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บทคัดย่อ 

การวิจัยหลักการพื นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและ
ผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มี
วัตถุประสงค์เพื่อน้าเสนอวิธีการวิจัยสาขาศิลปะการออกแบบผ่านกระบวนวิธีการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต
แบบแผนการวิจัยและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรศิลปะการออกแบบ  (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้เป็นแนวทางแก่การเข้าศึกษาและส้าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
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 ผลการวิจัยวิธีการวิจัยในสาขาศิลปะการออกแบบพบว่า เป็นการแสวงหาความรู้ใหม่ภายใต้การ
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการค้นคว้าทางทฤษฎีที่มีกระบวนการวิจัยรองรับ  บูรณาการ กับความงามด้าน
สุนทรียศาสตร์ และหลักปรัชญา โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุน  ซึ่งผลลัพธ์การวิจัยศิลปะการออกแบบ  
ที่ได้จะน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าน ้าหนักที่หัวข้อ
งานวิจัย (Project) กระบวนการ (Process) หรือผลลัพธ์ (Product) ตามแนวคิดการท้าวิจัยศิลปะ จัดจ้าแนก
เป็น 3 แนวทางใหญ่ ๆ คือ 
 1. การวิจัย (เพื่อ)งานศิลปะการออกแบบ (Research for Design Arts) 
 2. การวิจัย (ใน/ผ่าน)งานศิลปะการออกแบบ (Research in/through Design Arts)  
 3. การวิจัย (บน)งานศิลปะการออกแบบ (Research on Design Arts)  
 
Abstract 
 The fundamental principles of research methodologies in Design Arts, case study 
through the instruction methods and outcomes of graduates under the Doctor of Philosophy 
Program in Design Arts, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University has main objectives to 
present the research methodologies in the field of design arts through the doctorate study, 
research schematics and outcomes of graduates in design arts (International Program), Faculty 
of Decorative Arts, Silpakorn University, increasingly, it is useful to be the guideline for the 
study and graduation through this syllabus. 
 The results of research methodologies in design arts are the new knowledge 
searching under the creative performances and theoretical experiments through the research 
methodologies, integrating with an aesthetic beauteousness and principles of philosophies 
including several technologies. 
 The achievement of design arts research will be influential to progress the quality of 
life, society, economics, environment and etc. 
 The significance of research project, process or product as the concepts of art 
researches are categorized in 3 principles; 
  1.  Research for Design Arts  

 2.  Research in/through Design Arts 
 3.  Research on Design Arts 
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บทน า 
 เมื่อการออกแบบกลายเป็นบรรทัดฐานของการอยู่อาศัยใช้ชีวิต ธุรกิจ และอุตสาหกรรมของสังคมไทย
และสังคมโลก ก่อเกิดรสนิยมที่แตกต่างกันไปตามพฤติกรรมความต้องการของผู้คนที่หลากหลาย  ส่งอิทธิพลต่อ
วงการต่าง ๆ  ในห่วงโซ่การพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม รวมทั งในแวดวงธุรกิจ และการศึกษา ขณะที่
สังคมไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านต้นทุนทางวัฒนธรรม ทักษะ ความประณีต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ในสินค้า
