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บทสรุปผู้บริหาร 

 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

(หลักสูตร พ.ศ. 2553) ประจ าปีการศึกษา 2557 บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเอง และเป็น
การศึกษารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ตามรายองค์ประกอบโดยบรรยายในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ น าเสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางพัฒนา
เร่งด่วน 3 – 5 ข้อ โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เพ่ือน าเสนอข้อมูลส าหรับกรรมการประเมิน
หลักสูตร สภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
รวมทั้ง น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

ทั้งนี้ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
(หลักสูตร พ.ศ. 2553) ประจ าปีการศึกษา 2557 ได้แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นที่สุดของหลักสูตรฯ อันประกอบด้วย
ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป, หมวดที่ 4 อาจารย์, หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพ
การสอนในหลักสูตร และหมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรฯมีการก าหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ โดยหมวดที่ 2 บัณฑิต, หมวดที่ 3 นักศึกษา และหมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร ที่จักต้องได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมมากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของการสร้างกลไกสนับสนุนที่มีความทันสมัยตามความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ หรือ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้ง กลไกยังต้องสร้างความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตาม
ความเคลื่อนไหวในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิผล 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับหลักสูตรพ.ศ.2553 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2557  วันที่รายงาน 20 ก.ค.58 
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7.  ผศ.ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล 
8.  ผศ.ดร.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม 
9.  ผศ.ศิดาลัย  ฆโนทัย 
10.  อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ  สวัสด ี
11.  อาจารย์ภูษิต  รัตนภานพ 
12.  อาจารย์ชาติชาย  คันธิก 
13.  อาจารย์วินิตา  คงประดิษฐ์ 

อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
1.  อาจารย์ชัชชัย  ยอดพิชัย 
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2.  อาจารย์อาภากร  โตประเสริฐ 
3.  อาจารย์นพ  ทีปประสาน 
4.  อาจารย์นุตร์  อารยะวานิช 
5.  อาจารย์อรพนิต  เจียรกุล 
6.  ผ.ศ.เอกชัย  พันธ์อารีวัฒนา 

สถานที่จัดการเรียนการสอน วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์ 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ครบถ้วนทั้ง 5 รายชื่อ ประกอบด้วย  

รศ.ดร.จ านวน 1 คน, ผศ.ดร.จ านวน 1 
คน, อ.ดร.จ านวน 1 คน และ อ.คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท จ านวน 2 คน 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ร้อยละ 100 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมี
ผลงานวชิาการดา้นตา่งๆ อาทิ วิจัย 
งานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 

ตารางที่ 1.1-2 

3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 100 มีคุณวุฒปิริญญาเอกใน
สาขาวชิาการออกแบบเครื่องประดับ
และสาขาที่สัมพนัธ ์

ตารางที่ 1.1-2 

4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน ครบถ้วนตามคุณสมบัติผูส้อน ตารางที่ 1.1-3 
ตารางที่ 1.1-4 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้คว้าอิสระ 

เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงาน
วิชาการ หรือวิจัยในรอบปีการศกึษา 

ตารางที่ 1.1-5 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
ร่วม(ถ้ามี) 

เป็นอาจารยป์ระจ าที่คุณวุฒปิรญิญา
เอก และมีประสบการณ์ในการท าวิจัย 

ตารางที่ 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์   เป็นอาจารยป์ระจ าและผูท้รงคณุวุฒิ
ภายนอกสถาบนัที่มีคุณวฒุิระดบั
ปริญญาเอกในสาขาการออกแบบ
เครื่องประดับหรือสายวิชาที่สัมพันธ์กัน
เป็นอาจารยป์ระจ าและผูท้รงคณุวุฒิ
ภายนอกสถาบนั ที่มปีระสบการณ์ใน
การท าวิจัย 

ตารางที่ 1.1-7 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามระเบยีบการ
ท าวิทยานิพนธ ์

ตารางที่ 1.1-8 

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑติศึกษา 

ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์
ของหลักสูตรฯ เป็นไปตามเกณฑ์ของ
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 

ตารางที่ 1.1-5 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ได้แก่ รศ.ดร.สุภาวี รับผิดชอบเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 4 คน (ร่วม 
1 คน),  
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จ านวน 5 คน (ร่วม 4 
คน),  
อ.ดร.ปฐมาภรณ์ จ านวน 4 คน,  
ผศ.ดร.วรรณวิภา จ านวน 3 คน,  
ผศ.ดร.เพ็ญสิริ จ านวน 3 คน,  
ผศ.ดร.ภูวนาท จ านวน 3 คน  
และ อ.ดร.ยอดขวัญ จ านวน 2 คน 
(ร่วม 1 คน) 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่านมี
ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานสร้างสรรค์
มากกว่า 1 เร่ืองในรอบ 5 ปี โดยนับ
รวมปีที่ประเมิน 

ตารางที่ 1.1-9 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด (หลักสูตรเสนอครั้งแรกและผ่าน 
TQF ในปี 2553 โดยเร่ิมรับนักศึกษาในป ี
2554) 

ก าลังเข้าสู่กระบวนการปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรใช้งานได้ในปี
ที่6 ปีการศึกษา พ.ศ.2558 (ปัจจุบันอยู่
ในกระบวนการส่งร่างเข้าสู่ที่ประชุม
กรรมการคณะมัณฑนศิลป์เพื่อพิจารณา
และด าเนนิการต่อไป) 

ร่างหลักสูตรศลิป
มหาบัณฑิต สาขา
การออกแบบ
เครื่องประดับ (ฉบับ
ปรับปรุงพ.ศ. 2558) 

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชีผ้ลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ด าเนินการทุกตัว ตารางที่ 1.1-10 

 
หมายเหตุ 

1. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
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จุดเด่น 
1. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ100 มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาการออกแบบ

เครื่องประดับและสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ100 มีผลงานวิชาการ 

โอกาสในการพัฒนา 
1. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ100 ควรมีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาการออกแบบ

เครื่องประดับและสายวิชาที่สัมพันธ์ หรือมีต าแหน่งวิชาการเทียบเท่า 
 

 
  



 
 12 

หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละชั้นปี 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ตกค้าง 
2557 10 7 8 8 
2556 7 9 - 12 
2555 10 14 - - 
2554 (ปีแรกที่เริ่มใช้หลักสูตรฯ) 15 - - - 

 
หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

นักศึกษาส่วนมากเป็นบุคคลท างานควบคู่ไปกับการเรียน ท าให้มีเวลาในการเข้าชั้นเรียนไม่สม่ าเสมอ 
บางส่วนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือลาออก และส่วนน้อยคือนักศึกษาขาดการส่งงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา ตลอดจนการจบการศึกษา 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 56 55 54 ค่าเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุ่น 3 2 - 2.5 
2554 จ านวนรับเข้าในรุ่น 17 17 17 17 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 17.65 11.76 - 14.71 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - 

2555 จ านวนรับเข้าในรุ่น 11 11 11 11 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - 

2556 จ านวนรับเข้าในรุ่น 7 7 7 7 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - 

2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น 12 12 12 12 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 

วินัยและการบริหารการจัดการเวลาของนักศึกษา 



 
 13 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2556(ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน/

ตาราง
ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

246 25 4.92 
ระบบ
ติดตาม 

   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 29 3 4.83 สอบถาม 
   (2)ด้านความรู ้ 30 3 5.00 บัณฑิตทาง 
   (3)ด้านทักษะทางปัญญา 30 3 5.00 Google 
   (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 30 3 5.00 Drive ของ 

 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

59 6 4.92 
บัณฑิต
วิทยาลัย 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 68 7 4.86  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูรทั้งหมด (คน) 3 ระบบ 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

2 
ทะเบียน
ออนไลน ์

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

66.67 
 

หมายเหตุ : ยังมีการส าเร็จการศึกษาสาขาดังกล่าว ในปีการศึกษา 2556 
 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ค่าเฉลี่ย  4.92  เกณฑ์ประเมิน  :  4.92  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย  4.20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ค่าเฉลี่ย  4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20  คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลจากบัณฑิตที่เพ่ิงจบ
การศึกษา 
 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท) 
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รบัการตีพิมพ์และหรอืเผยแพร่ 

ประเภทการตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

1. บทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10   ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20  
 ตารางที่ 2.2-2 

3.1บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40  
 ตารางที่ 2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ 0.40   ตารางที่ 2.2-3 
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ประเภทการตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
3.3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 2.2-3 
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 

0.60  
 ตารางที่ 2.2-4 

5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80  

 ตารางที่ 2.2-5 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80  
 ตารางที่ 2.2-5 

6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

1.00  

 ตารางที่ 2.2-6 

6.2 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 2.2-6 
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20  
 ตารางที่ 2.2-7 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 2.2-7 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   ตารางที่ 2.2-7 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80  
 ตารางที่ 2.2-7 

11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00 4 4.00 
ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 4.00  
13. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 3  
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

133.33 
 

15. แปลงค่าคะแนนท่ีได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได้เท่ากับ 5.00  
 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 133.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 24.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 24.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00  คะแนน 
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(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 4.20 4.92 4.92 
2.2 24.00 133.00 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.92/ 2  =  4.96  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

บัณฑิตที่มีพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีจากต่างสาขา สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความแปลกใหม่และ
แตกต่าง เนื่องจากน าองค์ความรู้เดิมมาบูรณาการกับองค์ความรู้ใหม่ด้านเครื่องประดับ 

โอกาสในการพัฒนา 
 บัณฑิตสามารถพัฒนารูปแบบของเครื่องประดับที่แตกต่างจากประเพณีนิยม สู่สังคมร่วมสมัยใน
อนาคตได้ ท าให้วงการเครื่องประดับก้าวหน้า  
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 

- คุณสมบัติของนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร  
ระบบ: รับสมัครนักศึกษาที่จบการศึกษาสาขาการออกแบบ
เครื่องประดับ และสาขาสัมพันธ์อื่นๆ เนื่องจากคุณสมบัติ
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร 
กลไก: มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก คือ การน าเสนอแฟ้ม
บุคคลและหัวข้อโครงงานที่นักศึกษาต้องการสร้างสรรค์ 
พัฒนา หรือต่อยอดในสาขาการออกแบบเครื่องประดับ 
ประเมิน: กรรมการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาร่วมกัน
ในด้านต่างๆ เช่น ผลงานและการประมวลองค์ความรู้ที่ผ่าน
มา การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแนวทางในอนาคต รวมทั้ง 
หลักวิธีการคิดเชิงก้าวหน้าด้วยการสัมภาษณ์ 
ปรับปรุง : กรรมการสอบเพิ่มความเข้มงวดในการสอบ
สัมภาษณ์นักศึกษาที่มาจากสาขาสายสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษาแสดงความคิดเรื่องการบูรณาการองค์ความรู้ที่
แตกต่างจากสิ่งที่ตนได้เรียนรู้มา สู่แนวทางการประยุกต์ให้
เกิดองค์ความรู้ด้านเครื่องประดับเชิงก้าวหน้า 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
ระบบ: กรรมการพิจารณาคุณวุฒิ พื้นฐานความรู้ ในการเข้า
ศึกษาต่อของนักศึกษาแรกเข้าทุกคน 
กลไก: ก าหนดให้นักศึกษาที่จบสาขาสัมพันธ์และไม่มี
พื้นฐานการออกแบบและการท าเครื่องประดับ จักต้อง
ลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานเพื่อปรับพื้นฐาน ได้แก่ 
รายวิชา 366 103 พื้นฐานการท าเครื่องประดับ 
366 211 การออกแบบเครื่องประดับ 5 หรือ 
366 101 ประวัติศาสตร์เคร่ืองประดับ 
ประเมิน: ความสามารถของนักศึกษาภายหลังการเรียนการ
สอน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าศึกษาในระดับเนื้อหารายวิชาที่อยู่
ในระดับสูงขึ้นไป 
ปรับปรุง: ประเมินเป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มพูนส่วนที่ขาด 

กรรมการ
พิจารณา
รายวิชาปรับ
พื้นฐานใน
ระดับศิลป
บัณฑิต ที่มี
ความเหมาะสม
กับธรรมชาติ
ของนักศึกษา
แต่ละบุคคล 
และเปิดให้
ลงทะเบียน 
โดยไมน่ับ
หน่วยกิต 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  8  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  8  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  8  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

ระบบ: มีการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษารายบุคคล 
กลไก: กรรมการประชุมเพื่อหารือคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่มีความเหมาะสมกับโครงงานแต่ละบุคคล 
ประเมิน: อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าปรึกษาเพื่อ
ประเมินความก้าวหน้าระดับส่วนบุคคล ในแต่ละล าดับของ
นักศึกษา พร้อมทั้งชี้แจงผลการประเมินแก่นักศึกษาแต่ละ
คร้ัง 
ปรับปรุง: มีการน าอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 
เพื่อให้ค าปรึกษานอกเหนือจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

 ระบบ: มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดแทรกในรายวิชา
ต่างๆ 
กลไก: มุ่งเน้นทักษะกลุ่มที่1คือการเรียนรู้และนวัตกรรมการ
สร้างสรรค์ และกลุ่มที่3 คือ ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เฉพาะอย่างยิ่ง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้าม
วัฒนธรรม ปรากฏในงานที่มอบหมายแต่ละวิชา 
ประเมิน: นักศึกษาสามารถน าทักษะดังกล่าวมาพัฒนาต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือต้นทุนทางวัฒนธรรมของ
เครื่องประดับไทยในอนาคต 
ปรับปรุง: น าผลประเมินเชิงประจักษ์จากโครงงานของ
นักศึกษาแต่ละรุ่น มาพัฒนาด้วยการออกแบบรายวิชาที่มี
ความเหมาะสม และปรับปรุงหลักสูตรปี 2558 ต่อไป 

กรรมการ
พิจารณา
รายวิชาหมวด
วิชาเลือก ที่มี
ความเหมาะสม
กับธรรมชาติ
ของนักศึกษา
แต่ละรุ่น และ
เปิดให้เลือก
และลงทะเบียน  

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  8  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  8  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  8  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
 (ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ  
(ตัวบ่งช้ี 3.3) - การส าเร็จการศึกษา อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ า  
 - ยังไม่พบข้อร้องเรียนของนักศึกษา ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจของ
นักศึกษา = 
4.23 
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  3  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :   3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  3  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  3  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :   3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
3.1 8 8 3 
3.2 8 8 3 
3.3 3 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9 /3  =  คะแนน 
ระดับคุณภาพ : ดี 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรด าเนินงานตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัด 
2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถคัดกรองนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
กับธรรมชาติของหลักสูตร 

โอกาสในการพัฒนา 
1. กรรมการพิจารณารายวิชาปรับพื้นฐานที่แตกต่างกันส าหรับนักศึกษาแต่ละบุคคล ให้มีความ
เหมาะสม 
2. รัฐบาลควรผลักดันเรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้เป็นวาระของชาติ 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.1) 

ระบบ: การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรทีก่ าหนด
โดยส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 กลไก: การส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ โดยมีการจัด
อบรมหรือสัมมนา การกระตุ้นเพื่อให้อาจารย์ขอทุน
สนับสนุนการวิ จั ย  การน า เสนอผลงานวิ ช ากา ร
ระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของ
อาจารย์ทั้ งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยสนับสนุน
งบประมาณการจัดกิจกรรมต่างๆ ระดับภาควิชาฯหรือ
คณะฯ 

-ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
ภาควิชาฯ 
-เอกสารผลการ
พิจารณาการขอรับ
ทุนสนับสนุนการ
ท าวิจัยและผลงาน
วิชาการต่างๆ 

 ประเมิน: รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ภายหลังจากการจัดอบรมหรือสัมมนา 
 

-ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
ภาควิชาฯ 
-ประกาศผลการ
พิจารณา
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยหรือการ
ผลิตผลงาน
สร้างสรรค์จาก
เงินกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ 
คณะมัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

