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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรฉบับนี้แสดงความก้าวหน้าของการบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ประจาปีการศึกษา 2558 สะท้อน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน อันประกอบด้วย
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ มีอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ
ทีม่ ีความเชี่ยวชาญหลายสาขาสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร
หมวดที่ 2 บัณฑิต
บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีงานทาร้อยละ 86 ทั้งเป็นผู้ประกอบการอิสระและอยู่ในระบบ
อุตสาหกรรมออกแบบเครื่องประดับ มีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และมีผลงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับรางวัลจากงานประกวดออกแบบ Thailand Innofashion Award
(TIFA) 2015 และ 2016 และ GIT World’s Jewelry Design Award 2015
หมวดที่ 3 นักศึกษา
หลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในหลักสูตรอย่างรอบด้าน ทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
การให้คาปรึกษาวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ร่วมกับองค์กรและสถาบัน
ต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษาที่กาลังศึกษาในหลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และมีผลงานสร้างสรรค์เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ โดยได้รับรางวัลจากงานประกวดออกแบบ Thailand Innofashion Award (TIFA)
2016 และรางวัลสมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์
หมวดที่ 4 อาจารย์
ในภาคการศึกษานี้มีการรับอาจารย์ใหม่ 1 คน รวมมีอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนใน
ภาควิชาฯรวมทั้งสิ้น 13 คน โดยมีการประชุมภาควิชาฯเพื่อคัดเลือกอาจารย์ในสาขาที่เหมาะสมกับหลักสูตร
และแนะนาการเรียนการสอนในหลักสูตรให้แก่อาจารย์ใหม่ก่อนปฏิบัติงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้เข้าร่วมในการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ผลิตผลงานสร้างสรรค์
หรือผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้จัดให้มีการติดตามและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ และการผลิตผลงาน
วิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา ทั้งในด้านการดาเนินงานและ
งบประมาณ และรายงานผลงานผ่านที่ประชุมภาควิชาฯ และจัดเก็บภาพผลงานและกิจกรรมผ่าน
Facebook/SAR Jewelry
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นอกจากนีค้ วามเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนยังส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพสูง ทั้งจากการบูรณาการความรู้และการสนับสนุนให้นักศึกษาเลือกเรียนในวิชาเลือกที่เสริมสร้าง
ศักยภาพและทักษะของนักศึกษาโดยเฉพาะ
หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ผลจากการประเมินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการเปิดวิชาเลือกเพิ่มเติม
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 เป็นการเพิ่มทักษะการออกแบบ
สร้างสรรค์และเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับและงานตกแต่งด้วยวัสดุที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่นวิชา
366 229 ศิลปะและการออกแบบแก้ว วิชา 366 220 กรรมวิธีตกแต่งพื้นผิวเครื่องประดับ และวิชา 366 213
การออกแบบถักทอและแฟชั่น โดยจากัดจานวนนักศึกษาในแต่ละวิชาไม่เกิน 5-8 คน ส่งผลให้นักศึกษามีการ
พัฒนาทักษะและเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากการเรียนกลุ่มย่อย สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับขั้นสูง ดังนั้นในปีการศึกษานี้ อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจึงมีการประชุมเพื่อ
ทบทวนเปิดรายวิชาเลือกเพิ่มเติม ได้แก่วิชา 366 225 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ วิชา 366 231
โครงการศึกษาส่วนบุคคล 1 (การฝังอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ) และวิชา 366 232 โครงการศึกษาส่วน
บุคคล (installation art and jewelry)
นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาเลือกเหล่านี้ ภาควิชาฯได้จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุสาหรับ
การสาธิตและทดลองปฏิบัติงานในวิชาเลือกอย่างครบถ้วน ผลการเรียนการสอนพบว่านักศึกษามีความสนใจใน
การเข้าชั้นเรียนและทดลองปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์ และมีนักศึกษาส่วนหนึ่งเลือกเรียนวิชาเลือกมากกว่า
จานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ เนื่องจากมีความสนใจเพิ่มทักษะของตนเอง
สาหรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ประชุมร่วมกับภาควิชาฯ เพื่อ
สรุปข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่อประธานหลักสูตรตามที่ปรากฏในเอกสาร มคอ.5 และข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา โดยมีตัวอย่างดังนี้
1. สืบเนื่องจากความต้องการให้มีการจัดทัศนศึกษาในแหล่งโบราณสถานในต่างจังหวัดเพิ่มเติม อาจารย์
ผู้สอนจึงได้ประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดความสาคัญของการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆในภาคการศึกษาที่ 1 และนา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย โดยการเรียนร่วมกันระหว่างวิชา 360 103 วาดเส้น 1 วิชา
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 วิชา 360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์ และวิชา 366 102 การทาเครื่องประดับ 1 โดย
เข้าศึกษาโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนศึกษาดูงานโรงงานสังคโลก ร้านเครื่องประดับทองสุโขทัย และยัง
ได้ทดลองปฏิบัติงานตามรายวิชาต่างๆทั้งการร่างภาพ การทดลองปั้นเครื่องสังคโลก และการแบ่งกลุ่มนาเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและประวัติศาสตร์สุโขทัย พบว่าการจัดทัศนศึกษาในลักษณะนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
นักศึกษามีบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ร่วมกันและค้นคว้าข้อมูลก่อนและหลังทัศนศึกษา โดยคณะอาจารย์
ผู้สอนประเมินผลจากผลงานที่ได้จากการปฏิบัติงาน การบรรยายและศึกษาข้อมูลในสถานที่จริง และการส่ง
รายงานกลุ่ม
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นอกจากนี้ในการประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน พบว่าโครงการ
ทัศนศึกษามีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและได้นาเสนอให้บรรจุในแผนการสอน มคอ.3 ในภาค
การศึกษาหน้า
2. สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่อประธานหลักสูตรในวิชา 366 107 อัญมณีศาสตร์
เนื่องจากภาควิชาฯมีเครื่องมือและอุปกรณ์ อาทิ ตัวอย่างพลอยต่างๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ขั้นสูงในการ
ทดสอบพลอยไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นเพียงเครื่องมือและอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานเท่านั้น
นักศึกษาจึงเรียนรู้การวิเคราะห์อัญมณีได้เพียงเบื้องต้น จึงมีความจาเป็นในการนานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปทัศน
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดจันทบุรี ในภาคการศึกษาที่ 1 โดยเข้าศึกษาคณะอัญมณี มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พิพิธภัณฑ์อัญมณี สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี โรงงานเผาพลอยนาย
บรรหาร และตลาดค้าพลอยจังหวัดจันทบุรี พบว่าผลการจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่
ครบถ้วน สร้างให้เกิดความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในวิชานี้ได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตามเพื่อความเหมาะสมในการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของวิชานี้ในภาคการศึกษาต่อไป
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้เสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอนประเมินงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการสอนเพิ่มเติมเพื่อ
นาเสนอภาควิชาฯ และให้บรรจุโครงการทัศนศึกษาในแผนการสอน มคอ.3 ในภาคการศึกษาหน้า
3. จากข้อเสนอแนะในวิชา 366 209 การนาเสนอผลงานเครื่องประดับ ซึง่ ผู้สอนเห็นควรให้นักศึกษา
นาเสนอผลงานในรูปแบบดิจิตัล (digital) มากขึ้น อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
เพื่อนาผลงานของนักศึกษาในวิชานี้มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ โดยนาเสนอการเรียน
การสอนของภาควิชาฯในแบบดิจิตัลตามแนวคิดของนักศึกษา และนาไปเผยแพร่ในโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างภาควิชาฯและมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น Kokmin University ประเทศเกาหลีใต้ และอยู่
ระหว่างดาเนินการในการทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับEstonia Academy of Art ประเทศเอสโตเนีย
อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานหลักสูตรในอนาคต อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนได้ประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่คาดหมายว่าจะมี
จานวนเพิ่มขึ้นในภาคการศึกษาหน้า
สาหรับข้อเสนอแนะในวิชาอื่นๆอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้ประชุมร่วมกันและสรุปแนว
ทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะในเอกสารรายงานสรุปข้อร้องเรียนของอาจารย์ผู้สอนต่อประธานหลักสูตรปี 25572558
หมวดที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จากการประเมินแผนปฏิบัติการในปีการศึกษาที่ผ่านมา ในโครงการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ภาควิชาฯ ภายอาคารในโรงปฏิบัติงาน พบว่ามีการจัดเครื่องมือเครื่องใช้สาหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา
โดยดาเนินงานแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา และให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ซ่อมแซม
และจัดระเบียบภายในโรงปฏิบัติงานด้วยตนเองร่วมกับอาจารย์ และหัวหน้าโรงปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้สึก
รับผิดชอบต่อพื้นที่การเรียนร่วมกัน
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ในภาคการศึกษานี้ภาควิชาฯ ยังได้จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทต่างๆเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสม
กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. จากข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนในวิชา 366 224 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ 2 ซึง่
ต้องการคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบสนองการเรียนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ภาควิชาฯจึงได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จากเงินงบประมาณภาควิชาฯ โดยได้จัดห้องปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 3 มิติพร้อมอุปกรณ์ บริเวณโรงปฏิบัติงาน อาคารมัณฑนะ ๕ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม สาหรับการขึ้นรูปเครื่องประดับ 3 มิติที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม
เครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ ซึ่งนักศึกษาที่เรียนวิชา 366 223 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ 1
และวิชา 366 224 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ 2 สามารถนาความรู้มาทดลองสร้างผลงาน
ด้วยตนเองและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ทั้งในวิชาการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูงและ
ศิลปนิพนธ์ต่อไป
2. สืบเนื่องจากการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ในโครงการ Thesis Festival ซึ่งจัดขึ้น
ร่วมกับทุกภาควิชาของคณะมัณฑนศิลป์เป็นประจาทุกปี นักศึกษามีความต้องการหุ่นเพื่อติดตั้งผลงานการ
ออกแบบเครื่องประดับซึ่งไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา ภาควิชาฯจึงได้จัดซื้อหุ่นให้ครบตามจานวนในภาค
การศึกษานี้ และสามารถนามาหมุนเวียนใช้ในปีต่อไป
3. ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับและคณะมัณฑนศิลป์ได้ดาเนินการปรับปรุง
อาคารเรียนวิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพฯ ตามแผนการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้และเผยแพร่ทางวัฒนธรรมของประเทศ จึงย้ายสถานที่เรียนมายังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม ในทุกรายวิชา ส่งผลให้การปรับปรุงอาคารเรียนศิลป์ พีระศรี ๓ เพื่อรองรับการเรียนการสอน
ทุกภาควิชาในคณะมัณฑนศิลป์ยังไม่พร้อมสมบูรณ์ โดยเฉพาะประสิทธิภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสื่อ
การเรียนประเภทคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เนตยังไม่ตอบสนองการเรียนการสอนเท่าที่ควร
อย่างไรก็ดีหัวหน้าภาควิชาฯและอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการปรับปรุง
กายภาพคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อเสนอโครงการปรับปรุงห้องบรรยายของภาควิชาฯ ชั้น 6 อาคารเรียนศิลป์ พีระ
ศรี ๓ และ โรงปฏิบัติงาน อาคารมัณฑนะ ๕ เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเช่น การติดตั้งมูลี่กันแสงรบกวนใน
ห้องเรียน การเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางเพื่อความสะอาดของพื้นห้องเรียน การซ่อมแซมระบบห้องน้า และการ
แก้ปัญหาหลังคารั่วซึม เป็นต้น และสามารถดาเนินงานปรับปรุงได้บางส่วนแล้วในปีการศึกษานี้ โดยใช้เงิน
รายได้จากภาควิชาฯ สาหรับงานปรับปรุงที่มีมูลค่าก่อสร้างสูงยังไม่ได้ดาเนินการในปีการศึกษานี้เนื่องจากรอ
การบริหารจัดการเงินงบประมาณโดยคณะมัณฑนศิลป์
หมวดที่ 8 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้มีการประชุมเพื่อประเมินผลการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาที่ผ่านมา โดยนาผลจากการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการ
สอน การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจนการปรับเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสมต่อการปรับปรุง
หลักสูตร
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ทั้งนี้ภาควิชาฯจัดสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิตในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา เพื่อ
ระดมความคิดในการจัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 และแนวคิดในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย 4.0 ปัจจุบันหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ของภาควิชาฯ ได้แต่งตั้ง
อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและดาเนินการวิพากษ์หลักสูตรเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่15 มีนาคม พ.ศ. 2559
และอยู่ระหว่างการรอเสนอกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรตามลาดับ โดยมีกาหนดให้แล้วเสร็จใน
กรอบเวลาของการเสนอหลักสูตรปรับปรุง คณะมัณฑนศิลป์ในเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ.2559 นี้
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2558 วันที่รายงาน 20 ก.ค.59
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25400081101072
อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2)
มคอ. 2
1. ผศ.ดร. ภูวนาท รัตนรังสิกุล
2. อาจารย์ศิดาลัย ฆโนทัย
3. อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ
4. อาจารย์ ชาติชาย คันธิก
5. อาจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์