และบริการ  การวิจัยค้นคว้าด้านศิลปะการออกแบบจึงมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ 
ส่งเสริมต่อยอด และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ 
 จากแนวคิดทฤษฎีขั นบันไดในงานออกแบบ (The Design Ladder) ของ Danish Design Center ที่
เริ่มถูกพัฒนาขึ นในปี ค.ศ.2001 ในประเทศเดนมาร์กเริ่มตั งแต่ไม่มีการออกแบบ (No Design) สู่ออกแบบสไตล์  
(Design as Styling) ออกแบบกระบวนการ (Design as Process) จนถึงการออกแบบยุทธศาสตร์ (Design as 
Strategy) ที่เริ่มแพร่หลายอย่างกว้างขวางและน้าไปสู่การพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ  (Design 
Thinking) ที่เริ่มตั งแต่ต้นน ้าถึงปลายน ้า แทรกซึมและสอดประสานอยู่ในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรมในหลาย
ประเทศ ก่อเกิดแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานองค์ความรู้จากงานวิจัยของแต่ละสถาบัน  องค์กร และ
หน่วยงานต่าง ๆ   ทั งของภาครัฐและเอกชนในการถ่ายทอดคุณค่า มาตรฐาน ความเป็นสากล และ DNA แก่
ผลงานผลิตภัณฑ์ สินค้าและการบริการของไทย 
 ทฤษฎี นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยค้นคว้าในงานด้านศิลปะและการออกแบบด้วย
การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ สุนทรียศาสตร์ ปรัชญา และเทคโนโลยีจึงมีบทบาทส้าคัญและมีความจ้าเป็น
อย่างสูงในการสร้างมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงบนความยั่งยืนใน
อนาคต ในบริบทของประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) ถือเป็นหลักสูตรในระดับ
ปริญญาเอกเป็นหลักสูตรแรกของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดท้าการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2551  ในช่วงแรกเริ่มของหลักสูตร การเรียนการสอนก็มี
ความท้าทายในเรื่องของ ระเบียบวิธีวิจัยขั นสูง ที่เหมาะสมกับการศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอก เนื่องจากทาง
สาขายังไม่ได้ท้าการรวบรวมกรณีศึกษาที่เป็นกลุ่มเฉพาะของตนเองขึ นมาอย่างเป็นรูปธรรม เช่นในรูปแบบของ
เอกสารค้าสอน ซึ่งท้าให้นักศึกษารุ่นแรกๆ และรุ่นต่อมาต้องท้าการค้นคว้า และทดลองอยู่มาก และแนวคิดของ
คณาจารย์ผู้สอนเองก็หลากหลาย การศึกษาวิจัยโครงการนี เพื่อท้าการรวบรวม แนวคิด กระบวนการ วิธี ระเบียบ
วิจัย ที่เกิดขึ นจาก มุมมอง ประสบการณ์ ของคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก 
เพื่อน้ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ร่วมกัน เพื่อสร้างเอกภาพ และทิศทางในการวางระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับ
เนื อหา สถานะและคุณภาพของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจ และน้าไปศึกษา พัฒนา ต่อ
ยอด ต่อไปให้เกิดขึ นในแวดวงวิชาการศิลปะและการออกแบบของประเทศและแลกเปลี่ยนกับนานาประเทศ 
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ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน ์
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยหลักการพื นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์
ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
น้าเสนอวิธีการวิจัยสาขาศิลปะการออกแบบผ่านกระบวนวิธีการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิตแบบแผนการ
วิจัยและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งมาจากการ
รวบรวม แนวคิด กระบวนการ วิธี ระเบียบวิจัย ที่เกิดขึ นจาก มุมมอง ประสบการณ์ ของคณาจารย์ เพื่อเป็น
แนวทางแก่การเข้าศึกษาและส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั งนี เป็นการศึกษา รวบรวมข้อมูล กรณีศึกษาของระเบียบวิธีวิจัยขั นสูงในงานศิลปะ