ปรับปรุง: น าผลจาการสัมมนาเข้ามติประชุมภาควิชาฯ 
เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในจุดต่างๆต่อไป เช่น การ
จัดหาทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ภาควิชาฯ ทั้งระดับ
คณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  4 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  4 ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  4 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
3 x 100/ 5 = 60.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
2 x 100/ 5 = 40.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
(1.60 + 6.80) x 100/ 5 = 168.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 2 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 3 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 40.00  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 60.00  

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 36.00  ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 36.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน 1 ตารางที่ 1.1-2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 3 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ 2  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 40.00  

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :ร้อยละ 40.00  เกณฑ์ประเมิน  : 2.50  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 48.00  ผลการด าเนินงาน     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 48.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
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(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 2 0.40 
ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 1 0.20 
ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 
5.2 บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 1 1.00 ตารางที่ 4.2.5 
5.8 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 2 0.40 
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 5 2.00 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 - - ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 3 2.40 
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 2 2.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 4 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 12 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1.60 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

6.80 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

32.00 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

136.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

4.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

17.00 
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 168.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 40.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 40.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ อยู่ในเกณฑ์ดี  
(ตัวบ่งช้ี 4.3) - มีรายงานผลการด าเนนิงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบาย

ในตัวบ่งชี ้
- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานทีด่ีขึ้นในทุกเรื่อง เช่น 
อัตราการขอต าแหน่งทางวชิาการ และอัตราการได้รบั
การสนับสนนุทุนวิจัยและการผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่
เพิ่มข้ึน อาทิ อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อยู่
ในระหว่างการด าเนินการขอต าแหน่งทางวชิาการ 
-มีผลการด าเนนิงานทีโ่ดดเด่น ได้แก่ คณาจารย์มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร และอาจารยป์ระจ าหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาติต่อเนือ่งทุกปี 
อาทิ รศ.ดร.สุภาวี ผศ.ดร. วีรวัฒน์ และอ.ทวีศักดิ์ มี
ผลงานวิจัยและสรา้งสรรค์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง อ.ดร.ปฐมาภรณ์ และอ.ทัศนฐรส
ชง มีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับชาติ
เช่นกัน (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ = 3.26) 

-มติประชุม
ภาควิชาฯ 
-ประกาศผลการ
พิจารณา
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยหรือการ
ผลิตผลงาน
สร้างสรรคจ์าก
เงินกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ 
คณะมณัฑนศลิป์ 
ประจ าปี
งบประมาณ 2558 
-ผลงานวิชาการใน
ด้านต่างๆ ของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรฯ ทั้ง 5 
คน 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  5  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :   3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  5  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  5  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :   3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 4 4 3.00 
4.2  12.50/3 = 4.17 

4.2 (1) 36.00 60.00 5.00 
4.2 (2) 48.00 40.00 2.50 
4.2 (3) 40.00 168.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.3 5 3 3.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
10.17 /3  =  3.39  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. คณาจารย์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติและระดับชาติต่อเนื่องทุกปี 
 

โอกาสในการพัฒนา 
ต้องการการสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัยหรือสร้างสรรค์อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
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หมวดที ่5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา(น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

360 301 วิธีวิจัย
ส าหรับนัก
ออกแบบ 

2557 6 4 - - - - - - - - - - 10 10 

360 302 
ประวัติศาสตร์
ศิลปะส าหรับนัก
ออกแบบ 

2557 1 4 5 - - - - - - - - - 10 10 

360 303 
สุนทรียศาสตร์
ส าหรับนัก
ออกแบบ 

2557 4 5 2 - - - - - - - - - 11 11 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา(น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

366 311 มนุษย์ 
ปรัชญา และ
นวัตกรรม
เครื่องประดับ 

1/ 
2557 

5 12 1 - - - - - - - - - 18 18 

366 312ปรัชญา
การประดับตกแต่ง
อย่างไทย 

1/ 
2557 

5 2 9 - - - - - - - - - 17 17 

366 325 
เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค ์

1/ 
2557 

3 6 1 - 1 - - - - - - - 11 11 

366 321 การ
บริหารธรุกิจด้าน
การออกแบบ
เครื่องประดับ 

1/ 
2557 

7 8 2 - - - - 1 - - - - 18 17 

366 313 การ
ออกแบบแนวคิด
เชิงนวัตกรรม 

2/ 
2557 

2 8 - - - - - - - - - - 10 10 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

366 315 
โครงงานส่วน
บุคคล 

2/ 
2557 

- - 2 - - - - - - - - - 2 2 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

ระบบ: มีการวางแผนการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน 
กลไก: เสริมสร้างสาระส าคัญของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรฯ โดย
มุ่งเน้นให้มีหลักคิดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
ประเมิน: สรุปผลการเรียนการสอน โดยพิจารณาร่วมกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา โครงงานส่วนบุคคล ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นรายวิชา
ก่อนการท าวิทยานิพนธ์ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวสามารถประมวลองค์
ความรู้ของนักศึกษาแต่ละบุคคล ว่ามีความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์
มากน้อยเพียงใด หรือนักศึกษาบุคคลใดยังขาดองค์ความรู้ในส่วนใดบ้าง 

มติประชุม
กรรมการ
บัณฑิตคณะ
มัณฑนศลิป์ 
ครั้งท่ี3-
5/2558 

 ระบบ: วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กลไก: จัดสัมมนาประชุมเพื่อระดมความคิดและร่างหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 
2558) 
ประเมิน: ร่างหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ 
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2558) 
ปรับปรุง: ก าลังอยู่ระหว่างแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

-มติประชุม
กรรมการ
บัณฑิตคณะ
มัณฑนศลิป์ 
ครั้งท่ี3-
5/2558 
-ร่างหลักสตูร
ศิลป
มหาบัณฑิต 
(ฉบับปรับปรุง 
2558) 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  8  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :   3.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  8  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  8  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :   3.00  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ 

ระบบ: การก าหนดผู้สอน ตามคุณสมบัติ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอาชีพ 

 

จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 

กลไก: มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ. 3 และ มคอ.5)   

 

 ประเมิน: การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ในลักษณะเป็นรายบุคคล  
-มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือควบคุมหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

-เอกสารค าสั่ง
แต่งตั้ง
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
ของบัณฑิต
วิทยาลัย 

 ปรับปรุง: การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา อาทิ การ
จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้และวิทยานิพนธ์ 

-การตีพิมพ์
ผลงานใน
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ด าเนินการโดย
บัณฑิต
วิทยาลัย ม.
ศิลปากร 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  4  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :   3.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  4  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  4  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :   3.00  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 

ระบบ: มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- มคอ.3 
และ5 ของ 

 กลไก: มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  รายวิชาที่ 
 ประเมิน: มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) 
เปิดการ
เรียนการ 

 ปรับปรุง: มีการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

สอน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  4  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :   3.00  คะแนน 
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เป้าหมายของปีนี้   :  4  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  4  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :   3.00  คะแนน 
 (ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

/   

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

/   

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

/   

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

/   

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

/   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

/   

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

/   

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

/   

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

/   

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่
ประเมิน 

  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.23   

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.92   

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 11   
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 11   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100   
 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  11  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :   5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  11  ข้อ  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  11  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

การประกันคุณภาพที่
ขาดประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อการเรียน
การสอน ไม่สะท้อน
ความจริง รวมทั้ง 
ไม่ได้ส่งเสริม
ศักยภาพของ
คณาจารย์และ
นักศึกษา 

การใช้เวลาในการประเมินที่ไร้เหตุผล 
การสร้างความสับสนต่อวิธีการกรอก
รายละเอียดของเอกสาร และรูปแบบ
ของเอกสารไม่ได้มีเป้าหมายในการ
สนับสนุนต่อการเรียนการสอน 

1. ภาควิชาฯ จัดการ
ประชุมร่วมกันเพ่ือจัดการ
เอกสารจ านวนมาก 
2. พิจารณาวิธีและรูปแบบ
การประกันคุณภาพที่ไม่มี
ประโยชน์ต่อการศึกษาใน
ด้านใดๆ หรือยกเลิกระบบ
การประเมินคุณภาพใน
ลักษณะเดิม 