ปัจจุบัน
1. ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา
2. ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย
3. ผศ.ดร. ภูวนาท รัตนรังสิกุล
4. อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ
5. อาจารย์ชาติชาย คันธิก

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย)

คาสั่งเปลี่ยนแปลงเมื่อต.ค. 57
มติฯ แต่งตั้งเมื่อ
11 มี.ค.58

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจาภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3)
1. ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา
2. ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย
3. ผศ.ดร. ภูวนาท รัตนรังสิกุล
4. อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ
5. อาจารย์ชาติชาย คันธิก
6. อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์
7. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
8. รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
9. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม
10. อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช
11. อาจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์
12. อาจารย์วินิตา คงประดิษฐ์
13. อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4)
1. ผศ.เอกชัย พันธ์อารีวัฒนา
2. อาจารย์นพ ทีปประสาน
12

3.
4.
5.
6.

รศ.ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์
อาจารย์สุพัดศร ชุ่มมงคล
อาจารย์ชัชวาลย์ เถลิงนวชาติ
อาจารย์โกศล สุวรรณกูฏ

สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1)
หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
5 คน โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ตารางที่ 1.1-1
ประจาหลักสูตร
ตารางที่ 1.1-2
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครบถ้วน โดยมีตาแหน่งวิชาการระดับ ตารางที่ 1.1-2
ผศ.รวม 3 คน
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตารางที่ 1.1-2
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ตารางที่ 1.1-3
ตารางที่ 1.1-4
5 คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ตารางที่ 1.1-5
หลักและอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ
6 คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ตารางที่ 1.1-6
ร่วม (ถ้ามี)
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ตารางที่ 1.1-7
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ
ตารางที่ 1.1-8
การศึกษา
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ตารางที่ 1.1-5
การค้นคว้าอิสระในระดับศิลปบัณฑิต
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
ตารางที่ 1.1-9
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ ถึงกาหนดปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. ตารางที่ 1.1-10
กาหนด
2559 (ครั้งล่าสุด พ.ศ.2555) โดยอยู่
ระหว่างดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
(พ.ศ.2559) และแก้ไขแบบฟอร์มตาม
ระเบียบใหม่ เพื่อเสนอที่ประชุม
วิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรในลาดับ
ต่อไป
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 11
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
 ผ่าน
 หลักสูตรได้มาตรฐาน
1.1
ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาและมีประสบการณ์ทั้งในการทางานวิชาชีพและวิชาการ
2. จากผลการประเมินที่ในปีการศึกษาที่ผ่านมา แม้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีงานวิจัย
และ/หรืองานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้มีการรวบรวมหลักฐานเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ ในปีการศึกษานี้
ภาควิชาฯจึงได้จัดให้มีการติดตามและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ และการผลิตผลงานวิชาการหรือผลงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา ทั้งในด้านการสนับสนุนการดาเนินงานและให้
ข้อมูลเรื่องการของบประมาณ และกาหนดให้มีการรายงานผลงานวิชาการและการบริการวิชาการผ่านที่
ประชุมภาควิชาฯ และจัดเก็บภาพถ่ายผลงานและกิจกรรมผ่านสื่อ Facebook/SAR Jewelry
โอกาสในการพัฒนา
1. เพื่อให้คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรร้อยละ 100 ควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือตาแหน่ง
ทางวิชาการเทียบเท่า จึงได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ และเสนอโครงการวิจัยเพื่อนาไปใช้
ขอตาแหน่งวิชาการอย่างต่อเนื่อง และกาหนดกรอบเวลาในการพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์แต่ละท่านอย่าง
เหมาะสม
2. นอกเหนือจากการเข้าร่วมในการสัมมนาเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรและการประกันคุณภาพ ที่จัด
โดยคณะมัณฑนศิลป์และมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านในภาควิชาฯ
สามารถดาเนินงานหลักสูตรควบคู่ไปกับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในการบริหารหลักสูตร
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อข้อร้องเรียนของอาจารย์และนักศึกษาในด้านต่างๆ จึงควรจัดประชุมระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจาหลักสูตร และเสนอเป็นวาระในการประชุมภาควิชาฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการบริหารหลักสูตร และกาหนดทิศทางโครงการและแผนพัฒนาใหม่ในแต่ละภาคการศึกษาร่วมกัน
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษา
2558
2557
2556
2555 (ปีที่เริ่มใช้หลักสูตรฯ)
2554
หมายเหตุ

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละชั้นปี
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
ตกค้าง
31
34
30
27
6
34
30
27
33
4
30
28
33
34
5
29
33
34
35
1
34
34
35
24
2

1) นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง
2) จานวนในช่องสีเทา หมายถึง จานวนนักศึกษาของหลักสูตรก่อนปรับปรุง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา : เนื่องจากเป็นสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับเป็นสาขาวิชา
เฉพาะ ในภาคการศึกษาที่ผ่านมาจึงมีจานวนนักศึกษาบางส่วนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดในรายวิชา โดยเฉพาะ
รายวิชาที่มีการส่งโครงการและผลงานออกแบบ สาหรับนักศึกษาตกค้างในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันและให้
คาแนะนาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลในการเรียนภาคการศึกษาถัดไป และนาผลที่ได้จากการประชุมและการ
แนะนานักศึกษานี้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละวิชาเสนอต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ในภาคการศึกษาหน้า
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
2555
2556
2557
2558
(รับใหม่ 31 คน)

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

57

56

55

ค่าเฉลี่ย

จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

27
30
34
-

28
30
-

29
-
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา : ไม่มี
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
ลาดับ
ที่
1

2
3
4

ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่งชี้

ผลรวมค่า จานวน
ค่าเฉลี่ย
คะแนน ข้อที่ตอบ

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
2,192
17
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
336
3
(2) ด้านความรู้
304
3
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
295
3
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
323
3
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
501
5
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
433
4
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป

: ค่าเฉลี่ย 4.23
: ค่าเฉลี่ย 4.35
: ค่าเฉลี่ย 4.20
: ค่าเฉลี่ย 4.25

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4.35
4.67
4.22
4.10
4.49

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ

โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิต ปี
การศึกษา
2557

4.18
4.51
31
25
80.65

4.23 คะแนน
4.35 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
4.25 คะแนน

ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี)
วันที่สารวจ 16 ธ.ค.58
หลักฐาน/ตาราง
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
ร้อยละ
ประกอบ
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
31
100
ข้อมูลจาก
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
25
80.65
แบบสอบถามของ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จ
ทางคณะฯ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพ
20
80.00
อิสระ)
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
4
16.00
หมายเหตุ : มี
รวมบัณฑิตทีไ่ ด้งานประจาและอาชีพอิสระ
24
96.00
บัณฑิตที่ตอบ
16
64.00
แบบสารวจ 1 คน
- ตรงสาขาที่เรียน
16

ข้อมูลพื้นฐาน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา
ก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป

จานวน

ร้อยละ

8

32.00

-

-

-

-

24

96.00

: ร้อยละ 91.18
: ร้อยละ 96.00
: ร้อยละ 85.00
: ร้อยละ 87.50

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ
ยังไม่ทางานใน
การสารวจครั้ง
แรก และไม่สา
มารถติดต่อเพื่อ
สอบถามสถานะ
ปัจจุบันได้

4.56 คะแนน
4.80 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
4.375 คะแนน

การวิเคราะห์ผลที่ได้
จากผลการสารวจการมีงานทาของบัณฑิตซึ่งจัดทาโดยคณะมัณฑนศิล ป์ในเดือนธันวาคมปี 2558
พบว่ามีจานวนบัณฑิตร้อยละ 96 มีงานทา ทั้งเป็นผู้ประกอบการด้วยตัวเอง ประกอบอาชีพอิสระ และรับจ้าง
ในระบบอุตสาหกรรมเครื่องประดับรวมถึงการออกแบบในสาขาอื่นๆ อย่างไรก็ดี เพื่อให้ผลสารวจนี้ตรงกับ
พฤติกรรมของบัณฑิตหลังจบการศึกษามากขึ้น ภาควิชาฯ จึงเสนอให้คณะฯ ประเมินวิธีการและช่วงเวลาใน
การสารวจให้เหมาะสม โดยเฉพาะการติดตามผู้ ที่ไม่ได้ทาการสารวจในแต่ละปีการศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบ
อาชีพอิสระและผู้ประกอบการด้วยตนเอง โดยระบุกิจกรรมต่างๆ ที่บัณฑิตได้พัฒนาศักยภาพ เช่น การสมัคร
หรือส่งผลงานออกแบบเข้าประกวดในสถาบันต่างๆ การสร้างร้านผ่านสื่อออนไลน์หรือเว็บไซด์ การจัดอบรม
หรือให้ความรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์นี้มีความแม่นยาและ
ตอบสนองการประเมินโดยระบบการประกันคุณภาพมากขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
4.20
4.35
2.2
ร้อยละ 85
ร้อยละ 96.00
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
4.35
4.80
9.15/ 2 = 4.57 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
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1. จากการประเมินในปีที่ผ่านมาพบว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรเป็นผู้มีศักยภาพในการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับได้อย่างดีเยี่ยม สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ทั้งในการทางานบริษัท
และเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง และมีผลงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ แต่ยังขาด
การรายงานผลและรวบรวมหลักฐาน ในปีการศึกษานี้ภาควิชาฯจึงได้ติดตามข้อมูลข่าวสารและผลงานของ
บัณฑิต โดยมีตัวอย่างการได้รับรางวัลจากงานประกวดออกแบบโครงการระดับชาติได้แก่ GIT World’s
Jewelry Design Awards 2015 และ Thailand Innofashion Award (TIFA) 2015 และ 2016 เป็นต้น
โอกาสในการพัฒนา
1. นอกเหนือจากโครงการปัจฉิมนิเทศฯที่จัดโดยคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อแนะแนวการเข้าสู่อาชีพนัก
ออกแบบที่จัดเป็นประจาในทุกปีการศึกษา โดยนาวิทยากรที่เป็นศิษย์เก่าและนักออกแบบที่มีชื่อเสียงมาให้
ข้อมูลในการทางานวิชาชีพแก่นักศึกษาปี 4 ที่จะจบการศึกษาแล้ว ภาควิชาฯยังจัดให้มีการบรรยายโดยนัก
ออกแบบที่ได้รับรางวัลและมีผลงานออกแบบโดดเด่นในทุกภาคการศึกษา อาทิ Designer of the Year
สาหรับนักออกแบบชาวไทย ตลอดจนอาจารย์และศิลปินนักออกแบบชาวต่างชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ในหลักสูตรทุกชั้นปีได้เรียนรู้เรื่องการทางานในสาขาวิชาชีพและวิชาการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ภาควิชาฯ
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ยังแนะนาให้บัณฑิตที่จบการศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดในสถาบันต่างๆ
แนะนาการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ตลอดจนให้คาปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาที่สนใจ
นอกจากนีก้ ารสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมอาทิเช่นโครงการประกวดผลงานออกแบบ
สร้างสรรค์จากหน่วยงาน GIT, TIFA โครงการ SME Startup Thailand ซึ่งให้คาแนะนาในการบริหารธุรกิจ
ขนาดเล็กจะสามารถสร้างความเข็มแข็งให้แก่บัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง เพื่อเป็นผู้นาในเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมในอนาคตสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตเพื่อ
เตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย 4.0
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