การออกแบบ ผ่านกรณีตัวอย่างของกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ แบบเดี่ยว แบบกลุ่มปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทฤษฎีทางกระบวนการทางศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาจาก
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตของสาขาศิลปะการออกแบบ และหรือกรณีศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ผู้วิจัยมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสาขาหรือศาสตร์นั น ๆ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
 วิธีด้าเนินการวิจัย ใช้วิธี การเก็บข้อมูลวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านการศึกษา 
การบันทึก ล้าดับข้อมูล เรียบเรียง และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จากกรณีศึกษาเฉพาะบุคคลของ
คณาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
กรอบวิธีวิจัย 
 ความหมายของศิลปะการออกแบบมีนัยยะส้าคัญที่ ครอบคลุมองค์ความรู้ด้ าน ปรัชญา 
(Philosophy) แฝงไว้ซึ่งความงามทางสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ผ่านจินตนาการ (Imagination) สู่
กระบวนการของ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่ตอบสนองฟังก์ชั่นการใช้งานตามรสนิยมและความ
ต้องการของผู้บริโภค ด้วยการฝึกฝน ทดลอง หรือปฏิบัติ ค้านึงถึงบริบททางสภาพแวดล้อม  วัฒนธรรม ฯลฯ 
โดยมี เทคโนโลยี (Technology) เป็นเครื่องมือ ที่ก่อเกิดทฤษฎี องค์ความรู้ ผลงานสร้างสรรค์  หรือนวัตกรรม  
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รูปภาพที่ 1: แขนงวิชาที่เก่ียวขอ้งกับสาขาศิลปะการออกแบบ 

  
 ปรัชญาการศึกษาด้านศิลปะการออกแบบ (Philosophy of Design Arts) เป็นปรัชญาที่ว่าด้วยการ
เรียนรู้ บูรณาการ และสร้างสรรค์สหวิทยาการด้านศิลปะและการออกแบบทั งทฤษฎีและปฏิบัติที่ครอบคลุมด้าน
เทคโนโลยี  สุนทรียศาสตร์  ปรัชญา ฯลฯ   
 การวิจัยครั งนี จะครอบคลุม  แขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาศิลปะการออกแบบ (ออกแบบภายใน  
ออกแบบนิเทศศิลป์  ออกแบบผลิตภัณฑ์  ออกแบบประยุกตศิลปะศึกษา  ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา  
ออกแบบเครื่องประดับ  การออกแบบเครื่องแต่งกาย ฯลฯ) 
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สรุปผลการวิจัย 
 อาจสรุปได้ว่า งานวิจัยในสาขาศิลปะการออกแบบหมายถึง การแสวงหาความรู้ใหม่ภายใต้การ
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการค้นคว้าทางทฤษฎีที่มีกระบวนการวิจัยรองรับ  บูรณาการ กับความงามด้าน
สุนทรียศาสตร์ และหลักปรัชญา โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุน  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะน้าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  สังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
 งานวิจัยศิลปะการออกแบบสามารถมีค่าน ้าหนักระหว่าง หรือ ต่างจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ดังนี  

 
รูปภาพที่ 2: ตารางเปรียบเทียบ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยศิลปะการออกแบบ 
 

 และผลลัพธ์การวิจัยศิลปะการออกแบบสามารถจ้าแนกออกเป็น 3แนวทางใหญ่ ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้ค่าน ้าหนักที่หัวข้องานวิจัย (Project) กระบวนการ (Process) หรือผลลัพธ์ (Product) ตามแนวคิดการท้าวิจัย
ศิลปะ คือ 
  1. Research for Design Arts: การวิจัย(เพื่อ)งานศิลปะการออกแบบ 
  2. Research in/through Design Arts: การวิจัย(ใน/ผ่าน)งานศิลปะการออกแบบ 
  3. Research on Design Arts: การวิจัย(บน)งานศิลปะการออกแบบ 
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รูปภาพที่ 3: แผนภูมิรูปแบบงานวิจัยศิลปะการออกแบบ 

 