บทสัมภาษณ์
คณาจารย ์

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการ

แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

366 316 
วัฒนธรรม
ทัศนา 

2557 ขอเลื่อนเวลา
การส่งคะแนน 

- รายวิชาดังกล่าว
เป็นรายวิ ชาที่ มี
การทัศนศึกษายัง
ต่างประเทศ ซึ่ ง
ร า ย วิ ช า มี แ ผ น
เ ดิ น ท า ง ไ ป ยั ง
ประ เทศ เนปาล 
แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ
เนปาลเกิดภัยพิบตัิ
แผ่นดินไหวครั้ ง
ยิ่งใหญ่ 

ขอเลื่อนเวลา
การส่งคะแนน
ไปยังช่วงเวลา
ภาคการศึกษา
ปลาย 2558 

มติการ
ประชุม

กรรมการ
คณะฯ ครั้ง
ที5่/2558 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

366 322 
การออกแบบ
โลหะภัณฑ์ขั้น
สูง การออกแบบโลหะภัณฑ์ขั้นสูง การบริหารธุรกิจด้านการออกแบบเครื่องประดับ 3 (2-2-5) 

- ไม่มีนักศึกษาเลือก เนื่องจากเป็นรายวิชา
เลือกเสรี ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการหรือสนใจของ

นักศึกษาแต่ละรุ่น 

- 

366 323 การ
อ อ ก แ บ บ
เครื่องประดับ
ขั้นสูง 

- ไม่มีนักศึกษาเลือก เนื่องจากเป็นรายวิชา
เลือกเสรี ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการหรือสนใจของ

นักศึกษาแต่ละรุ่น 

- 

366 324 การ
ถักทอและงาน
ลูกปัดขั้นสูง การออกแบบโลหะภัณฑ์ขั้นสูง 3 (1-4-4) 

- ไม่มีนักศึกษาเลือก เนื่องจากเป็นรายวิชา
เลือกเสรี ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการหรือสนใจของ

นักศึกษาแต่ละรุ่น 

- 

3 6 6  3 2 6 
ศิลปะและการ
อ อ ก แ บ บ
เครื่องภาชนะ
โลหะ การออกแบบเคร่ืองประดบัขั้นสูง 3 (1-4-4) 

- ไม่มีนักศึกษาเลือก เนื่องจากเป็นรายวิชา
เลือกเสรี ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการหรือสนใจของ

นักศึกษาแต่ละรุ่น 

- 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
- - - - - - 

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
360 301 วิธีวิจัย
ส าหรับนัก
ออกแบบ 

2557 /  ผู้สอนจักต้องพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับ
รายวิชาอื่น โดยเฉพาะในรายวิชาในช้ันปีท่ีสูงขึ้น 
เพื่อให้น าความรูไ้ปใช้ได้ทันท่วงที และหาก น.ศ.
ไม่ได้ฝึกฝนต่อไปในรายวิชาอ่ืนๆ ก็มักละทิ้ง
ทักษะไป 

มคอ.5 

360 302 
ประวัติศาสตร์
ศิลปะส าหรับนัก

2557 /  ผู้สอนน าเสนอวิธีการทีส่่งเสริมใหน้ักศึกษาเกิด
ความเข้าใจในเนื้อหา ผา่นกิจกรรมท้ังการ
บันทึกภาพลายเส้น การสืบค้นข้อมูลศลิปกรรม 

มคอ.5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
ออกแบบ โดยเฉพาะการเขา้ถึงข้อมูลทางศิลปะใน

พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ การตั้งค าถามและการ
วิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อย 
ตลอดจนการเรียนรูผ้่านการค้นควา้ในโครงการ
ส่วนบุคคล 

360 303 
สุนทรียศาสตร์
ส าหรับนัก
ออกแบบ 

2557 /  ผู้สอนเห็นว่ารายวิชาสมควรบรูณาการการเรียน
การสอนกับรายวิชาประวตัิศาสตรศ์ิลปะส าหรับ
นักออกแบบ 

มคอ.5 

366 313 การ
ออกแบบแนวคิด
เชิงนวัตกรรม 

2557 /  ผู้สอนจักต้องออกแบบวิธีการสอนที่ทันสมัย 
สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการวิเคราะห์ 
และเสรมิสร้างทักษะทางปัญญาอนัมีส่วน
เสรมิสร้างรสนยิมและความรู้แตล่ะวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน 

มคอ.5 

366 315 
โครงงานส่วน
บุคคล 

2557 /  ผู้สอนจักต้องออกแบบวิธีการสอนที่ทันสมัย 
สามารถส่งเสริมใหผู้้เรียนเกิดการวิเคราะห์ และ
เสรมิสร้างทักษะทางปัญญาอันมสีว่นเสรมิสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับความคิดสรา้งสรรค์และทักษะใน
การออกแบบผลงาน 

มคอ.5 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม……………………………………………………………….............………………… 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมการอ้างอิงข้อมูลทาง
วิชาการ 

ให้นศ.ศึกษาจากคู่มือการเขียน
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย ม.ศลิปากร 

มคอ.5 

ความรู ้ เสรมิสร้างเนื้อความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเตมิ 

แนะน าช่องทางการหาความรู้
ในด้านต่างๆ เช่น แหล่ง
ความรู้ภายนอก 

มคอ.5 

ทักษะทางปัญญา ขาดการประยุกตห์รือบูรณาการ
องค์ความรู้ในรายวิชาอื่นๆสู่การ
ปฏิบัติจริง 

ฝึกฝนและวิเคราะหจ์าก
ตัวอย่างผลงานจนเกิดความ
ช านาญ 

มคอ.5 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การท างานร่วมกัน 

มคอ.5 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การไมส่ามารถเข้าถึงระบบอิน
เทอร์เน็ท ท าให้นักศึกษาไม่
สามารถค้นหาความรู้ได้อย่าง
ทันท่วงที 

มหาวิทยาลยัควรค านึงถึง
ความส าคญัของเทคโนโลยีการ
สื่อสารอย่างเร่งด่วน 

มคอ.5 
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

การสัมมนาภาควิชาฯเพื่อ
ร่างและปรับปรุงหลักสตูร
ฯ 

14 1 ร่างหลักสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องประดบั 

มติประชุม
กรรมการประจ า
คณะ
มัณฑนศลิป์ ครั้ง
ที6่/2558 

การอบรมเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา จัดโดย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

5 - ได้รับคู่มือการศึกษาด้วยตนเอง และไม่ได้รับ
ความกระจา่งในระบบการประเมนิคุณภาพ
การศึกษา 

คู่มือการจัดการ
ความรู้ระดับ
หลักสตูร
ประจ าปี 2557 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 8 8 3.00 
5.2 4 4 3.00 
5.3 4 4 3.00 
5.4 11 11 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
14/4  = 3.50 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯจัดสัมมนาเพ่ือสร้างความชัดเจนต่อระบบบริหารจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรฯประจ าปี และสามารถสร้างกลไกรองรับเพื่อสนับสนุนคุณภาพการสอนในหลักสูตร  

 
โอกาสในการพัฒนา 

การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
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หมวดที ่6 
การบริหารหลักสูตร 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

ระบบ: มีการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันเรื่องสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
กลไก: จัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อาทิ การจัดหาหนังสือ ต ารา การจัดการสัมมนา การสัมภาษณ์
นักศึกษา ฯลฯ 

มติประชุม
กรรมการประจ า
คณะ
มัณฑนศลิป์ ครั้ง
ที ่6/2558 

 ประเมิน: จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน แต่ยังไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

 

-มติประชุม
กรรมการประจ า
คณะ
มัณฑนศลิป์ ครั้ง
ที ่5-6/2558 

 ปรับปรุง: หลักสูตรฯ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
เพ่ือขยายผลการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ การติดต่อ
กับศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ เพ่ือจัดนิทรรศการร่วมกัน
และเป็นการขยายผลองค์ความรู้สู่สากล 

- มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

-มคอ. 5 
-เอกสารความ
ร่วมมือการจัด
นิทรรศการ
ผลงาน
วิทยานิพนธ์ ณ 
ศูนย์ศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธ
ยา 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  3  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :   3.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  3  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  3  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :   3.00  คะแนน 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 3 3 3.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3/1  = 3.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
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จุดเด่น 
 คณาจารย์มีเป้าหมายเดียวกันและมีความเข้าใจในระบบการพัฒนาการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน และกลไกจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่างๆ  
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตรฯ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือขยายผลการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และปรับปรุงคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ อาทิ โรงปฏิบัติการขึ้นรูปเครื่องประดับ รวมทั้ง 
เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องใช้ 

2. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   
   

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  

 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 

 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
……………………………………………….................................................................................................................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
……………………………………………….................................................................................................................  
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หมวดที ่8 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
กิจกรรม 5 ส เดือนพฤษภาคม 2558 อาจารย์ 

ทัศน์ฐรสชง  
ศรีกุลกรณ์ 
อาจารย์ชาติชาย 
คันธิก 

ดีมาก สามารถปรับปรุงความสะอาด 
สร้างความสะดวก สะสางสิ่งที่ไม่
จ าเป็น ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย และ
สร้างสรรค์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ภายในอาคารปฏิบัติการข้ึนรูป
เครื่องประดับ รวมทั้ง เครื่องจักร 
เครื่องมือ และเครื่องใช้ 

การสัมมนา
ภาควิชาออกแบบ
เครื่องประดับ 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 

เดือนมิถุนายน 2558 อาจารย์ 
ทัศน์ฐรสชง  
ศรีกุลกรณ์ 
 

ดีมาก สามารถระดมความคิดในการ
พัฒนาเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ ของ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปรับปรุง 
2558 ให้มีความทันสมัยตามความ
เจริญด้านเทคโนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)  โดยลด
จ านวนรายวิชาที่มีความซ้ าซ้อน พัฒนาเนื้อหารายวิชาต่างๆให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
สังคมและเศรษฐกิจ 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) โดยลดเนื้อหาในรายวิชา อาทิ 
รายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะส าหรับนักออกแบบ และรายวิชาสุนทรียศาสตร์ส าหรับนักออกแบบ 
โดยบูรณาการความรู้เข้าด้วยกัน 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   ได้แก่ การสนับสนุนการท างานนอก
สถานที่หรือต่างประเทศของอาจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ และการเรียนเชิญศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเครื่องประดับ อาทิ Mr. Charles James Lewton Brain จากประเทศแคนาดา เพ่ือ
บรรยายและสาธิตเทคนิคการขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีการพับ 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2558 



 
 37 

ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
แผนการปฏิบัติการ ร่างหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2558) ส าเร็จเมื่อวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 และเสนอต่อที่ประชุมกรรมการคณะ
มัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 9/2558 
ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ 

 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 

รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ (ดูตาราง 4.2.1, 4.2.6) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ (ดูตาราง 4.2.1, 4.2.6) 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 
อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช (ดูตาราง 4.2.6) 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ 
อาจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ (ดูตาราง 4.2.6) 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 
อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ (ดูตาราง 4.2.6) 

  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น  โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนทั้งสิ้น  3  คน (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร. 
สุภาวี ศิรินคราภรณ์ 

เครื่องประดับที่แสดงถึงคุณค่า
และความส าคัญของผู้หญิงไทยยุค
ใหม่ 

นางสาวนิชาภา บัวสุข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 

ศิลปะเครื่องประดับระลึกถึง
ร่องรอยแห่งความทรงจ า 

นายสงคราม บุปผา 

อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์  
ประพิศพงศ์วานิช 

การออกแบบเครื่องประดับจาก
ความสนุกของเส้นใยกาวยาง 

นายปฏิพัฒน์ รัฐรังสี 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….….. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 
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ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : อาจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์  
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….….. 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 

 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี) 
5. ข้อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ ์ รอง
ศาสตราจารย ์

ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
MA. 
Ph.D.  

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
Jewellery  
Jewellery 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2539 
2542 
2547 

2 ดร.วีรวัฒน ์สิริเวสมาศ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. 
Diploma 
Ph.D.  

ประติมากรรม 
Jewellery Design 
Jewellery 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Istituto Europeoid 
Design, Italy 
U. of Central England in  
Birmingham, UK. 

2538 
2544 
 
2549 

3 ดร.ปฐมาภรณ์   
ประพิศพงศ์วานิช 

 วท.บ. 
วท.ม. 
Ph.D. 

วัสดุศาสตร-์เทคโนโลยีอัญมณ ี
วัสดุศาสตร ์
Materials Sciences 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.บูรพา 
ม.เชียงใหม่ 
Inter.Program ม.เชียงใหม่ 

2544 
2548 
2552 

4 ดร.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
Master of Arts 
Ph.D. 

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
Design 
Architectural Heritage 
Management and Tourism 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2539 
2542 
2556 

5 น.ส.ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ์  ศ.บ. 
Master of Arts 

การออกแบบผลิตภัณฑ ์
Jewellry & Metal Smithing 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Texas Women’s U., USA. 

2534 
2539 
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ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ ์ รอง
ศาสตราจารย ์

ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
MA. 
Ph.D.  

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
Jewellery  
Jewellery 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2539 
2542 
2547 

2 ดร.วีรวัฒน ์สิริเวสมาศ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. 
Diploma 
Ph.D.  

ประติมากรรม 
Jewellery Design 
Jewellery 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Istituto Europeoid 
Design, Italy 
U. of Central England in  
Birmingham, UK. 

2538 
2544 
 
2549 

3 ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานชิ อาจารย ์ วท.บ. 
วท.ม. 
Ph.D. 

วัสดุศาสตร-์เทคโนโลยีอัญมณ ี
วัสดุศาสตร ์
Materials Sciences 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.บูรพา 
ม.เชียงใหม ่
Inter.Program ม.เชียงใหม่ 

2543 
2547 
2552 

4 นายทวีศักดิ์  มลูสวัสดิ ์ อาจารย ์ สถบ.ศอ. 
MA. 
M.F.A. 

ศิลปะอุตสาหกรรม 
Jewelry / Metal Smithing 
Jewelry / Metal Smithing 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง 
Texas Woman’s U. 
U. of Kansas, USA. 

2535 
2540 
2543 

5 น.ส.ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ์ อาจารย ์ ศ.บ. 
MA. 

การออกแบบผลิตภัณฑ ์
Jewelry / Metal Smithing 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Texas Women’s U., USA. 

2534 
2539 
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ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 ดร.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสูตร 4 ปี) 
MA. 
Ph.D. 

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
Design 
Architectural Heritage 
Management and Tourism 

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

2539 
2542 
2556 

2 ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
MA. 
ปร.ด. 

การออกแบบผลิตภัณฑ ์
Visual Arts 
โบราณคดสีมัยประวตัิศาสตร ์

ม.ศิลปากร 
Curtin U. of Technology, 
Australia 
ม.ศิลปากร 

2533 
2542 
 
2556 

3 ดร.วรรณวิภา  สุเนต์ตา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สถ.บ. 
MA. 
ศศ.ม. 
ปร.ด. 

สถาปัตยกรรมศาสตร ์
Architecture 
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 

ม.ศิลปากร 
U. of Colorado 
ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2538 
2540 
2547 
2553 

4 นางสาวศิดาลัย ฆโนทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสูตร 4 ปี) 
ศป.ม 

เครื่องประดับ 
แฟชั่นและสิ่งทอ 

ม.ศิลปากร 
จุฬาลงกรณ ์

2543 
25 

5 ดร.ยอดขวัญ สวัสดี  ศป.ด 
ศป.ม 
ศษ.บ 

ศิลปกรรม 
นฤมิตศิลป ์
ศิลปะประยุกต ์

จุฬาลงกรณ ์
จุฬาลงกรณ ์
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

25 
25 
25 

6 นายชาตชิาย  คนัธิก  วท.บ. 
ค.ม. 

ช่างทองหลวง 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สถาบนักาญจนาภิเษก 
มรภ.นครปฐม 

2545 
2557 

7 นางวนิิตา  คงประดษิฐ์  BA. Visual Arts Phillips U., USA. 2536 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

BA. 
M.F.A. 