ผลการดาเนินงาน
- การรับนักศึกษา
ภาควิชาฯ ได้กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการเรียนในหลักสูตร โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกจากผู้ที่มีทักษะทางศิลปะและการออกแบบ
สร้างสรรค์เครื่องประดับที่ตอบสนองแนวคิดและการใช้
ชีวิตของมนุษย์ โดยได้มีการประชุมในภาควิชาฯ เพื่อ
กาหนดคณะผู้ออกข้อสอบ ผู้ตรวจข้อสอบ และกาหนด
หัวข้อการออกแบบสร้างสรรค์ โดยการอภิปรายและ
ประเมินผลจากข้อสอบและผลการสอบของนักศึกษาใน
แต่ละปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นข้อสอบในการคัดเลือกโดย
วิธีการสอบรับตรงของคณะมัณฑนศิลป์
การคัดเลือกนักศึกษาในกลุ่มนี้จึงพิจารณาจากกรอบ
ที่ตั้งไว้ในหัวข้อการออกแบบสร้างสรรค์ โดยพิจารณาทั้ง
ความครบถ้วนสมบูรณ์ การแก้ไขปัญหาต่อโจทย์ การ
นาเสนอแนวความคิด และทักษะฝีมือในการแสดงออก
ของผลงาน และกาหนดเกณฑ์ร่วมกันในการประเมิน
ข้อสอบ
จากการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาในปีที่ผ่าน
มา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม และกาหนดจานวนการรับ
นักศึกษารวม 35 คนต่อปี ซึ่งพิจารณาตามจานวน
นักศึกษาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาในหลักสูตร
(FTES)
กลุ่มที่ 1 คือการสอบรับตรงโดยคณะมัณฑนศิลป์ ซึ่ง
เป็นกระบวนการเดิม ไม่มีการปรับปรุง
กลุ่มที่ 2 ภาควิชาฯยังเปิดโอกาสสาหรับนักศึกษาใน
ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย คือภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสมัครสอบในระบบ
โควต้าภูมิภาค จานวน 5 คน เพื่อสร้างโอกาสแก่
นักเรียนที่เรียนดีและมีผลงานดี ซึ่งมีภูมิลาเนาในภาค
ต่างๆ โดยการคัดเลือกจากทักษะทางศิลปะและการ
สร้างสรรค์ในหัวข้อที่กาหนดให้ และการสัมภาษณ์พร้อม
นาเสนอผลงานส่วนบุคคล (Portfolio)
ในปีการศึกษานี้หลักสูตรได้กาหนด
กลไกการรับนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
เช่นเดียวกับปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- เอกสารการ
คัดเลือกผู้เข้า
ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา
2558
- รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
1. รับสมัครโดยระบบการสอบรับตรงของคณะ
มัณฑนศิลป์ จานวน 30 คน จากจานวนผู้สมัคร
ประมาณ 580 คนต่อปี
2. การรับสมัครจากโควต้านักเรียนในภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศไทย จานวน 5 คน โดยมีการวางระบบการ
สอบทักษะทางศิลปะในหัวข้อที่กาหนด และพิจารณา
จากการสัมภาษณ์พร้อมนาเสนอผลงานเป็นรายบุคคล
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 ระบบการรับนักศึกษา
กลุ่มที่ 1. รับสมัครโดยระบบการสอบรับตรงของ
คณะมัณฑนศิลป์ มีนักศึกษาสอบผ่านจานวน 28 คน
คัดเลือกจากจานวนผู้สมัครประมาณ 400 คน มี
นักศึกษามารายงานตัว 27 คน สละสิทธิ์ 1 คน
กลุ่มที่ 2. การรับสมัครจากโควต้านักเรียนในภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทย จานวน 4 คน โดยมีการสอบ
ทักษะทางศิลปะในหัวข้อที่กาหนด และพิจารณาจาก
การสัมภาษณ์พร้อมนาเสนอผลงานเป็นรายบุคคล
รวมมีนักศึกษารับเข้าในปีการศึกษานี้จานวน 31 คน
น้อยกว่าที่ตั้งเปูาหมายไว้
การรับนักศึกษา 2 กลุม่ มีการดาเนินงานดังนี้
1. การคัดเลือกจากผลสอบทักษะทางศิลปะและการ
สร้างสรรค์ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสอบรับ
ตรงที่ได้รับการแต่งตั้ง คณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งมาจาก
อาจารย์ประจาของทุกภาควิชา
2. สาหรับกลุ่มโควตานักเรียนในภูมิภาคต่างๆ ใช้การ
คัดเลือกจากทักษะทางศิลปะและการสร้างสรรค์ใน
หัวข้อที่กาหนดให้ และการสอบสัมภาษณ์พร้อมนาเสนอ
ผลงานส่วนบุคคล โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งจาก
ภาควิชาฯ ประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์
ประจาหลักสูตร
โดยการรับนักศึกษาในปีการศึกษานี้พบว่ามีจานวน
นักศึกษาไม่ตรงตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ในหลักสูตรทั้ง
สองกลุ่ม คือ 35 คน เนื่องจากมีนักศึกษาสละสิทธิ์เพื่อ
ไปเรียนในสาขาอื่น สาหรับนักศึกษาโควต้ามีจานวน
น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา
การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา
ภาควิชาฯ ได้มีการประชุมเพื่อประเมินผลการรับ
นักศึกษา พบว่า กระบวนการรับนักศึกษาโดยการสอบ
รับตรงมีมาตรฐานที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตรง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ตามคุณภาพและทักษะที่เหมาะสมกับหลักสูตร แต่ยังมี
ข้อจากัดในเรื่องการสมัครสอบของนักศึกษา เนื่องจาก
วันสอบข้อเขียน วันประกาศผลสอบ และวันสอบ
สัมภาษณ์ของคณะมัณฑนศิลป์ล่าช้ากว่ามหาวิทยาลัย
อื่นๆ ทาให้เกิดการแข่งขันในการคัดเลือกนักศึกษา และ
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้มีนักศึกษาบางส่วนตัดสินใจเลือก
เรียนในสถาบันอื่นที่มีการประกาศผลแล้ว จึงไม่เข้าสอบ
สัมภาษณ์และไม่มารายงานตัว โดยเฉพาะนักศึกษาที่
อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทาให้เสียโอกาสในการรับ
สมัครเข้าศึกษา
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษา
ภาควิชาฯ จึงได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการสอบรับ
ตรง และการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้น
โดยกาหนดวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ให้
เหมาะสม เสนอให้ที่ประชุมกรรมการคณะมัณฑนศิลป์
พิจารณาดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปี
การศึกษาหน้า
ในส่วนของการดาเนินงานในหลักสูตร ภาควิชาฯได้
วางแผนในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์การเรียนการ
สอนของภาควิชาฯในรูปแบบดิจิตัลซึ่งเป็นผลงานของ
นักศึกษาในหลักสูตร เพื่อเผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่างๆ
ทั้งนี้การรับสมัครในระบบโควต้าภูมิภาค เป็นส่วน
หนึ่งที่สร้างให้เกิดทางเลือกในการศึกษามากยิ่งขึ้น และ
สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมและเตรียมตัว
ในการเรียนหลักสูตรนี้ได้มากขึ้น นอกจากนี้การ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาโควตาจานวน 4 คน
โดยอาจารย์ผู้สอนในวิชาต่างๆในปีการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่ามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ที่ประชุมภาควิชาฯจึง
ได้มีมติให้มีการพิจารณารับนักศึกษาโควต้าเพิ่มขึ้นจาก
เดิมในภาคการศึกษาหน้า
ดังนั้น ในการรับนักศึกษาในปีการศึกษาหน้า
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและอาจารย์ประจา
หลักสูตรประชุมร่วมกันภายในภาควิชาฯ เพื่อเสนอ
ปัญหาและการปรับปรุงการรับนักศึกษาต่อกรรมการ
สอบรับตรงคณะมัณฑนศิลป์ ทั้งในกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์การสอบรับตรง การเรียกผู้สอบผ่าน
ข้อเขียนเพื่อมาสอบสัมภาษณ์มากกว่าจานวนที่เปิดรับ
และการเพิ่มจานวนการรับนักศึกษาสอบในระบบโควต้า
ภูมิภาค