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัยนักศึกษาและผู้อ่านจะได้ทราบหลักคิดการวิจัยระดับหลักสูตรปริญญาเอกสาขาศิลปะ
การออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้กลั่นกรองวิธีการคิด วิธีการ
ปฏิบัติ วิธีการน้าเสนออย่างเป็นรูปธรรม และวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นขั นตอนอย่างเป็นระบบ  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะ วิสัยทัศน์ หลักคิดการวิจัยระดับหลักสูตรปริญญาเอก คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (Institute Visionary) ระยะ ที่ 1 : พ.ศ. 2560 - 2564  (5 ปี) : การจัดล าดับ
ความส าคัญก่อนหลัง (Priority Setting) 
 
 เนื่องจากหลักสูตรนานาชาติปริญญาเอกสาขาศิลปะการออกแบบ เป็นหลักสูตรที่บริหารด้วยเงิน
รายได้จากเงินค่าหน่วยกิตของนักศึกษา ท้าให้เกิดข้อจ้ากัดเรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาและการจ้างอาจารย์
ประจ้าหลักสูตรฯ 
 และการที่หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบเป็นหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาที่จะเข้า
ศึกษาต้อง ผ่านเกณฑ์การใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย ท้าให้นักศึกษาไทยที่ส้าเร็จปริญญามหาบัณฑิต
สาขาศิลปะการออกแบบจากสถาบันศิลปะในประเทศ ที่เรียนในระบบภาษาไทย มีความรู้ความสามารถใน
ศิลปะการออกแบบระดับมืออาชีพ ไม่สามารถมาศึกษาต่อในหลักสูตรนี เป็นจ้านวนมาก จ้านวนนักศึกษา ไทยที่
ผ่านเกณฑ์ เข้าศึกษาจึงมีน้อย นักศึกษาไทยผู้ส้าเร็จการศึกษาจากสถาบันศิลปะต่างประเทศ มีความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จึงมีสัดส่วนจ้านวนมากกว่า 
 เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มีผลต่อสัดส่วนนักศึกษาไทยที่ส้าเร็จจากสถาบัน
ศิลปะ การออกแบบภายในประเทศ และนักศึกษาไทยที่ส้าเร็จจากสถาบันศิลปะการออกแบบต่างประเทศ รวม
ไปถึงนักศึกษาต่างชาติ ค่าเล่าเรียน ระบบการบริหารการเรียนการสอน และการจ้างอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี  ล้วนมีผลต่อการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทั งปัจจุบัน อนาคต และการทิศทาง
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 
 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทิศทางการเรียนการสอน การท้าวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สร้างเอกลักษณ์
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตในรูปแบบนานาชาติ สาขาศิลปะการออกแบบ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จึงขอน้าเสนอ วิสัยทัศน์ หลักคิดการท้าวิจัยหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต รูปแบบนานาชาติ (Institute Visionery) ระยะ
ที่ 1 เวลา 5 ปี ระหว่าง พุทธศักราช 2560 - 2564  จ้านวน 5 หลักคิด เรียงล้าดับตามความส้าคัญก่อนหลัง โดย
ค้านึงความสอดคล้องกับบริบทสถานะภาพของการบริหารหลักสูตรในปัจจุบัน ดังนี  
  1.1 หลักคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Practice Based Research) 
  1.2 หลักคิดการวิจัยสู่การปฏิบัติ (Practice Led Research) 
  1.3 หลักคิดการวิจัยการออกแบบ (Design Research) 
  1.4 หลักคิดการวิจัยการออกแบบบริการ (Service Design Research) 
  1.5 หลักคิดการวิจัยพื นฐาน (Basic Research or Pure Research) 
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 2. ข้อเสนอแนะ วิสัยทัศน์ หลักคิดการวิจัยระดับหลักสูตรปริญญาเอก คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Institute Visionary) ระยะที่ 2 : พ.ศ.2565-2569 (5 ปี ) : การจัดล าดับ
ความส าคัญก่อนหลัง (Priority Setting)  
 การน้าเสนอวิสัยทัศน์หลักคิดการวิจัยของหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาเอกสาขาศิลปะ การออกแบบ 