Jewellery 
Sculpture 3D Studies 

The U. of New South Wales 
The U. of New South Wales 

2539 
2541 

 
ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
หน่วยงาน/ต าแหน่ง 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับปริญญา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
1 อาจารย์ชชัชัย  ยอดพชิัย นักวิชาการ

ศิลปวัฒนธรรม 
ศศ.ม ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ม.ศิลปากร 2546 

2 อาจารย์อาภากร  โตประเสริฐ เจ้าของกิจการส่วนตัว ศศ.ม ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ม.ศิลปากร 2548 
3 อาจารย์นพ  ทปีประสาน เจ้าของกิจการส่วนตัว ศ.ม. ธุรกิจสากล U. of Notre Dame, 

Australia 
2541 

4 อาจารย์นุตร์  อารยะวานชิ เจ้าของกิจการส่วนตัว MA. Jewellery Design Royal College of Art, UK. 2550 
5 อาจารย์อรพนิต เจียรกุล เจ้าของกิจการส่วนตัว MA. Jewellery Design Royal College of Art, UK. 2551 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย พันธอ์ารีวัฒนา เจ้าของกิจการส่วนตัว ศบ. ออกแบบตกแต่งภายใน ม.ศิลปากร 2539 
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ตารางท่ี 1.1-5 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศ
พงศ์วานิช 

 วท.บ. 
 
 
วท.ม. 
 
Ph.D. 

วัสดุศาสตร-์
เทคโนโลย ี
อัญมณ ี
วัสดุศาสตร ์
 
Materials 
Sciences 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การศึกษาและวิจัย
วัตถุดิบภายใน 
ประเทศที่สามารถ
น ามาทดแทนวัตถุ 
ดิบจากต่างประเทศ
ในการผลิตยาสีร้อน
น าเข้าส าหรับงาน
เคร่ืองประดับ (ปีที่ 1 
: 2555, ปีที่ 2: 
2557) 
2. โครงการวิจัยการ
พัฒนาความ
หลากหลายของการ
ผลิตยาสีร้อนขึ้นใช้
เองในประเทศและ
ต่อยอดสู่ผลงาน
เคร่ืองประดับ (ปีที่ 1 
: 2557) 
ผลงานสรา้งสรรค ์: 
1. ใน...หน่ึงวัน 
(2554) 
2. เคร่ืองประดับชิ้น
แรก (2555) 

  1. นายปฏิพัฒน์ รัฐรังส ี 55157304 การออกแบบ
เคร่ืองประดับ
จากความสนุก
ของการสร้างเส้น
ใยกาว 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

3. ติดตามตัว (2556) 
4.Cufflink Crab,  
ดอกไม้จ าแลง 
(2557) 

2 ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกลุ ผู้ช่วย
ศาสตราจ
ารย ์

ศ.บ.(หลักสตูร 5 
ปี) 
Master of Arts 
ปร.ด. 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
Visual Arts 
โบราณคดี
สมัย
ประวัติศาสตร ์

หัวหน้าโครงการ : 
1. การสร้างสรรค์
ผลงาน คณิตศาสตร์
มหัศจรรย์กับ
พาราโบลา (ร่วมกับ 
นศ.ปี 2553) 
ผู้ร่วมวิจยั : - 
ผลงานสรา้งสรรค ์: 
1. เคร่ืองประดับแห่ง
คาบสมุทรทองค า 
(2556) 
2. หลังคาหน้าฝน
(2557) 

  1. นายอภิเษก นรินท์ชัย
รังษ ี

55157310 เคร่ืองประดับ
บรรเทาสภาวะ
ขัดแย้งภายใน
จิตใจในวิถีชีวิต
คนเมือง 

 

3 ดร.ยอดขวญั  สวัสด ี  ศ.บ. 
ศศ.ม. 
ศป.ด. 

ออกแบบศิลป
ประยุกต ์
นฤมิตศิลป ์
ศิลปกรรม
ศาสตร ์

ผลงานสรา้งสรรค ์: 
1.การออกแบบระบบ
ป้ายสัญลกัษณ์
ส าหรับระบบ
คมนาคมกรุงเทพฯ 
(2556) 
1.ซ้อนทับ(2557) 

  1. นายสุพจน์ ศุภธนา
เศรษฐ์ 

55157309 ศิลปะสตรีท
อาร์ตสู่งาน
เคร่ืองประดับ
โดยเทคนิคการ
เคลือบสี
เคร่ืองประดับ
ด้วยสาร
แขวนลอยผ่าน
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ตัวกลาง 
4 ดร.วีรวัฒน์ สริิเวสมาศ ผู้ช่วย

ศาสตราจ
ารย ์

ศ.บ. 
Diploma 
 
Ph.D.  

ประตมิากรรม 
Jewelry 
Design 
Jewelry Art 
& Design 

หัวหน้าโครงการ : 
1. โครงการ "อญัมณี 
การผลิตและการ
ออกแบบอัจฉริยะ 
เคร่ืองประดับจาก
นวัตกรรมภูมิปัญญา
และการบูรณาการ
แบบองค์รวมในการ
ผลิตสู่ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจอาเซียน" 
(2558) 
ผู้ร่วมวิจยั : 
1. รวมบทความวาด
เส้นมัณฑนศิลป์ 
(2556) 
ผลงานสรา้งสรรค ์: 
1. บทสนทนาใน
ความเงียบ (2553) 
2. ขยับ (2554) 
3. 8 ฟองต่อ 1 วัน 
(2555) 
4. Untitled,Silent 
Dialogue,E Scape, 
2556, วงแหวนรอบ

  1. นายสงคราม บุปผา 56157304 ศิลปะ
เคร่ืองประดับ
ระลึกถึงร่องรอย
แห่งความทรงจ า 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

นอก (2556) 
5.อโรคยา ปรมลาภา 
(2557) 

5 ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ ์ รอง
ศาสตราจ
ารย ์

ศ.บ.(หลักสตูร 5 
ปี) 
 
Master of Arts 
Ph.D.  

เครื่องเคลือบ
ดินเผา 
(ศิลปะ) 
Jewellery 
Jewellery 

หัวหน้าโครงการ : 
1. วาทกรรมแห่ง
ศิลปะเคร่ืองประดับ
ยุคหลังสมัยใหม่ : 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
มิติทางสุนทรียะ 
(รูปแบบกระบวนการ
สร้างสรรค์แนว
ทางการน าเสนอ) 
ของเคร่ืองประดับ
สากลยุคหลัง
สมัยใหม่เพื่อสร้าง
เสริมองค์ความรู้ใน
การออกแบบ
เคร่ืองประดับ
ลักษณะไทยร่วมสมัย 
(2553) 
2. การสร้างสรรค์
ผลงาน พุดตาน 
(ร่วมกับ นศ.ปี 
2553) 
3. การสร้างสรรค์

  1.นางสาวนิชาภา บัวสุข 56157307 เครื่องประดับ
ที่แสดงถึง
คุณค่าและ
ความส าคัญ
ของผู้หญิงไทย
ยุคใหม่ 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ผลงาน ข้าพเจ้า 
(ร่วมกับ นศ.ปี 
2553) 
4. การขยายผลการ
ประยุกต์สาระแห่งจิต
วิญญาณดั้งเดิมเร่ือง
สุนทรียะการใช้ศิลปะ
เคร่ืองทองไทยสูก่าร
ปฏิบัติและพัฒนาต่อ
ยอดเอกลักษณ์
เคร่ืองประดับไทย
สร้างสรรค์ (2554) 
5. การวิจัยทิศ
ทางการสร้าง สรรค์
เคร่ืองประดับไทยใน
อนาคต การพัฒนา
องค์ความ รู้ด้านการ
ออกแบบ มุ่งเน้นการ
ต่อยอดวัฒนธรรม
และเสริมสร้าง
ค่านิยมเร่ืองความ
พอเพียง เพือ่
ขับเคลื่อนสังคมสู่การ
เจริญเติบโตอย่าง
ย่ังยืน (2555) 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