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
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ผลการดาเนินงาน
ประเมินผลงานและคะแนนจากการสอบเข้าศึกษา
ของนักศึกษาในปีที่ผ่านมา ตลอดจนปรับปรุงการวัดผล
การกาหนดหัวข้อโจทย์งานสร้างสรรค์ และแนวทางการ
สัมภาษณ์ ให้มีความสอดคล้องกัน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
- รายงานการ
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ประชุม
นอกเหนือจากการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดย
ภาควิชาฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมัณฑนศิลป์แล้ว ยังได้
จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อแนะนาสถานที่เรียนใน
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ซึ่งในปี
การศึกษานี้ทุกภาควิชาของคณะมัณฑนศิลป์ได้ย้ายมา
เรียนที่วิทยาเขตนี้ เนื่องจากการปิดซ่อมแซมอาคาร
เรียนคณะมัณฑนศิลป์วิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพฯ
ในการดาเนินงานของหลักสูตร ภาควิชาฯ ได้มีการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ชั้นปีละ 1 คน
เพื่อชี้แจงรายละเอียดเรื่องการเรียนในหลักสูตร
2. ภาควิชาฯได้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการ
สอนของภาควิชาฯ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาใน
หลักสูตร เพื่อแนะนาการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน
และอาจารย์ผู้สอนในภาควิชาฯ
3. นอกจากนี้ยังได้แนะนาระเบียบการปฏิบัติงานและ
การใช้เครื่องมือในโรงปฏิบัติงานของภาควิชาฯแก่
นักศึกษาใหม่ โดยอาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าโรง
ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานร่วมกัน และ
จัดหาเครื่องมือคุณภาพดีให้นักศึกษาซื้อใช้ในราคา
ย่อมเยา
สาหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมอื่นๆได้แก่การ
สมัครนักเรียนเข้าอบรมในกิจกรรม Art Camp ของ
คณะมัณฑนศิลป์ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน อันเป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร โดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน
และปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษาของภาควิชาฯเพื่อให้
ความรู้ทางศิลปะแก่เยาวชนในชุมชนต่างๆ
ผลการดาเนินงาน
ผลการเรียนของนักศึกษาที่รับเข้าในปีนี้ มีการ
ลงทะเบียนเรียนครบถ้วนตามแผนการศึกษา ผลการ
เรียนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีนักศึกษาตกค้าง
ลาออก หรือมีสถานภาพรอพินิจ
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ผลการดาเนินงาน
นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในโรง
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเรียนรู้ระเบียบการปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี
สาหรับกิจกรรม Art Camp อาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ในทุกสาขาวิชาของคณะมัณฑนศิลป์
คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมอบรม จานวน 65 คน
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมใน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทาง
ศิลปะร่วมกับเยาวชนในโครงการด้วย
การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา
ภาควิชาฯ ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในทุกปีการศึกษา ซึ่งมีความ
จาเป็นอย่างมาก โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาการเตรียม
ความพร้อมทาให้นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียนการ
สอนของหลักสูตร และเรียนรู้การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในโรงปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ
การจัดหาเครื่องมือคุณภาพดีให้นักศึกษาในราคา
ย่อมเยา ช่วยให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
การวางแผนงานและการจัดกิจกรรม Art Camp
ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมเตรียมพร้อมในการสมัครเรียนตาม
สาขาวิชาที่สนใจ และเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชา
ต่างๆ ของคณะมัณฑนศิลป์ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม
การจัดกิจกรรมนี้ต้องมีการหมุนเวียนไปตามภูมิภาคและ
จังหวัดต่างๆ อาจจากัดการเข้าถึงของนักเรียนและ
ผู้สนใจในบางกลุ่ม จึงควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อ
ปรับปรุงเนื้อหาการอบรม และวางแผนการอบรมใน
ภูมิภาคหรือจังหวัดที่มีความต้องการเสนอต่อภาควิชาฯ
และกรรมการคณะมัณฑนศิลป์ ในครั้งต่อไป
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
การดาเนินงานของภาควิชาฯ มีความเหมาะสม
นักศึกษาที่เข้าใหม่มีความพร้อมในการเรียนรู้ เข้าใจการ
เรียนการสอนในแต่ละวิชาของหลักสูตร มีความคุ้นเคย
กับสภาพแวดล้อม สามารถจัดสรรเวลาในการเรียนและ
ทากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจาก
ความคุ้นเคยและบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นปี
อันเกิดจากกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษายังเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการศึกษาร่วมกัน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
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ผลการดาเนินงาน
ในอนาคต

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.2)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะ -รายงานการ
แนวแก่นักศึกษา
ประชุม
กลไกการควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะ
ภาควิชาฯ
แนวแก่นักศึกษา
- ระเบียบการ
จากการประเมินผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา ในปี ทาศิลปนิพนธ์
การศึกษานี้มีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรและภาควิชาฯจัดให้มีการ
ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีเป็นรายบุคคลระหว่างการศึกษาในหลักสูตร
โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการจานวน 1 คน
สาหรับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี และแจ้งให้นักศึกษา
ทราบในการปฐมนิเทศนักศึกษา
2. จัดให้มีการปฐมนิเทศการทาศิลปนิพนธ์ เพื่อ
เตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชา
366 212 ศิลปนิพนธ์
ผลการดาเนินงาน
การจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา และให้
คาปรึกษาระหว่างการศึกษาในหลักสูตร โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ประจาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
หัวหน้าภาควิชาฯ ทาให้ทราบปัญหาของนักศึกษาและ
สามารถเน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเป็นรายบุคคล
ได้เป็นอย่างดี
นักศึกษามีความเข้าใจในวิธีการทาศิลปนิพนธ์ การส่ง
งาน และประสานงานเพื่อจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ
(Thesis Festival) อย่างไรก็ดีการจัดแสดงผลงานในปีที่
ผ่านมา มีจานวนหุ่นเพื่อติดตั้งผลงานไม่เพียงพอต่อ
จานวนนักศึกษา ภาควิชาฯ จึงได้จัดซื้อเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนเพียงพอในปีการศึกษานี้ และสามารถ
ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน
หมุนเวียนนามาใช้ในการจัดแสดงสาหรับนักศึกษาในรุ่น
ต่อไป
นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและนักศึกษาใน
แต่ละชั้นปีสามารถใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
(Line/Facebook) เพื่อการติดต่อหรือแจ้งข่าวสารได้
การประเมินกระบวนการควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ภาควิชาฯ ได้มีการทบทวนระบบการแนะแนวและให้
คาปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาในแต่ละชั้นปี ซึ่งจะ
ช่วยติดตามการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ได้อย่างใกล้ชิด
การเพิ่มช่องทางการสื่อสารในกลุ่มนักศึกษาและ
อาจารย์ โดยใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Line/Facebook) ยังมี
ส่วนช่วยในการติดตามดูแลนักศึกษาได้สะดวกยิ่งขึ้น
ผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
ควบคุ ม ดู แ ล ให้ ค าปรึ ก ษาวิ ช าการและแนะแนวแก่
นักศึกษา
อาจารย์ประจาหลั กสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิช าการพิจารณาร่ว มกันเพื่อปรับปรุงแนวทางการให้
คาปรึกษาให้ดียิ่งขึ้น เน้นการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ของแต่ละบุคคล และติดตามผลในปีการศึกษาต่อไป
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาต่างๆ และเปิดให้มีการแบ่งปันความรู้ร่วมกับ
องค์กรและสถาบันภายนอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ สร้างความพร้อมในการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
นักออกแบบและการพัฒนาด้านภาษาและการสื่อสาร
ตัวอย่าง เช่น
-วิชา 366 206 การออกแบบเครื่องประดับ 4
ร่วมกับบริษัทซิกนิตี้ ผู้ผลิตพลอยสังเคราะห์คุณภาพสูง
ในเครือชวารอฟสกี้ให้การสนับสนุนวัสดุในการออกแบบ
แก่นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาในวิชานี้ที่มุ่งพัฒนา
ผลงานออกแบบเชิงพาณิชย์ เรียนรู้ทักษะอาชีพ
ตลอดจนการสื่อสารด้วยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
- ส่งเสริมนักศึกษาในชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมใน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

-รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ
-มคอ.3
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
โครงการประกวดการออกแบบเครื่องประดับระดับชาติ
Thailand Innofashion Award (TIFA) 2016 เพื่อ
เรียนรู้การใช้ทักษะด้านการสื่อสารและการสร้างสรรค์
และมีนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน
1 คน
-คัดเลือกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีโครงการ
วิทยานิพนธ์ที่แสดงแนวคิดเรื่องความงามในศิลปะไทย
และศิลปะไทยร่วมสมัย ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล
สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และได้รับรางวัล
ในสาขาเครื่องประดับลักษณะไทยจานวน 1 คน
-ภาควิชาฯ มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัย Kookmin University ประเทศเกาหลีใต้
โดยคัดเลือกจากนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 จานวน 2 คน เพื่อ
ไปศึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังดาเนินการโครงการเพื่อ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Estonia
Academy of Art ประเทศเอสโตเนีย ซึ่งมีชื่อเสียงใน
ด้านการศึกษาวิชาออกแบบเครื่องประดับในระดับโลก
เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาใน
หลักสูตรที่สนใจ และอยู่ในระหว่างการลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่งคาดหมายว่าจะเริ่มแลกเปลี่ยนนักศึกษาได้ในปี
การศึกษาหน้า

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
- อัตราการคงอยู่
จานวนนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ถึง
ปัจจุบันในปีการศึกษานี้ มีจานวน 122 คน
ประกอบด้วย

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางข้อมูล
นักศึกษา
หมวดที่ 2
บัณฑิต
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ชั้นปีที่ 1 รวม 31 คน
ชั้นปีที่ 3 รวม 30 คน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ชั้นปีที่ 2 รวม 34 คน
ชั้นปีที่ 4 รวม 27 คน

- การสาเร็จการศึกษา
เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555 ยังไม่มีผู้จบการศึกษาตามหลักสูตร แต่จาก
แนวโน้มการสาเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2553 มีนักศึกษา
จบตามเกณฑ์ของหลักสูตร 34 คน จากจานวน 35 คน
(มีนักศึกษาตกค้างจานวน 1 คน) และในปี พ.ศ.2554 มี
นักศึกษาจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร 33 คน จากจานวน
34 คน โดยมีนักศึกษาตกค้างจานวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 97 จึงคาดหมายว่าการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ในหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2555 ควรเป็นร้อยละ 97
สาหรับในปีการศึกษานี้มีผู้สาเร็จการศึกษาจานวน
26 คน จากจานวน 27 คน (มีนักศึกษาตกค้าง 1 คน)
ตามการคาดการณ์ โดยมีจานวนแรกรับ 35 คน (ลาออก
ในปีที่ 1-2 จานวน 2 คน) คิดเป็นอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาร้อยละ 74.29
- ความพึ ง พอใจและผลการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นของ
นักศึกษา
กลไกการสารวจข้อมูลความพึงพอใจฯ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและภาควิชาฯได้ประชุมเพื่อ
ติ ด ตามการส ารวจความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
ประกอบด้วย
1. ระบบประเมินของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผ่านเว็บไซด์ของคณะมัณฑนศิลป์
www.decorate.su.ac.th
3. แบบประเมินสาหรับนักศึกษา ในการประเมิน
ความพอใจในประเด็ น ด้ า นหลั ก สู ต รและการจั ด
การศึกษา โดยคณะมัณฑนศิลป์
4. การสอบถามนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของภาควิชาฯ

-รายงานผล
การประเมิน
การสอนตาม
รายวิชา
-แบบประเมิน
สาหรับ
นักศึกษา ใน
การประเมิน
ความพอใจใน
ประเด็นด้าน
หลักสูตรและ
การจัด
การศึกษา

(ค่าเฉลี่ย =
ผลการดาเนินงาน
3.33 จาก
ได้จัดให้มีการประเมินโดยนักศึกษา ประกอบด้วย
1. ระบบประเมินการสอนโดยผ่านอินเตอร์เนตของ คะแนนเต็ม 5)
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนักศึกษาสามารถประเมิน
ผู้สอนตามรายวิชาต่างๆที่เปิดสอนในหลักสูตร และคณะ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

