Communication, Culture and Media, Drexel 

University, USA. 

 Doctor of Philosophy in Literacy, Language, and Culture, University of 

Michigan, USA.  

 Doctor of Philosophy in Religion and Society, University of Georgia, USA. 

 Education, Curriculum, and Instruction Ph.D. in Literacy, Language and Culture, 

University of Illinois, USA.  

 Ph.D. in Comparative Literature and Cultural Studies - Comparative Literature 

Concentration, University of Arkansas, USA.   

 Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Studies (Joint Program) - 
Social/Cultural/Political Contexts of Education, Brock University, Canada. 

 Doctor of Philosophy in Anthropology - Sociocultural Anthropology, University 
of Washington, USA  

 PhD - Doctor of Philosophy in Modern Languages and Cultures, Università di 
Bologna, Spain. 

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Informatics - Computing, Culture and Society 
Track,  Indiana University, USA.  

 Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology - Gender Diversity Studies 
Specialization, North Central University, USA.    

https://www.iu.edu/
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 Doctor of Philosophy (PhD) in Cultural Studies, University of Amsterdam, 
Netherlands.    

 Doctor of Philosophy in Folklore and Folk life, Ohio State University, USA.   

 Doctor of Philosophy (Ph.D) in Society and Culture, University of Wisconsin-
Madison, USA.    

 PhD Research Degree - Cultural, Communication and Computing Research 
Institute, Memorial University of Newfoundland, USA.   

 Ph.D. in Communication Studies - Communication and Cultural Studies, 
Arkansas State University, USA.    

 Ph.D. in Education - Culture, Curriculum and Change, Indiana University, USA.    

 Communication, Cultural and Media Studies PhD, Universite’ Lavel, Canada.    

 Ph.D. in Cultural Studies of Educational Foundations Concentration, University 
of Pennsylvania, USA.    

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Sociology-Social Inequality 
Race/Ethnicity/Nationality, Class and Gender/Sexuality, Southern Illinois 
University Carbondale, USA.    

 PhD - Doctor of Philosophy in Critical and Sociocultural Studies in Education, 
University of Oregon, USA.   

 Doctor of Philosophy (PhD) in Developmental Psychopathology from a 
Cultural and Educational Perspective, Lithuanian University of Educational 
Sciences, Lithuania.     

 PhD - Doctor of Philosophy in Language, Literacy and Sociocultural Studies, 
The University of New Maxico, USA.   

 Doctor of Philosophy (PhD) in Cultural Studies (By Research), University of 
Arkansas, USA. 

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Sociology – Gender, McGill University. Canada.  

 PhD in Educational Leadership and Cultural Foundations - Educational 
Leadership, The University of North Carolina, USA.    
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 Doctor of Philosophy in East Asian Languages and Literatures Concentration in 
East Asian Cultural Studies, University of Oregon, USA.    

 Doctor of Philosophy (PhD) Degree in Sociology – Culture, The University of 
British Columbia, USA.     

 Ph.D. in Learning, Teaching, and Diversity - Language, Literacy, and Culture, 
university of California, USA.    

 Ph.D. in Religious Studies - Religion, Psychology, and Culture, Vanderbilt 
University Graduate School. USA.    

 Ph.D. Program in Sociocultural Anthropology, New York University, USA.    

 Doctoral Degree in Cultural Studies, University of Limerick, UK.    

 Doctor of Philosophy (PhD) in Cultural Studies, Walsen University, UK    

 Doctor of Philosophy (PhD) (Kinesiology) - Socio-Cultural Aspects of Sport and 
Physical Activity, IMT School for Advanced Studies Lucca, Italy.    

 Doctor of Philosophy (PhD) (Thesis-based) - Communication and Culture, 
University of Birmingham, UK.  

 PhD in Cultural Studies, University of Zurich, Switzerland.   

 PhD in Education - Specialization in Multilingual/Multicultural Education, 
University of Florida, USA.    
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 PhD - Doctor of Philosophy in Contemporary Religious Studies, The 
Universityof Manchester, UK.    

 Media and Cultural Studies PhD, The University of Iowa, USA.    

 PhD - Doctor of Philosophy in Cultural Studies and Social Thought in 
Education, Burren College of Art, UK.   

 Joint PhD - Doctor of Philosophy in Education - Social/Cultural/Political 
Contexts of Education, Newcastle University, UK.    

 PhD in Architecture - Architecture, Culture and Behavior, Eotvoa Lorans 
University, Hungary.    

 Doctor of Philosophy (PhD) in Arts - Gender Studies, University of Debrecen, 
Hungary.     

 Doctor of Philosophy in Religious Studies (Religion and Culture), Queen’s 
University, UK.    

 PhD - Doctor of Philosophy in Languages, Cultures and Literacies, Goldsmiths 
University of London, UK.    

 Ph.D in Sociocultural Anthropology, Szent Istvan University, Hungary.    

 Ph.D. in Curriculum and Instruction - Language Literacy and Culture, University 
of Illinois at Chicago, USA.   

 PhD - Doctor of Philosophy (Archaeology and Culture) (By Research), University 
of Cambridge, UK.    

 PhD - Doctor of Philosophy in History of Art, Design and Visual Culture, 
University of Alberta, USA.   