ระยะที่ 2 : พ.ศ. 2565  - 2569 ) ค้านึงถึงแนวโน้มของการเจริญเติบโตธุรกิจบริการ ถ้าโลกไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรุนแรง เช่น ภัยพิบัติจากสงครามโลก สงครามปรมาณู สงครามการก่อการร้ายข้ามชาติ สงครามเชื อโรค  
และภัยพิบัติธรรมชาติ นักเศรษศาสตร์ชั นน้าของโลกได้การพยากรณ์ว่า ธุรกิจการบริการจะเติบโตมาก  เพราะ
ระบบเศรษฐกิจโลกเป็นช่วงเจริญขึ นเป็นล้าดับ การท่องเที่ยวจะได้รับความนิยมมาก ธุรกิจบริการอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง จะได้รับผลกระทบที่ดีไปด้วย 
 หลักคิดการวิจัยแบบสหวิทยา (Multi - Discipline) และหลักคิดการวิจัยแบบบูรณาการหลาย
สาขาวิชา หลอมรวมเป็นวิชาใหม่ (Integration) จะได้รับความนิยมแพร่หลาย 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอวิสัยทัศน์หลักคิดการท้าวิจัยและการท้าวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 
ระยะที่ 2 พุทธศักราช 2565 - 2569) โดยจัดล้าดับความส้าคัญหลักการคิดการวิจัย ดังนี  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงให้จัดล้าดับความส้าคัญหลักคิดการวิจัย  ดังนี  
  2.1  หลักคิดการวิจัยการออกแบบบริการ (Service Design Research) 
  2.2  หลักคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Practice Based Research) 
  2.3  หลักคิดการวิจัยสู่การปฏิบัติ (Practice Led Research) 
  2.4  หลักคิดการวิจัยการออกแบบ (Design Research) 
  2.5  หลักคิดการวิจัยพื นฐาน (Basic Research or Pure Research)  

 
 3. ยืนยันหลักสูตรปริญญาเอกสาขาศิลปะการออกแบบต้องเป็นหลักสูตรนานาชาติ ใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
 วัตถุประสงค์ส้าคัญของหลักสูตรปริญญาเอกทุกหลักสูตร คือ 
  3.1  การสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างสากล เช่น องค์ความรู้ใหม่ที่มีเกณฑ์มาตรฐาน ต้องมีระบบ
การสื่อสารสากล คือ ภาษาอังกฤษ และต้องมีเวทีสากลในการเผยแพร่ พร้อมกับการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบ
การณอย่างเป็นสากล คือ ที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติ ต้องใช้ภาษาสากล ตลอดจนการสืบค้นหาความรู้ภาค
เอกสารทั่วโลก ต้องใช้เอกสารภาษาสากล 
  3.2  ลักษณะบัณฑิตปริญญาเอกพึงประสงค์ คือ ความสามารถใช้ภาษาสากล ความสามารถเข้า
สังคมวิชาการสากล การร่วมงานวิชาการสากล  
  3.3  ความสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตในโลกสากล เช่น การปรับตัว การรู้เท่าทันความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศ (Information Technology) 
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 4. ข้อสังเกต วิสัยทัศน์วิทยานิพนธ์สาขาศิลปะและการออกแบบพึงประสงค์ ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ของสถาบันสอนศิลปะนานาชาติที่มีชื่อเสียงของโลก 
 การผลัดเปลี่ยนเวียนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง การวิจารณ์ผลงาน
ศิลปะและการออกแบบของนักศึกษาระดับปริญญาโท (the Co-Core International Confe-rence  in Art 
and Design Critique : 2007-2013) โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปะทามา กรุงโตเกียว (Tama Art University) เป็น
เจ้าภาพครั งที่ 1 ค.ศ. 2007 ผลัดเปลี่ยนสถานที่จัด  ถึง ค.ศ. 2013  โดยมีมหาวิทยาลัยชาติต่างเข้าร่วมดังนี   
  (1)  มหาวิทยาลัยศิลปะทามา, โตเกียว (Tama Art University, Tokyo)  
  (2)  มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งโตเกียว (Tokyo University of the Arts, Tokyo) ในญี่ปุ่น 
  (3)  มหาวิทยาลัยศิลปะฮองงิ ประเทศเกาหลีใต้ (Hongnick University, South Korea) 
  (4)  มหาวิทยาลัยติงฮั ว (Singhua University, Peijing, China) 