มัณฑนศิลป์จัดส่งรายงานการประเมินมายังหัวหน้า
ภาควิชาฯและอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. การเสนอข้อร้องเรียนผ่านเว๊ปไซด์ของคณะ
มัณฑนศิลป์ www.decorate.su.ac.th โดยผู้ดูแล
เว็บไซต์จะส่งข้อร้องเรียนมายังภาควิชาฯ เพื่อติดตาม
แก้ไข
3. รวบรวมผลสารวจจากแบบประเมินสาหรับ
นักศึกษา สรุปผลการประเมินโดยคณะมัณฑนศิลป์ และ
แจ้งผลการประเมินต่อหัวหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์
ประจาหลักสูตร
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรสามารถตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา (ถ้ามี) ได้จากการรายงานผล
การศึกษาของอาจารย์ผู้สอนใน มคอ.5 ซึ่งผลการ
ประเมินข้างต้นไม่พบข้อร้องเรียน (สาหรับข้อร้องเรียน
เรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดูคาอธิบายในหัวข้อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้) นอกจากการประเมินดังกล่าวแล้ว
การสอบถามความคิดเห็นโดยตรงจากนักศึกษา ยังเป็น
อีกช่องทางในการสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอนได้อย่างดี
การประเมินกระบวนการ
แม้ว่าระบบการประเมินการสอนทางอินเตอร์เนตเป็น
ส่วนหนึ่งของการเข้าถึงและการสารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในภาพรวม โดยเฉพาะในการปรับปรุงการ
สอนของอาจารย์ อย่างไรก็ดีการประเมินดังกล่าวอาจไม่
ครอบคลุมต่อความต้องการของนักศึกษาอย่างรอบด้าน
สาหรับแบบประเมินสาหรับนักศึกษา ในการประเมิน
ความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัด
การศึกษา มีการสอบถามที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมและ
การแนะแนวการศึกษา ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จึงเป็นข้อมูลที่จาเป็นในการบริหารหลักสูตร และควร
ประเมินร่วมกับการสอบถามทั้งจากนักศึกษาและ
อาจารย์โดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง
มากที่สุด
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร หั ว หน้ า ภาควิ ช าฯและ
อาจารย์ผู้สอนควรประชุมร่วมกันเพื่อนาผลการประเมิน
ทั้งหมดมาประกอบการพิจารณา และเสนอการปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
การสอน และแก้ไขข้อร้องเรียนอื่นๆ(ถ้ามี) นอกจากนี้
ควรวางแผนให้มีการสารวจและติดตามผลจากนักศึกษา
โดยตรงในภาคการศึกษาต่อไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3.2
ระดับ 3
ระดับ 3
3.3
ระดับ 3
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3.00
3.00
3.00
9/ 3 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษามีประสิทธิภาพ กล่าวคือมีกระบวนการคัดเลือกโดยการสอบรับ
ตรงของคณะมัณฑนศิลป์ และการรับนักศึกษาโควต้าจากภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย สามารถรับนักศึกษาที่
มีทักษะและความสามารถสอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร ที่เน้นการสร้างให้นักศึกษามีความสามารถทั้งใน
ด้านทักษะฝีมือและกระบวนการสร้างสรรค์ และมีแนวโน้มที่นักศึกษาสามารถจบการศึกษาตามเกณฑ์ใน
ระยะเวลา 4 ปีได้ตามการคาดหมายในหลักสูตรนี้
โอกาสในการพัฒนา
1. การประเมินการคงอยู่ของนักศึกษาส่วนหนึ่งสะท้อนการขาดวินัยในการเรียนอย่างสม่าเสมอของ
นักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ทาให้มีนักศึกษาตกค้างในแต่ละปี แม้ว่าจะมีจานวนไม่มากนัก แต่ภาควิชาฯได้นา
ปัญหานี้มาปรับปรุงการสอนในหลักสูตร โดยประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในวิชาต่างๆ ตลอดจนให้
ความสาคัญต่อการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักในเรื่องระเบียบวินัยใน
การเข้าเรียน และการส่งงาน ภาควิชาฯจึงได้มีการทบทวนการปฐมนิเทศและกระบวนการทาศิลปนิพนธ์ของ
นักศึกษาในทุกปีการศึกษา เพื่อสร้างให้เกิดระบบและทัศนคติที่ดี เตรียมพร้อมให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้า
กับการทางานวิชาชีพในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการสร้างวินัยและความรับผิดชอบควบคู่
ไปกับการเรียนทั้งในระดับมัธยมและอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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2. นอกจากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของนักศึกษาตลอดหลักสูตรนี้
ยังสามารถสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้งการพัฒนาในสาขาวิชาชีพการออกแบบ
เครื่องประดับและสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนในสายวิชาการเพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์แก่นักศึกษาตาม
ความถนัดและความสนใจ

30

หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.1)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- รายงานการ
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ
ประชุมภาควิชา
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นไป ฯ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.กาหนด โดยภาควิชาฯ
- เอกสารการ
ประชุมเพื่อวางแผนการปรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประชุม
ประจาหลักสูตร กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คณะกรรมการ
คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่ตรงกับ
หลักสูตร และแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณสมบัติจาก ประกันคุณภาพ
ภาควิชาฯ เสนอต่อกรรมการคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อ การศึกษา คณะ
มัณฑนศิลป์
ดาเนินการแต่งตั้ง
หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมในการรับอาจารย์
ใหม่ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรแนะนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ตลอดจนประชุมเพื่อจัดภาระ
งานสอนร่วมกับอาจารย์ในภาควิชาฯตามความ
เชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ (KPI)
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 รับอาจารย์ใหม่ 1 คน คือ ส่วนนี้รายงาน
อาจารย์ ดร. ยอดขวัญ สวัสดี รวมมีอาจารย์ผู้สอนใน เฉพาะอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ภาควิชาฯ 13 คน
5 คน
การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ
ผลจากการพิจารณาร่วมกันภายในภาควิชาฯ ตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้สามารถคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเหมาะสมกับวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร มีจานวนนักศึกษาต่อจานวนอาจารย์ประจา
ในหลักสูตร (รวมปริญญาตรีและปริญญาโท) (FTES)
คือ 10.02 และคาดการณ์อัตราส่วนใหม่คือ 8.68
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ฯ
เตรียมการประชุมในภาควิชาฯเพื่อหาข้อบกพร่อง
ของการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร และ
วางแผนการรับอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับจานวนนักศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาในหลักสูตร (FTES) ในรอบ
ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
การบริหารอาจารย์
กลไกการบริหารอาจารย์
ภาควิชาฯ จัดประชุมเพื่อมอบหมายภาระงานสอน
และการปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์
แต่ละท่าน สอดคล้องกับการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ (KPI)
-มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจ ทั้งในงานวิจัย/สร้างสรรค์ การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์ใน
หลักสูตร ทั้งในการรายงานผ่านที่ประชุมภาควิชาฯ
และจัดเก็บภาพถ่ายและกิจกรรมผ่านสื่อ
Facebook/SAR Jewelry
-มีการจัดอบรมให้แก่อาจารย์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพโดยคณะมัณฑนศิลป์
นอกจากนี้ภาควิชาฯ และอาจารย์ประจาหลักสูตร
เสนอแผนการอบรมและสัมมนาในการประชุม
ภาควิชาฯ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้และ
จัดสรรทุนอุดหนุนผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ แก่อาจารย์
ในทุกปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพดี อาจารย์ในหลักสูตรมีการรายงาน
ภาระงานและการปฏิบัติงานตามที่ภาควิชาฯกาหนด
แต่เนื่องจากการประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI)
ยังมีรอบการประเมินไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการ
เปิดภาคการศึกษา จึงมีความไม่สอดคล้องของการ
ปฏิบัติงานในบางโครงการ
นอกจากนี้การติดตามข้อมูลและการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ในหลักสูตรผ่านการรายงานในที่ประชุม
ภาควิชาฯและการรวบรวมภาพถ่ายและกิจกรรมผ่าน
สื่อ Facebook/SAR Jewelry ยังเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารอาจารย์
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์
อาจารย์ในหลักสูตรเห็นด้วยกับการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ (KPI) ในปีการศึกษานี้เนื่องจากมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการวางแผนการปฏิบัติงาน
ได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาฯ

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- รายงานการ
ประชุมภาควิชา
ฯ
- เอกสารผล
การพิจารณา
ขอรับทุน
สนับสนุนการ
ทาวิจัยและ
ผลงานวิชาการ
ต่างๆ
-เอกสารการ
ประชุม สัมมนา
โครงการจัดการ
ความรู้การ
ประกันคุณภาพ
และการ
ปรับปรุง
หลักสูตร
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ในหลักสูตรให้ความร่วมมือในการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านที่ประชุมภาควิชาฯ
และสื่อ Facebook/SAR Jewelry
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารอาจารย์
ภาควิชาฯเสนอให้คณะมัณฑนศิลป์ทบทวนรอบ
การประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI) ให้สอดคล้องกับ
เวลาปฏิบัติงานจริง
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
จากการประเมินการส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ในปี
ที่ผ่านมา เป็นไปตามแผนงานที่ภาควิชาฯกาหนดไว้
แต่ยังมีบางแผนงานที่ไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ ดังนั้น
ในปีการศึกษานี้ ภาควิชาฯได้กาหนดแผนส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์ไว้ ดังนี้
1. สนับสนุนหรือจัดหางบประมาณในกิจกรรมการ
บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพอาจารย์
2. สนับสนุนให้อาจารย์ส่งข้อเสนอวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและผลิตผลงานสร้างสรรค์ จาก
กองทุนวิจัยของคณะมัณฑนศิลป์ และแหล่งทุน
ภายนอก
3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. สนับสนุนและแนะนาแนวทางการขอตาแหน่ง
วิชาการ
5. สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก
โดยจัดสรรจากกองทุนวิจัยคณะมัณฑนศิลป์
ผลการดาเนินงาน
ภาควิชาฯและอาจารย์ในหลักสูตรจัดกิจกรรม
อบรมและให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
แล้วเสร็จ 1 โครงการ คือโครงการอบรมขึ้นรูป
เครื่องประดับร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
แห่งชาติ (GIT) โดยอบรมคณะครูอาจารย์ในเขต
ภาคเหนือ และอยู่ระหว่างดาเนินงานต่อเนื่องในปี
การศึกษาหน้าอีก 2 โครงการ คือ
-โครงการยิ่งไทยยิ่งพึงใจ
-โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากโบราณวัตถุ
ชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่วมกับกรม

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- ประกาศผล
การพิจารณา
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยหรือผลิตผล
งานสร้างสรรค์
จากเงินกองทุน
วิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
มัณฑนศิลป์
ประจาปี
งบประมาณ
2559
-แผนงาน
โครงการอบรม
-รายงานประชุม
ภาควิชาฯ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ศิลปากร
-อาจารย์ในหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้รับ
จัดสรรทุนอุดหนุนการทาวิจัย/สร้างสรรค์
ตัวอย่างเช่น ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา และ
อาจารย์ ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ รับทุนอุดหนุนวิจัย
สร้างสรรค์จากคณะมัณฑนศิลป์ โครงการวิจัยเรื่อง
“ผี พราหมณ์ พุทธ วัฒนธรรมประดับได้” จัดทาราย
งานวิจัยและผลงานเครื่องประดับ เพื่อจัดแสดง
ผลงานในวันศิลป์ พีระศรี 2558
- สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมในกิจกรรมบริการ
วิชาการ ตัวอย่างเช่น อาจารย์ ภูษิต รัตนภานพ เข้า
ร่วมโครงการปั้นดินให้เป็นบุญ “จากมือเปื้อนบาป สู่
มือที่ปั้นบุญ” อบรมการสร้างประติมากรรมและ
พระพุทธรูปแก่นักโทษชายในทัณฑสถานบางขวาง
เป็นการประยุกต์ความรู้มาใช้กับการสอนและเป็น
ตัวอย่างผลงานให้กับนักศึกษาในรายวิชาศิลปะปฏิบัติ
1 และศิลปะปฏิบัติ 2 ของภาควิชาฯ
- อาจารย์ ดร. ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช ยื่น
ขอกาหนดตาแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวัสดุศาสตร์
- อาจารย์วินิตา คงประดิษฐ์ ได้รับเงินทุน
สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จากกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
จานวน 100,000 บาท

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
จากการประชุมประเมินแผนงานการส่งเสริมและ
สนับสนุนคุณภาพอาจารย์ พบว่า การให้ทุนสนับสนุน
การทางานวิจัย/สร้างสรรค์ที่จัดสรรโดยกองทุนวิจัยฯ
คณะมัณฑนศิลป์ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร และการผลิตผลงานวิชาการ/
สร้างสรรค์ของอาจารย์มากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกของอาจารย์ ยังมีปัญหาเรื่องการ
เบิกจ่ายทุนการศึกษาล่าช้า ซึ่งต้องมีการติดตามการ
เบิกจ่ายต่อไป
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
-ภาควิชาฯ พิจารณาและวางแผนการให้การ
สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
การเพิ่มงบประมาณเพื่อการอบรมหรือเสนอผลงาน
วิชาการ/สร้างสรรค์ในต่างประเทศของอาจารย์ในราย
ที่มีความสอดคล้องต่อการเพิ่มพูนความรู้ในหลักสูตร
-พิจารณาการวางแผนงานเพื่อกาหนดโครงการ
การอบรมและสัมมนาที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ เพื่อเป็นตัวอย่างการจัดหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมสาหรับอาจารย์ในปีการศึกษาหน้า
-ภาควิชาฯจะดาเนินการเร่งรัดคณะมัณฑนศิลป์
ในการจัดสรรทุนการศึกษาแก่อาจารย์ในหลักสูตรให้
ตรงตามเงื่อนไข