6. เคร่ืองประดับไทย
พอเพียง : การ
สร้างสรรค์เอกลกัษณ์
งานออกแบบ
เคร่ืองประดับไทย 
เพื่อตอบสนองธุรกิจ
เคร่ืองประดับต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมไทยที่
ย่ังยืนโดยการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (2557) 
ผู้ร่วมวิจยั : 
1. โครงการวิจัยการ
พัฒนาความ
หลากหลายของการ
ผลิตยาสีร้อนขึ้นใช้
เองในประเทศและ
ต่อยอดสู่ผลงาน
เคร่ืองประดับ (ปีที่ 1 
: 2557) 
2. โครงการ ผี 
พราหมณ์ พทุธ: 
วัฒนธรรมประดับได้ 
(2557) 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

3. เคร่ืองประดับแห่ง
การเจริฐมรณานุสติ 
(2558) 
ผลงานสรา้งสรรค ์: 
1.ใน...ข้างใน 
(Earing).. in the 
Ring, การขึ้นรูป
เคร่ืองประดับด้วย
โลหะเงิน เส้นฝ้าย
ย้อมสีธรรมชาติ
(2553) 
2.การขยายผลการ
ประยุกต์สาระแห่งจิต
วิญญาณดั้งเดิมเร่ือง
สุนทรียะการใช้ศิลปะ
เคร่ืองทองไทยสูก่าร
ปฏิบัติและพัฒนาต่อ
ยอดเอกลักษณ์
เคร่ืองประดับไทย
สร้างสรรค์ 4 ผลงาน,  
(2554) 
3.อนิจจังประดับกาย 
(2556) 
4.Untitled, 
Mourning Flower, 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ผี พราหมณ์ พทุธ: 
วัฒนธรรมประดับได้ 
หมายเลข 1(2557) 

 
ตารางท่ี 1.1-6 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ ์ รอง
ศาสตราจ
ารย ์

ศ.บ.(หลักสตูร 5 
ปี) 
 
Master of Arts 
Ph.D.  

เครื่องเคลือบ
ดินเผา 
(ศิลปะ) 
Jewellery 
Jewellery 

หัวหน้าโครงการ : 
1. วาทกรรมแห่ง
ศิลปะเคร่ืองประดับ
ยุคหลังสมัยใหม่ : 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
มิติทางสุนทรียะ 
(รูปแบบกระบวนการ
สร้างสรรค์แนว
ทางการน าเสนอ) 
ของเคร่ืองประดับ
สากลยุคหลัง
สมัยใหม่เพื่อสร้าง
เสริมองค์ความรู้ใน
การออกแบบ
เคร่ืองประดับ

  1. นายสุพจน์ ศุภธนา
เศรษฐ์ 

55157309 ศิลปะสตรีท
อาร์ตสู่งาน
เคร่ืองประดับ
โดยเทคนิคการ
เคลือบสี
เคร่ืองประดับ
ด้วยสาร
แขวนลอยผ่าน
ตัวกลาง 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ลักษณะไทยร่วมสมัย 
(2553) 
2. การสร้างสรรค์
ผลงาน พุดตาน 
(ร่วมกับ นศ.ปี 
2553) 
3. การสร้างสรรค์
ผลงาน ข้าพเจ้า 
(ร่วมกับ นศ.ปี 
2553) 
4. การขยายผลการ
ประยุกต์สาระแห่งจิต
วิญญาณดั้งเดิมเร่ือง
สุนทรียะการใช้ศิลปะ
เคร่ืองทองไทยสูก่าร
ปฏิบัติและพัฒนาต่อ
ยอดเอกลักษณ์
เคร่ืองประดับไทย
สร้างสรรค์ (2554) 
5. การวิจัยทิศ
ทางการสร้าง สรรค์
เคร่ืองประดับไทยใน
อนาคต การพัฒนา
องค์ความ รู้ด้านการ
ออกแบบ มุ่งเน้นการ



 
 

52 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ต่อยอดวัฒนธรรม
และเสริมสร้าง
ค่านิยมเร่ืองความ
พอเพียง เพือ่
ขับเคลื่อนสังคมสู่การ
เจริญเติบโตอย่าง
ย่ังยืน (2555) 
6. เคร่ืองประดับไทย
พอเพียง : การ
สร้างสรรค์เอกลกัษณ์
งานออกแบบ
เคร่ืองประดับไทย 
เพื่อตอบสนองธุรกิจ
เคร่ืองประดับต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมไทยที่
ย่ังยืนโดยการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (2557) 
ผู้ร่วมวิจยั : 
1. โครงการวิจัยการ
พัฒนาความ
หลากหลายของการ
ผลิตยาสีร้อนขึ้นใช้
เองในประเทศและ
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ต่อยอดสู่ผลงาน
เคร่ืองประดับ (ปีที่ 1 
: 2557) 
2. โครงการ ผี 
พราหมณ์ พทุธ: 
วัฒนธรรมประดับได้ 
(2557) 
3. เคร่ืองประดับแห่ง
การเจริฐมรณานุสติ 
(2558) 
ผลงานสรา้งสรรค ์: 
1.ใน...ข้างใน 
(Earing).. in the 
Ring, การขึ้นรูป
เคร่ืองประดับด้วย
โลหะเงิน เส้นฝ้าย
ย้อมสีธรรมชาติ
(2553) 
2.การขยายผลการ
ประยุกต์สาระแห่งจิต
วิญญาณดั้งเดิมเร่ือง
สุนทรียะการใช้ศิลปะ
เคร่ืองทองไทยสูก่าร
ปฏิบัติและพัฒนาต่อ
ยอดเอกลักษณ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

เคร่ืองประดับไทย
สร้างสรรค์ 4 ผลงาน,  
(2554) 
3.อนิจจังประดับกาย 
(2556) 
4.Untitled, 
Mourning Flower, 
ผี พราหมณ์ พทุธ: 
วัฒนธรรมประดับได้ 
หมายเลข 1(2557) 

 
ตารางท่ี 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   
2        1.   
        2.   
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

        3.   
        4.   
        5.   
3        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   

 
ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 
ช่ือวารสารวิชาการทีไ่ดร้ับการตีพมิพ์ปีท่ี/
ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ์และเลขหน้า) 

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      
4      
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ตารางท่ี 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ช่ืองานวิจัย 
ระยะเวลาท าวิจยั  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
1 รศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ - เครื่องประดับไทยพอเพียง: การ

สร้างสรรคเ์อกลักษณ์งานออกแบบ
เครื่องประดับไทย เพื่อตอบสนองธุรกิจ
เครื่องประดับต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมไทยท่ียั่งยืนโดยการ
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตค 57-กย 58 425,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ม.ศิลปากร 

 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สริิเวสมาศ - โครงการอญัมณี การผลิต และการ
ออกแบบอัจฉริยะเคร่ืองประดับจาก
นวัตกรรมภูมิปัญญาและการบูรณาการ
แบบองค์รวมในการผลิตสู่ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจอาเซียน 

ตค 57-กย 58 1,200,000  สถาบันวิจัยและ
และพัฒนาอัญ
มณีและ
เครื่องประดับ
แห่งชาติ 

3 อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช - โครงการวิจัยการพัฒนาความหลากหลาย
ของการผลิตยาสีรอ้นขึ้นใช้เองในประเทศ
และต่อยอดสูผ่ลงานเคร่ืองประดับ 

ตค 57-กย 58 460,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ม.ศิลปากร 

 

4 อาจารย์ทวีศักดิ์ มลูสวสัดิ ์ - การศึกษาโอกาสทางการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยในตลาดอินเดีย 

ตค 56-กย 57 2,000,000  สถาบันวิจัยและ
และพัฒนาอัญ
มณีและ
เครื่องประดับ
แห่งชาติ 

5 อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ ์ - โครงการผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรม
ประดับได ้

ตค 57-กย 58 100,000 คณะมณัฑนศลิป์ 
ม.ศิลปากร 
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ตารางท่ี 1.1-10 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

   
 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

   

 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

   

 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

   

 

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

   
 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

   

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน     
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

   
 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตารางท่ี 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งปี พ.ศ. 2557(1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.10) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติปี พ.ศ. 2557(1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2557(1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     

 
ตารางท่ี 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2ปี พ.ศ. 2557(1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2557(1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป 
     