  (5)  สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งปักก่ิง (China Central Academy of the Arts, Peijing) 
  (6)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University,Bangkok) และ  
  (7)  มหาวิทยาลัย ศิลปะอาวโต กรุงเฮลซิงกิ, ประเทศฟินแลนด์  (Aalto University of Art and 
Design, Helsinki, Finland) 
 ประมวลประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมในฐานะเป็น อาจารย์ผู้ท้าหน้าที่วิจารณ์คนหนึ่ง ได้ค้นพบว่า 
ทุกสถาบันสอนศิลปะ มีวิสัยทัศน์เร่ืองวิทยานิพนธ์พึงประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 
  4.1  ความงาม รสนิยมศิลปะที่เป็นสากล: ผลงานศิลปะและการออกแบบของนักศึกษาแสดงออก
ถึงทักษะปฏิบัติงานและรสนิยมศิลปะที่เป็นสากล แต่ยังสามารถคงลักษณะบุคลิกประจ้าชาติให้เห็นได้ 
  4.2  นวัตกรรมที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของคนปัจจุบัน และวัฒนธรรมสากล: ผลงานศิลปะและการ
ออกแบบ ต้องแสดงนวัตกรรม ความคิดและงานสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากอดีต 
  4.3  สามารถต่อยอดเชิงธุรกิจได้ หรือจดสิทธิบัตรได้:  ค้าตอบนี ได้การแลกเปลี่ยนทรรศนะ
เก่ียวกับเกณฑ์การวิจารณ์ศิลปะและการออกแบบผลงานนักศึกษา 
 ข้อสังเกตพบว่า ผลงานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเกณฑ์ข้อที่หนึ่งข้อเดียวเท่านั น เรื่องนี 
ทางสาขาศิลปะและการออกแบบ ควรทบทวน และสนับสนุนให้สนใจข้อที่สองและสามให้มากขึ น มีวิสัยทัศน์
ระดับนโยบาย แผนปฏิบัติการเรียนการสอนอย่างชัดเจน เพื่อบรรลุเป้าหมายในที่สุด 

 
 5. ต้องมีปณิธานความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างมั่นคงและมีแผนปฏิบัติงานรายปีที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
  5.1  ตัวหลักสูตรมีมาตรฐาน มีความเหมาะสมกับบริบท สังคม เศรษฐกิจ และพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาศิลปะการออกแบบ: มีการปรับปรุงหลักสูตร การสอบทวนผลสัมฤทธิ์ และการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
  5.2  โครงสร้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ยังมีความไม่แน่นอน  
ไม่มีความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ยาวนานเพียงพอ สัดส่วนอาจารย์ประจ้าหลักสูตรกับจ้านวนนักศึกษา
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ปริญญาเอกในปัจจุบันมีความสมดุล แต่ในอนาคตระยะ 5 ปี อาจมีปัญหาขาดความสมดุล อาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพการท้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
  5.3  โครงสร้างสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก เช่น ห้องสมุดวิทยานิพนธ์ หนังสือ
ปรัชญาศิลปะและการออกแบบ หนังสือหลักวิชาสาขาศิลปะและการออกแบบ หนังสือพื นฐานการท้าวิจัย 
วารสารวิชาการต่างประเทศ  
  ห้อง/พื นที่ส่วนตัวใช้งานประจ้าส้าหรับนักศึกษาแต่ละคน พื นที่สันทนาการส่วนกลาง  ห้องเรียน 
ห้องประชุมกลุ่มเล็ก ห้องปรึกษางานวิทยานิพนธ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง 1 - 5 เครื่อง พริ นท์เตอร์
ส่วนกลาง อย่างน้อย 1 เครื่อง เป็นต้น ทั งหมดนี ควรมีแผนงานพัฒนากายภาพในระยะ 5  ปี 
  5.4  โครงข่ายความสัมพันธ์ระดับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จัดเป็นระยะเริ่มต้นที่ด้าเนินการ
มาในระดับดี ต้องการการสนับสนุนต่อเนื่องและมั่นคง ส่วนนี เป็นทั งการสร้างความน่าเชื่อถือในวงการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเดียวกัน และเป็นการขยายความร่วมมือทางวิชาการะดับสาขาวิชา ระดับอาจารย์ผู้สอน และ
ระดับนักศึกษาปริญญาเอกต่างสถาบัน 
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