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.2)

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการดาเนินงาน
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
2 x 100/ 5 = 40.00
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
3 x 100/ 5 = 60.00
- ผลงานวิชาการของอาจารย์
(0+3.0) x 100/ 5 = 60.00

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน
หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 4.2-1ตารางที่ 4.2-6

สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาโท

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการ
หลักฐาน/ตาราง
ดาเนินงาน
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2
3
ตารางที่ 1.1-2
2
ตารางที่ 1.1-2
5
ตารางที่ 1.1-2
60.00
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จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา

หน่วยวัด

ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 40.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 40.00
เปูาหมายของปีนี้
: ร้อยละ 12.00
เปูาหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 20.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป)

ร้อยละ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการ
ดาเนินงาน
40.00

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
5 คะแนน

สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 60.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 60.00
เปูาหมายของปีนี้
: ร้อยละ 36.00
เปูาหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 60.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการ
ดาเนินงาน
0
0
3
2
100.00
60.00
60.00

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2

5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
5 คะแนน

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
ผลรวมถ่วง
หลักฐาน/
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
น้าหนัก
ตารางอ้างอิง
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
ตารางที่ 4.2-1
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
ตารางที่ 4.2-1
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ตารางที่ 4.2-2
0.40
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
ตารางที่ 4.2.2
0.40
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
0.40
- ตารางที่ 4.2.2
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
ผลรวมถ่วง
หลักฐาน/
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
น้าหนัก
ตารางอ้างอิง
อยู่ ใ นประกาศของ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น การทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
ตารางที่ 4.2.2
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
0.40
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
- ตารางที่ 4.2.2
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ตารางที่ 4.2.3
0.60
TCI กลุ่มที่ 2
3.2 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
ตารางที่ 4.2.3
0.60
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
ตารางที่ 4.2.4
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
0.80
และแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
ตารางที่ 4.2.4
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
0.80
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ตารางที่ 4.2.4
0.80
TCI กลุ่มที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
ตารางที่ 4.2.4
0.80
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
5.1 บทความวิจั ยที่ตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ตารางที่ 4.2.5
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ตารางที่ 4.2.5
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
- ตารางที่ 4.2.5
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นการ
ตารางที่ 4.2.5
1.00
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ตารางที่ 4.2.5
1.00
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
1.00
- ตารางที่ 4.2.5
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
ผลรวมถ่วง
หลักฐาน/
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
น้าหนัก
ตารางอ้างอิง
ทะเบียน
5.7 ตาราหรือหนังสือทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
1.00
- ตารางที่ 4.2.5
5.8 ตาราหรือหนังสือทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ตารางที่ 4.2.5
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
1.00
ตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
ตารางที่ 4.2.6
0.20
1
0.2
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
1
0.4 ตารางที่ 4.2.6
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
- ตารางที่ 4.2.6
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ตารางที่ 4.2.6
0.80
3
2.4
ประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
ตารางที่ 4.2.6
1.00
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
5
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
5
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
3.0
หลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
60.00
ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
15.00
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20)
ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

: ร้อยละ
: ร้อยละ
: ร้อยละ
: ร้อยละ

96.00
60.00
12.00
20.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
5 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน
ประกอบด้วยอาจารย์วุฒิปริญญาเอก จานวน 2 คน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1 ,
1.1-2
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

อาจารย์วุฒิปริญญาโท จานวน 3 คน และมีอาจารย์ที่
มีตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 3 คน
- มีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรรวม 13 คน
ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คนและ
อาจารย์ประจา 8 คน โดยเป็นอาจารย์ใหม่ 1 คน
- ความพึงพอใจของอาจารย์
กลไกการสารวจข้อมูลความพึงพอใจฯ
-คณะมัณฑนศิลป์จัดประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตร และจัดทาแบบประเมินสาหรับอาจารย์ ใน
การประเมินความพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา
-ภาควิชาฯเปิดให้มีการเสนอแนะและรายงาน
ความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัด
การศึกษาทั้งในที่ประชุมภาควิชาฯ การรายงานใน
มคอ.5 และการสอบถามโดยตรงจากอาจารย์ใน
หลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
-คณะมัณฑนศิลป์รวบรวมผลการประเมินจากแบบ
ประเมินสาหรับอาจารย์ สรุปผลการให้ข้อมูลใน
แบบสอบถาม และแจ้งต่อหัวหน้าภาควิชาฯและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมีผลประเมิน 4.04 อยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก (ปีที่แล้วผลประเมินเท่ากับ 3.46 จาก
คะแนนเต็ม 5)
-จากช่องทางการดาเนินงานในภาควิชาฯสามารถ
สรุปความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร เพื่อ
นาไปปรับปรุงและวางแผนในภาคการศึกษาหน้า
การประเมินกระบวนการ
-แบบการประเมินความพอใจในประเด็นด้าน
หลักสูตรและการจัดการศึกษาสาหรับอาจารย์
ครอบคลุมประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรในรอบการประเมินนี้ แต่
จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดหากมีการ
แก้ไขระบบการประกันคุณภาพในครั้งต่อไป
-ช่องทางการเสนอข้อคิดเห็นภายในภาควิชาฯมี
ความเหมาะสมและสื่อสารได้ตรงประเด็น
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ

- แบบประเมิน
สาหรับอาจารย์
ในการประเมิน
ความพอใจใน
ประเด็นด้าน
หลักสูตรและ
การจัด
การศึกษา
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนควรจัด
ให้มีการประชุมเพื่อนาผลที่ได้จากแบบสารวจ มาปรับ
ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน และการบริหาร
หลักสูตรมากยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 3
ระดับ 3
4.2
15/3
4.2 (1)
12.00
40.00
4.2 (2)
36.00
60.00
4.2 (3)
12.00
60.00
4.3
ระดับ 3
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
11/ 3 = 3.67 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญและความสามารถตรงตาม
สาขาวิชาชีพและคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตร
2. อาจารย์ในหลักสูตรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสในพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตามความ
เชี่ยวชาญและความสนใจในแต่ละท่าน
โอกาสในการพัฒนา
1. คณะมัณฑนศิลป์สนับสนุนด้านงบประมาณในการทาวิจัยและสร้างสรรค์แก่อาจารย์ในหลักสูตรอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
2. ภาควิชาฯได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการ
แสดงผลงานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการคณาจารย์ร่วมกัน อาทิ มหาวิทยาลัย Kookmin University
ประเทศเกาหลีใต้ University of Technology MARA ประเทศมาเลเซีย และคาดหมายว่าจะบรรลุข้อตกลง
ในความร่วมมือกับ Estonia Academy of Art ประเทศเอสโตเนียในปีการศึกษาหน้า
40

หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2558 (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
360 111 ภูมิ
ปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค์
360 112
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น
360 113 การ
ออกแบบและการ
สร้างสรรค์ใน
ศิลปะตะวันออก

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
1/58

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

C+

C

D+

D

F

S

U

-

19 11 1

-

-

-

-

-

-

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP
ทะเบียน ผ่าน
- 31
31

1/58

-

-

12 12 6

2

1

-

-

-

-

-

33

33

2/58

-

-

-

-

-

-

-

-

34

-

34

-

B

-

-

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2558 (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
วิชาแกน
360 101 การ
ออกแบบ 1
360 102 การ
ออกแบบ 2
360 103 วาดเส้น
1
360 104 วาดเส้น
2
360 105 ศิลปะ
ปฏิบัติ 1
360 106 ศิลปะ
ปฏิบัติ 2
360 107 การ
เขียนแบบ
เบื้องต้น
360 108 ศิลปะ
ไทยปริทัศน์

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด
B

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP
ทะเบียน ผ่าน

A

B+

C+

C

D+

D

F

S

U

1/58

6

9 10 5

1

-

-

-

-

-

-

-

31

31

2/58

11 13 7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

31

1/58

3 13 14 1

-

-

-

-

-

-

-

-

34

34

2/58

-

8 18 3

2

-

-

-

-

-

-

-

31

31

1/58

3

6 15 7

-

-

-

-

-

-

-

-

34

34

2/58

3 14 10 4

-

-

-

-

-

-

-

-

31

31

2/58

3

-

-

-

-

-

-

-

-

31

31

2/58

13 3

1

3

2

-

-

-

-

-

31

31

5 21 2
6

3
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รหัส ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
366 101 ประวัติ
เครื่องประดับ
366 102 การทา
เครื่องประดับ 1
366 103 การทา
เครื่องประดับ 2
366 104 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 1
366 105 งาน
โลหะไทย
ประเพณี
366 106 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 2
366 107 อัญมณี
ศาสตร์
366 108 วัสดุ
และกระบวนการ
ผลิต
366 109 การ
เขียนแบบและ
เสนอแบบเฉพาะ
ด้านการออกแบบ
เครื่องประดับ
366 201
ธุรกิจอัญมณี
366 202 วิธีวิจัย
และการจัด
สัมมนา
366 203
ภาษาอังกฤษ
สาหรับการ
ออกแบบ
เครื่องประดับ
366 204 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 3

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด
C+

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP
ทะเบียน ผ่าน

A

B+

B

C

D+

D

F

S

U

1/58

6

2

8 11 4

-

-

-

-

-

-

-

31

31

1/58

10 11 10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

31

2/58

5 14 8

4

-

-

-

-

-

-

-

-

31

31

1/58

9

7 12 3

2

2

-

-

-

-

-

-

35

35

1/58

9

7 15 2

-

-

-

-

-

-

-

-

33

33

2/58

6

6

9

7

1

3

1

-

-

-

-

-

35

35

2/58

17 8

5

3

1

-

-

-

-

-

-

-

34

34

1/58

13 9

5

2

3

1

-

-

-

-

-

-

33

33

2/58

6 10 8

5

-

-

-

2

-

-

-

-

31

29

1/58

9

6

9

1

3

-

-

-

-

-

-

-

28

28

1/58

1

2

7 17 2

-

-

-

-

-

-

-

29

29

1/58

5 11 9

6

3

-

-

-

-

-

-

-

34

34

1/58

10 14 3

4

3

-

-

-

-

-

-

-

34

34
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รหัส ชื่อวิชา
366 205
เครื่องประดับกับ
วิถีชีวิต
366 206 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 4
366 207
การตลาดและการ
บริหารจัดการ
ธุรกิจ
เครื่องประดับ
366 208
ภาษาอังกฤษ
สาหรับธุรกิจ
เครื่องประดับ
366 209 การ
นาเสนอผลงาน
เครื่องประดับ
366 211 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 5
366 212 ศิลป
นิพนธ์
วิชาเลือก
366 213 การ
ออกแบบถักทอ
และแฟชั่น
366 215 การ
ออกแบบอุปกรณ์
ประกอบตกแต่ง
366 216 งานช่าง
ศิลป์ตะวันออก
366 220
กรรมวิธีตกแต่งผิว
เครื่องประดับ
366 223
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ 1