 PhD - Doctor of Philosophy (Cultural Studies) (By Research), Dublin Institute of 
Technology, Ireland.    

 Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Leadership - Leadership, Culture 
and Curriculum Emphasis, Miami University, USA. 

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) Degree in Applied Anthropology - Concentration 
in Cultural Resource Management, Columbia University, USA.    
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 Doctor of Philosophy (PhD) in Social and Cultural Studies of Education, 
Washington State University, USA.    

 Fine Art, History of Art and Cultural Studies PhD, University of Leeds, UK.     

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Global and Sociocultural Studies, Florida 
International University, USA.    

 Ph.D. in City, Culture, and Community (CCC) program, Tulane University, USA.    

 Ph.D. in Literacy, Language and Culture, Clemson University, USA.    

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) Degree in Culture, Literacy, and Language, 
University of Texas School of Dentistry at Houston, USA.     

 Ph D in Languages and Cultures - Civilizations and Cultures, University of 
Bologna, Italy.    

 Ph D in Languages and Cultures - Religions of Asia, Cornell University, USA.     

 PhD in Communication and cultural industries, University of Huddersfield, UK.    

 PhD in Languages, Literature and Culture, and their Applications, Universitat 
Politècnica de València, Italy.    

 PhD in Transpersonal Psychology and Master of Arts in Counseling Psychology. 
Institute of Transpersonal Psychology, Sofia University, USA.   

 Structured PhD (Arts, Humanities and Social Sciences)(International Cultural 
Studies), National University of Ireland Galway, Ireland.    

 Structured PhD (Arts, Humanities, and Social Sciences) (Philosophy of Art and 
Culture) National University of Ireland, UK. 

 Critical Theory and Cultural Studies PhD, University of Nottingham, UK.   

 PhD - Doctor of Philosophy in Cultural Mediations, Carleton University, 
Canada.  

 Doctoral Program in History with Central Europe: Ideas, Culture and Society 
Washington University In St Louis, USA.  

 Structured PhD in Philosophy of Art and Culture Mary Immaculate College, 
Mary Immaculate College, Ireland. 
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 Ph.D. Program in Schools, Culture, and Society, University of Iowa, USA.   

 PhD - Doctor of Philosophy (Anthropology / Sociology) in Multi-religious and 
Multi-cultural Studies By Research.  Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia. 

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Interdisciplinary Research - Contemporary 
Literacies. Fordham University, USA. 

 Ph.D - Doctor of Philosophy in Cultural, Social and Political Thought, University 
of Victoria, USA.    

 Cultural Studies PhD. Goldsmiths University of London, UK.   

 Ph. D in Cultural Foundations. Kent State University, USA.   

 Ph.D in Social and Cultural Studies (SCS). University of California Berkeley, USA.  

 Ph.D in Literary and Cultural Studies. Carnegie Mellon University, USA.  

 PhD - Doctor of Philosophy in Society and Culture (DPHIAS). Charles Darwin 
University, Australia. 

 PhD in Cultural and Educational Policy Studies - Concentration in Comparative 
and international education. Loyola University Chicago, USA.   

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Theater and Performance Studies. Stanford 
University, USA.  

 Doctor of Philosophy in Interdisciplinary Arts - Performance Studies. Ohio 
University, USA.   

 PhD - Doctor of Philosophy in Art History and Visual Culture. York University, 
Canada.  

 PhD - Doctor of Philosophy in Communication and Culture. York University, 
Canada 

 Ph.D in Cultural Studies. Stony Brook University, USA.  

 Doctor of Philosophy in Cultural Studies. Claremont Graduate University, USA.   

 PhD - Doctor of Philosophy in Comparative Studies in Literature and Culture 
(Comparative Media and Culture Track). University of Southern California, USA. 
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 Ph.D. in English - Multicultural and Gender Studies Concentration. Morgan 
State University, USA. 

 PhD - Doctor of Philosophy (Cultural Studies). University of Newcastle, 
Australia.   

 Critical and Cultural Theory PhD. Cardiff University, UK.  

 Culture and Identity PhD. Cardiff University, UK. 

 Creative and Critical Practice PhD. University of Sussex,   

 Doctor of Philosophy(PhD) in Social, Political, Ethical and Cultural Thought. 
Virginia Polytechnic Institute and State University, UK.  

 *Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Visual and Cultural Studies. University of 
Rochester, USA.  

 PhD - Doctor of Philosophy (Literary and Cultural Studies) - By Research. 
Universiti Putra Malaysia (UPM) , Malaysia.  

 Doctor of Philosophy (PhD) in Design, Environment and the Arts (Digital Culture 
in Design). Arizona State University, USA.   

 Art History and Visual Culture PhD. University of Exeter, UK 
 

เช่นเดียวกับหลักสูตรปริญญาเอกด้านวัฒนธรรมในประเทศไทย จะเห็น ได้ว่าหลักสูตรทั้งหมดใน
ต่างประเทศเป็นหลักสูตรด้าน การศึกษา หรือ การวิจัยออกแบบสร้างสรรค์เพ่ือสร้างผลกระทบให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  และยังไม่พบหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้ผลจากการศึกษาหรือการวิจัย
ออกแบบสร้างสรรค์เพ่ือสร้างผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเลย 
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ง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
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