     
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     
     

 
ตารางท่ี 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติปี พ.ศ. 2557(1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
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ตารางท่ี 2.2-7 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2557(1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
การเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

1. โครงการการออกแบบเครื่องประดับในฐานะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลของกลุ่มชายรักชาย 

นางสาวปทุมพร เจนสมุทร การประชุมทางวิชาการบณัฑติศึกษาศิลปากร 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 (NGSC 2014) เรื่อง  

การประชุมทาง
วิชาการ 

2. สราญกายกับเครื่องประดับ นางพวรรณา ทองขาว “การศึกษาเชิงสร้างสรรค”์ และระดับนานาชาต ิ(The  บัณฑิตศึกษา 
3. เครื่องประดับส าหรับกาแฟอิลลี ่ นางสาวภัทรสิริย์ เกษมสันต ์ 4th National and International Graduate Study  ม.ศิลปากร 
4. เครื่องประดับแนวทดลองเพื่อเสรมิความงามให้กับผิวพรรณ

ของผู้สวมใส ่
นางสาววีรวรรณ์ แก้วกาญจนดิษฐ ์ Conference 2014, IGSC 2014)  "Creative  

Education" 22-23 พ.ค.57 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 
4 (PDF File) 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต(ิค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     
     

 
  

http://reg4.su.ac.th/registrar/thesis.asp?studentid=54157464&f_cmd=2
http://reg4.su.ac.th/registrar/thesis.asp?studentid=54157464&f_cmd=2
http://reg4.su.ac.th/registrar/thesis.asp?studentid=54157467&f_cmd=2
http://reg4.su.ac.th/registrar/thesis.asp?studentid=54157467&f_cmd=2
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1 การขยายผลการประยุกตส์าระแหง่จิตวิญญาณดั้งเดิมเรื่อง

สุนทรียะการใช้ศิลปะเครื่องทองไทยสู่การปฏิบัติและพัฒนา
ต่อยอดเอกลักษณ์เครื่องประดับไทยสร้างสรรค ์

ผศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิชาศิลปะและศลิปประยุกต์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศ
เมื่อวันท่ี 3 มี.ค.57 

 

2 การวิจัยทิศทางสรา้งสรรค์เครื่องประดับไทยในอนาคต: การ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบ โดยมุ่งเน้นการต่อยอด
วัฒนธรรมพอเพียง เพื่อเตรียมการณ์ขยายผลธุรกิจสู่วงการ
เครื่องประดับสากล พร้อมขับเคลือ่นเศรษฐกิจและสังคมสู่
การเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืน 

ผศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา  
ครั้งที่ ๒ ส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  
 

 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1 The Integration Enhancement of Design Quality by 

Using Gemstone in Contemporary Jewellery (2006) 
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สริิเวสมาศ 
(ผลงานท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ ค าสั่งเมื่อ
วันท่ี 10 พ.ย.57) 

The 1st International Gems and Jewelry 
Conference GIT2006, The  Gems and Jewelry 
Institute of Thailand (Public Organization) 
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ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     
     

 
ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     



 
 

66 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
     
     

 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบ อ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     

     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
     

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
1 วาทกรรมแห่งศลิปะเครื่องประดับยุคหลังสมัยใหม่ : 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับมิติทางสุนทรียะ (รูปแบบ กระบวนการ
สร้างสรรค์ แนวทางการน าเสนอ) ของเครื่องประดับสากลยุค
หลังสมยัใหม่ เพื่อสร้างองค์ความรูใ้นการพัฒนาด้านความคดิ
ของนักศึกษา และแก่นักออกแบบสาขาเครื่องประดับใน
ประเทศไทย 

รศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ ผลงานท่ีผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ ค าสั่งเมื่อวันที่ 2 เม.ย.58 มีผล
ตั้งแต่ 1 ม.ค.57 

 

     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
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ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

1 การเปลีย่นแปลงของส ี ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สริิเวสมาศ 
(ผลงานท่ีผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการค าสั่งเมื่อ
วันท่ี 10 พ.ย.57) 

นิทรรศการศิลปะเครื่องประดับร่วมสมัย 11 Artists, 11 
Atta's ณ ATTA Gallery, โอพี การ์เดน กรุงเทพฯ 

 

2 Imagination Land ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สริิเวสมาศ 
(ผลงานท่ีผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการค าสั่งเมื่อ
วันท่ี 10 พ.ย.57) 

นิทรรศการสร้างสรรค์ All Gold โดย Prof. Terry Hunt, 
นิทรรศการผลงาน The School of Jewellery, Birmingham 
from 1971-2011 เมืองเบอรม์ิงแฮม ประเทศอังกฤษ 

 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
1 อโรคยาปรมลาภา ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สริิเวสมาศ สูจิบัตรนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารยค์ณะ  
2 ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้ หมายเลข 3 อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ ์ มัณฑนศลิป ์2557 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ  
3 ดอกไม้จ าแลง อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช (15-27 ก.ย.57)  
4 ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้ หมายเลข 1 ผศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์   
5 พื้นที่ว่างระหว่างตัวบ่งช้ีทางวัฒนธรรมกับวัตถ ุ อ.ทวีศักดิ ์มูลสวสัดิ ์   

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
1 Cufflink Crab อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช โครงการสร้างสรรค์ผลงานคณาจารย์ มัณฑนา  
2 Mourning Flower ผศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ อุษาคเนย ์An Asean-Wide Design Collaboration ณ Build   
3 The empty space between cultur al signifiers and objects, อ.ทวีศักดิ์ มูลสวสัดิ ์ Bright University,Siem Reap Campus ระหว่างวันท่ี 28 -  
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
No. 1 30 พ.ค.57 ณ ประเทศกัมพูชา 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 The Missing Elements of Democracy No. 2: Chasing 

the Shadow 
อ.ทวีศักดิ์ มูลสวสัดิ ์ นิทรรศการต่อเนื่องระดับนานาชาติ (International 

traveling exhibition) ช่ือ The Exposicion Mariposa 
ณ พิพิธภัณฑ์ Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, Jose’ Gutierrez Abascal  กรุงมาดริด  
ประเทศสเปน (29 พ.ย.56 – 2 มี.ค.57) 

 

2 Layers ผศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ นิทรรศการอญัมณีและเครื่องประดับ "SCHMUCK 
2014" เดือน มี.ค.57 หลังจากน้ัน น าไปจัดแสดงต่อเนื่อง 
ณ พิพิธภัณฑโ์บราณวัตถุมิวนคิ (Munich State 
Collection of Antiques) เดือน พ.ค.57 และพิพิธภัณฑ์
รัตนชาติเยอรมัน (German Gemstone Museum) 
เดือน พ.ย.57 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (จากการประเมินฯ เมื่อวันที่ 6 ส.ค.58) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน   ได้มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน   ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 4.20 

246 
4.92  

50 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ี

 
 

  
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาโทท่ีไดร้บั การ
ตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

24.00 
4.00 

133.33  
3 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ดร้ับ 
การตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

 
 

  
 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  9.92/2= 4.96 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 8 8 1  

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 8 8 2  

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 3 3 2  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  5/3 = 1.67 น้อย 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 4 4 2  

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์  12.5/3 = 4.17  
ตัวบ่งช้ี 4.2.1ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 36.00 

3 
60.00  

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

48.00 
2 

40.00  
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 40.00 

8.40 
168.00  

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอ่จ านวน
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 5 3 3  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  9.17/3 = 3.06 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 8 8 3  
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

4 4 2  

ตัวบ่งช้ี 5.3การประเมินผู้เรยีน 4 4 2  
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

11 11 100  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  12/4 = 3.00 ปานกลาง 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 3 3.00  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ   3.01 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (จากการประเมินฯ เมื่อวันที่ 6 ส.ค.58) 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 4.96 4.96 ดีมาก 
3 3 1.67 - - 1.67 น้อย 
4 3 3.06 - - 3.06 ดี 
5 4 3.00 3.00 - 3.00 ปานกลาง 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 2.45 3.00 4.96 3.01 ปานกลาง 
ผลการ
ประเมิน 

  ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก   

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 
 
ตารางที ่7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
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แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
2)แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

 
 

 
  

 
    

 
    

 