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
1/58

ร้อยละการกระจายของเกรด
B

C+

C

D+

D

F

S

U

16 4 10

-

-

-

-

-

-

-

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP
ทะเบียน ผ่าน
- 30
30

2/58

11 8

8 27

-

-

-

-

-

-

-

-

27

27

2/58

3

8 18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

29

2/58

5

6 16 1

-

1

-

-

-

-

-

-

29

29

2/58

-

12 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

16

1/58

2

2

5

9

1

3

-

-

-

-

-

-

25

25

2/58

7

5

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

22

21

1/58

1

2

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

1/58

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

1/58

3

3

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

8

8

1/58

6 10 8

5

-

-

-

2

-

-

-

-

31

31

1/58

29 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

33

A

B+

-
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รหัส ชื่อวิชา
366 224
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ 2
366 229 ศิลปะ
และการออกแบบ
แก้ว
366 230
เครื่องประดับกับ
สภาวะแวดล้อม
โลก
366 232
โครงการศึกษา
ส่วนบุคคล 2

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
2/58

ร้อยละการกระจายของเกรด
B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

17 4

7

3

2

-

-

-

-

-

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP
ทะเบียน ผ่าน
- 34
34

1/58

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

1/58

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

2/58

2 10 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

15

A

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

สาระของรายวิช าใน - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือ
หลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)
กลไกการจัดทาหลักสูตร
-อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชาฯ มีการ
ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแนวคิดและวัตถุประสงค์ของวิชาใน
หลักสูตร ตลอดจนข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรปี
พ.ศ. 2559 จากโครงการสัมมนาภาควิชาประจาปี พร้อมสรุป
รายงานการประเมินหลักสูตร
-เสนอชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 5 คน
เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินงานหลักสูตร
-จัดทา มคอ.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2559) และกาหนดการวิพากษ์
หลักสูตร
-ปรับปรุงแก้ไข มคอ.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องประดับ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2559) เพื่อเตรียมเสนอที่
ประชุมกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในเดือน
พฤศจิกายนถึงธันวาคม พ.ศ.2559
ผลการดาเนินงาน
- จากการประเมินหลักสูตรพบว่ามีรายวิชาเลือกเสรีจานวน 24
วิชา และมีหลายวิชาที่ไม่เคยเปิดการเรียนการสอน ภาควิชาฯ จึงได้

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
-โครงการ
สัมมนา
ภาควิชา
ประจาปี
- มคอ.5
- รายงาน
การประเมิน
หลักสูตร
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

มีการประชุมระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมกับการสอบถามความสนใจ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เพื่อปรับเปลี่ยนวิชาเลือกเสรีให้
เหมาะสมกับแนวโน้มการออกแบบและสร้างสรรค์ ตลอดจน
ปรับปรุงเนื้อหาสาระของวิชาเลือกเสรีให้ทันสมัยตอบรับต่อการ
พัฒนาด้านการออกแบบและธุรกิจเครื่องประดับ ตัวอย่างเช่น
ส่งเสริมการเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับและงานตกแต่ง
ด้วยวัสดุที่หลากหลาย ในวิชา 366 229 ศิลปะและการออกแบบ
แก้ว วิชา 366 220 กรรมวิธีตกแต่งพื้นผิวเครื่องประดับ และวิชา
366 213 การออกแบบถักทอและแฟชั่น โดยจากัดจานวนนักศึกษา
ในแต่ละวิชาไม่เกิน 5-8 คน ส่งผลให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะ
และเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากการเรียนกลุ่มย่อย สามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง
-สื บ เนื่ อ งจากการจั ด โครงการสั ม มนาเพื่ อ ระดมความคิ ด เพื่ อ
ทบทวนรายละเอี ย ดของรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร ในปี ก ารศึ ก ษานี้
ภาควิชาฯจึงปรับปรุงหลักสูตร ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เน้นการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและ
การบูรณาการความรู้ และจัดทาหลักสูตรศิลปะบัณฑิตสาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่ องประดับ (ฉบับปรังปรุงพ.ศ.2559) (มคอ.2) พร้อม
เสนอที่ประชุมกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ทั้งนี้ ในส่ว นวิชาแกน ซึ่งเรียนร่ว มกันในทุกภาควิช า และวิช า
ศึกษาทั่วไปของคณะมัณฑนศิลป์ เบื้องต้นคณะมัณฑนศิลป์ได้เสนอ
ความเห็นเรื่องการปรับปรุง (Curriculum Mapping) และยังอยู่
ระหว่ า งสรุ ป สาระในรายวิ ช าเหล่ า นี้ ประกอบกั บ ในการจั ด ท า
หลักสูตรใหม่จาเป็นต้องมีคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ดั ง นั้ น ภาควิ ช าฯจึ ง ต้ อ งรอผลการด าเนิ น งานในส่ ว นนี้ ข องคณะ
มัณฑนศิลป์ เพื่อนามาประกอบในหลักสูตรปรับปรุงของภาควิชาฯ
ในกรอบเวลาที่กาหนด
-คณะอนุ กรรมการด าเนิ น งานหลั ก สู ต รได้ รั บการแต่ งตั้ ง และ
จัดการวิพากษ์หลักสูตร พร้อมรายงานสรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร
การประเมินกระบวนการจัดทาหลักสูตร
กระบวนการทบทวนเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรร่วมกับอาจารย์
ผู้สอนในโครงการสัมมนาของภาควิชาฯ ส่งผลให้การปรับปรุงสาระ
ของรายวิ ช าต่ า งๆหลั ก สู ต ร มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น อย่ า ง
กว้างขวางและเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง และจัดทาแผนการ
สอนในภาคการศึกษาต่อไป
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรนาเสนอการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
วิธีการเรียนการสอนจากการสัมมนาในครั้งนี้ ในการสัมมนาภาควิชา
ฯ เพื่อเป็นข้อมูลแก่อาจารย์ผู้สอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ในการทา มคอ.3
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชา
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
เนื่องจากภาควิชาฯได้กาหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษาที่ผ่านมา ในปีการศึกษา 2558 นี้ จึงดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจ
แบบสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่างๆ สรุป
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่อประธานหลักสูตรที่ระบุใน
มคอ.5 นามาปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรเดิม และการปรับ
หน่วยกิตให้เหมาะสมกับแนวทางการศึกษา
2. การสรุปผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ใชับัณฑิต
3. สรุปผลการสารวจการมีงานทาและศึกษาต่อของบัณฑิตที่
จัดทาโดยคณะมัณฑนศิลป์
4. เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการดาเนินงานหลักสูตร
5. กาหนดแผนงานปรับปรุงหลักสูตร การวิพากษ์หลักสูตร และ
การยื่นหลักสูตรเสนอต่อกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ผลการดาเนินงาน
1. จัดทาร่างหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559) (มคอ.2) เสนอที่
ประชุมวิชาการคณะมัณฑนศิลป์ และอยู่ในขั้นตอนเสนอ
กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. คณะอนุกรรมการดาเนินงานหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง
จัดการวิพากษ์หลักสูตรและรายงายผลการวิพากษ์หลักสูตร
เพื่อนาไปปรับปรุงใน มคอ.2
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมการสัมมนาประจาปีของคณะ
มัณฑนศิลป์เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร และรับทราบเรื่องการ
แก้ไข (Curriculum Mapping) ในวิชาแกนจานวน 8 วิชา ซึ่ง
เป็นวิชาพื้นฐานที่มีการเรียนการสอนในทุกภาควิชา และวิชา
ศึกษาทั่วไปที่จัดโดยคณะมัณฑนศิลป์ จานวน 3 วิชา
4. กาหนดแผนการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จและ
ยื่นต่อกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

-โครงการ
สัมมนา
ภาควิชา
ประจาปี
- รายงาน
การประเมิน
หลักสูตร
- ตาราง
เปรียบเทียบ
การแก้ไข
หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ.2559
-หนังสือ
แต่งตั้ง
อนุกรรมการ
ดาเนินงาน
หลักสูตร
-รายงานการ
วิพากษ์
หลักสูตร
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
พฤศจิกายนถึงธันวาคม พ.ศ.2559 ตามกรอบเวลาที่กาหนด
โดยคณะมัณฑนศิลป์
การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
เนื่องจากภาควิชาฯได้วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในโครงการ
สัมมนาภาควิชาฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและได้ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
นาเสนอผลการปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างเป็นรูปธรรม สะท้อน
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามการดาเนินงานของคณะมัณฑนศิลป์ที่ล่าช้ากว่า
แผนงานของภาควิชาฯ และการจัดการประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชา
แกนโดยคณะมัณฑนศิลป์ ไม่สามารถชี้แจงประเด็นสาคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติงานต่อได้
ประกอบกับการสัมมนาประจาปีของคณะมัณฑนศิลป์เป็นการ
แจ้งข้อมูลเบื้องต้น และยังไม่มีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในปี
การศึกษานี้ อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงได้รายงานปัญหาการ
ปรับปรุงหลักสูตรในที่ประชุมภาควิชาฯเพื่อติดตามการดาเนินงานใน
ส่วนของคณะมัณฑนศิลป์ในปีการศึกษาหน้า
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรและภาควิชาฯวางกรอบการดาเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2559
และเร่งรัดการดาเนินงานในส่วนของคณะมัณฑนศิลป์อย่างจริงจัง

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

การวางระบบผู้ ส อน - การกาหนดผู้สอน
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร กลไกการกาหนดผู้สอน
จัดการเรียนการสอน -อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมประชุมภาควิชาฯเพื่อวางระบบ
ผู้สอน การจัดตารางสอน และการจัดแบ่งภาระงานตลอดปี
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
การศึกษา

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
มคอ.3
มคอ.5
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
-สืบเนื่องจากการประเมินผลการเชิญสอนของอาจารย์พิเศษใน
ภาคการศึกษาที่ผ่านมา พบความบกพร่องในการทางานของ
สานักงานเลขานุการคณะฯเรื่องของการจัดเงินค่าตอบแทนให้ตรง
ตามเวลา ความไม่สอดคล้องกับตารางสอนและ มคอ.3 และขาด
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สาหรับในปี
การศึกษานี้ คณะมัณฑนศิลป์ได้กาหนดแบบฟอร์มใหม่สาหรับบันทึก
รายละเอียดการเชิญสอนอาจารย์พิเศษและวิทยากร โดยให้อาจารย์
ผู้สอนและผู้ประสานงานในรายวิชากรอกข้อมูลให้สอดคล้องกับ
มคอ.3 ยื่นต่อสานักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ ผ่านหัวหน้า
ภาควิชาฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
-การประชุมภาควิชาฯสามารถกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีภาระ
งานสอนตรงตามความเชี่ยวชาญ ในทุกวิชาและสามารถจัดทา
แผนการเรียนรู้ในทุกภาคการศึกษาได้ครบถ้วน
-ระบบการเชิญสอนอาจารย์พิเศษมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น การ
รวบรวมผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถ
ตรวจสอบและติดตามได้ ลดปัญหาการทาเอกสารหายของสานักงาน
เลขานุการคณะฯ
การประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน
-การกาหนดผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนตลอดปี
การศึกษามีความเหมาะสมกับหลักสูตร
-แม้ระบบการเชิญสอนของอาจารย์พิเศษและวิทยากรที่กาหนดไว้
ก่อนเปิดภาคการศึกษาจะมีความสอดคล้องกับการทามคอ.3 แต่บาง
กรณีมีความจาเป็นที่ต้องการเพิ่มวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษในบาง
สัปดาห์ เช่นวิทยากรที่ทางานในต่างประเทศหรือต่างจังหวัดและแจ้ง
กาหนดเดินทางมาระหว่างเปิดภาคการศึกษา ยังมีความยุ่งยากใน
การประสานงานเพื่อจัดทาเอกสารเชิญสอน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกาหนดผู้สอน
-นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินของนักศึกษา ตลอดจน
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน และการวางระบบผู้สอนในภาคการศึกษาต่อไป
-ทบทวนระบบการเชิญอาจารย์พิเศษและวิทยากรในรายวิชาที่มี
ปัญหา เพื่อเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ และคณะมัณฑนศิลป์

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. -มคอ.3
3 และ มคอ.4)
-มคอ.4
กลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
-มคอ.5
-ประธานหลักสูตรติดตามการจัดทาแผนการเรียนรู้ในทุกภาค
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ผลการดาเนินงาน
การศึกษา เพื่อรายงานต่อหัวหน้าภาควิชาฯและคณะฯ โดยให้
อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานทุกวิชาจัดทามคอ.3 และมคอ.4
โดยกาหนดระยะเวลาการจัดทาและรวบรวมแผนการเรียนรู้ แจ้งให้
อาจารย์ผู้สอนทราบผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและอีเมล์ ภายใน 2
สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา
-พิจารณาเรื่องการเชิญอาจารย์พิเศษ การประสานงานระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร แผนงานหรือโครงการศึกษานอกสถานที่
การคัดเลือกสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา และรายงานในที่ประชุม
ภาควิชาฯ
-พิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจาก Kookmin University ประเทศเกาหลีใต้ และ
รายงานในที่ประชุมภาควิชาฯ
ผลการดาเนินงาน
-ในปีการศึกษานี้ มีการจัดทามคอ.3 และมคอ.4 วิชาต่างๆที่เปิด
สอนในหลักสูตรครบถ้วน ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรติดตามรวบรวมแผนการเรียนรู้ของอาจารย์ในรายวิชาต่างๆ
-มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และแนะนาสถานที่
เรียนสาหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
การประเมินกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้
-ระบบการติดตามการจัดทาแผนการเรียนรู้ของหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพดี อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรดาเนินงานได้ตามแผนงาน
ที่กาหนด
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
-อาจารย์ประจาหลักสูตรสามารถพิจารณาแผนการเรียนรู้ สรุป
ข้อมูลที่ได้จากแผนการเรียนรู้และข้อเสนอแนะเสนอต่ออาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรและภาควิชาฯเพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงในภาค
การศึกษาต่อไป
-ติดตามผลการเรียนการสอนของนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
กลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะ

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

-มคอ.3
-มคอ.5
-ภาพผลงาน
และกิจกรรม
ในสื่อ
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ผลการดาเนินงาน
และวัฒนธรรม
-อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมเพื่อวางแผน
ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในรายวิชา ที่
สอดคล้องกับภารกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดทาแผนการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษานี้มีวิชาในหลักสูตรที่มีกิจกรรมการบูรณาการ
ความรู้ ตัวอย่างเช่น
-การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานที่
สะท้อนลักษณะของชุมชนและชาติพันธุ์ โดยการนาผลงานของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาออกแบบเครื่องประดับ 3 จานวนกว่า
100 ชิ้น จัดแสดงในงานแสดงสินค้าเครื่องประดับและอัญมณี
แห่งชาติ (Bangkok Gems and Jewelry Fair) ครั้งที่ 56 ณ ศูนย์
แสดงสินค้าอิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ในหัวข้อ “Ethnic of
Asian” อันเป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการทางสังคม
-สืบเนื่องจากการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาในงาน Bangkok
Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 56 บริษัทซิกนิตี้ ผู้ผลิตพลอย
สังเคราะห์ในเครือชวารอฟกี้ ได้เห็นศักยภาพในการออกแบบ
สร้างสรรค์ของนักศึกษา จึงตกลงให้การสนับสนุนในกิจกรรมการ
เรียนการสอนของภาควิชาฯ โดยจัดสรรวัสดุพลอยสังเคราะห์แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 4 เพื่อสร้างให้
เกิดการบูรณาการความรู้ด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์กับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับระดับ
นานาชาติ
-การจัดโครงการศึกษานอกสถานที่ในวิชาอัญมณีศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตอัญมณีและ
ตลาดการซื้อขายอัญมณีของประเทศไทยที่จังหวัดจันทบุรี โดย
การบูรณาการความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี
-การจัดกิจกรรมบริการวิชาการทางสังคม “ศิลปะรับใช้สังคม”
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวิชาการออกแบบ 1 โดยการออกแบบและ
วาดภาพตกแต่งผนังห้องพยาบาล เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพอาคาร
ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ ตามที่ทางหน่วยงานได้ร้องขอความอนุเคราะห์ผ่านทาง
ภาควิชาฯ
-วิชาเครื่องประดับกับสภาวะแวดล้อมโลก ได้จัดโครงการ
ออกแบบสร้างสรรค์เพื่อบริการวิชาการทางสังคม โดยนักศึกษาของ

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
Facebook/
SAR
Jewelry
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ผลการดาเนินงาน
ภาควิชาฯร่วมกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการพัฒนาชุมชน
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว เกาะช้าง จังหวัดตราด และลงพื้นที่เก็บ
ขยะชายหาดที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เพื่อนามาสร้างสรรค์
เครื่องประดับตามหลักการออกแบบอย่างยั้งยืน โดยนาเสนอ
กิจกรรมตลอดจนผลงานผ่านสื่อ Facebook/Citizen Designer:
Jewelry and Global Environment
-นอกจากการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ประจาปี 2559 (Thesis
Festival) แล้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ยังได้เข้าร่วมโครงการเทศกาล
ศิลป์ “Siam Art Traction” ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์
และจัดฝึกปฏิบัติการ (workshop) โดยนักศึกษา เรื่องเทคนิคการ
ตกแต่งเครื่องประดับ ณ ห้างสรรพสินค้าสยามเซนเตอร์ อันเป็นการ
บริการวิชาการทางสังคม โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชา
ต่างๆของหลักสูตร โดยเฉพาะเทคนิคการตกแต่งเครื่องประดับใน
วิชาเลือกมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ
-นอกจากนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ออกแบบและจัดทาสื่อมัลติมิเดีย
เพื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของภาควิชาฯ และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นผลงานจากการเรียนในวิชาการนาเสนอ
ผลงานเครื่องประดับ และได้ใช้ในการประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯใน
การดาเนินงานเพื่อจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัย
Estonia Academy of Art ประเทศเอสโตเนีย ในเรื่องการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ
ภารกิจด้านอื่นๆ
-ในปีการศึกษานี้ การวางแผนและจัดทาแผนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบด้านการบริการวิชาการทางสังคม และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับรายวิชา
ในหลักสูตรตามที่ระบุในมคอ.3
-อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนพิจารณาร่วมกันจาก
ผลงานของนักศึกษาและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ จากโครงการ
การบูรณาการความรู้ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนรู้
สถาบันตลอดจนองค์กรต่างๆมีความสนใจเข้าร่วมโครงการกับการ
เรียนการสอนของภาควิชาฯอีกในปีการศึกษาหน้า
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการกับภารกิจด้านอื่นๆ
ภาควิชาฯนาผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาและสนับสนุนการ
เรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆในหลักสูตร หรือขยายผลการเรียนรู้ไปสู่การ
สร้ างองค์ความรู้ ในงานวิจัย และจัดทาแผนการเรียนรู้ในภาค

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
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ผลการดาเนินงาน
การศึกษาต่อไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
-ภาควิชาฯ ดาเนินการตามขั้นตอนของการประเมินผู้เรียน การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
-อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันทบทวน
มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ของวิชาต่างๆ ในหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาหน้า
ผลการดาเนินงาน
-อาจารย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและรายงานผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ต่อประธานหลักสูตรและภาควิชาฯ
-อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 6
ด้าน
-คณะมัณฑนศิลป์มีการประเมินผลผู้เรียน และสรุปผลการ
ประเมินผู้เรียนต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและภาควิชาฯ
การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
-อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจใน (Curriculum Mapping) ของ
รายวิชาในหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของแต่ละวิชา
-ระบบการประเมินและสรุปผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการ
เรียนรู้
-อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานาข้อมูล
ไปตรวจสอบและทบทวนในการจัดทา มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุงปี

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
-รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ
-มคอ.3
-มคอ.5
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ผลการดาเนินงาน
พ.ศ. 2559)
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนวางแผนการจัดการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
-อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีการทบทวนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชา
-อาจารย์ผู้สอนมีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆในที่ประชุมภาควิชาฯ และ/หรือใน มคอ.5
การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
-ระบบการทวนสอบมีความเหมาะสมต่อการปรับปรุงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-การจัดการเรียนการสอนและการรายงานผลมีประสิทธิภาพดี
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
-อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนาข้อมูลไปทบทวน
หากมีข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงในภาคการศึกษาหน้า

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
-มคอ.5

- การก ากั บ การประเมิ น การจั ด การเรีย นการสอน และประเมิ น -มคอ.5
หลักสูตร
-มคอ.7
กลไกการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร
-ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรติดตามการ
ประเมิน (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) สรุปรายงานและข้อร้องเรียน
ของอาจารย์ผู้สอนต่อประธานหลักสูตรเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ
-รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา
และวางแผนการปรับปรุงและดาเนินงานสาหรับภาคการศึกษาต่อไป
-รายงานความก้าวหน้าของการปรับปรุงหลักสูตรในที่ประชุม
ภาควิชาฯ
ผลการดาเนินงาน
-อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายงานแผนการ
เรียนรู้ครบถ้วน ยกเว้น (มคอ.6) ในการฝึกงานวิชาชีพ ซึ่งยังคงมี
นักศึกษาที่ฝึกงานไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยให้นักศึกษามารายงาน
ผลการฝึกงานพร้อมกันในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา
และจัดทามคอ.6 เพื่อรายงานภาควิชาฯต่อไป
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ผลการดาเนินงาน
-สืบเนื่องจากข้อบกพร่องในการเตรียมหลักฐานและเอกสาร
ประกันคุณภาพหลักสูตรในปีที่ผ่านมา อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงได้
จัดเตรียมหลักฐานและเอกสารเพื่อประกอบแผนการดาเนินงาน
หลักสูตรในส่วนของภาควิชาฯ และเร่งรัดการเตรียมข้อมูลในส่วน
ของคณะมัณฑนศิลป์
การประเมินกระบวนการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร
-ระบบการรายงานแผนการเรียนรู้มีความเหมาะสมสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้รายงานเป็นอย่างดี
-การรายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร มี
ประสิทธิภาพดี สามารถจัดทาเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรได้ตาม
เวลาที่ภาควิชาฯวางแผนไว้
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
-อาจารย์ประจาหลักสูตรติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า
การปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาฯ โดยเฉพาะในส่วนที่ล่าช้า
เนื่องจากรอการดาเนินงานโดยคณะมัณฑนศิลป์

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
1) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี)
3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์


ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
4) จัด ทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การด าเนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

8 จาก 10 ข้อ
10 จาก 12 ข้อ
10 จาก 12 ข้อ
10 จาก 12 ข้อ

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์


ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง








12
5
100
10
80.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3.50 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
4 คะแนน

การบริหารหลักสูตร
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ปัญหาในการ
บริหารหลักสูตร
ข้อผิดพลาดจาก
วิธีการเขียน
รายงานการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร ที่ไม่
สะท้อนความเป็น
จริงของการเรียน
การสอนใน
ภาควิชาฯ

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
สืบเนื่องจากผลการประเมิน
หลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา
พบความบกพร่องในการเขียน
รายงานประกันคุณภาพให้
ถูกต้องตามแบบแผน ใช้เวลา
จัดเตรียมเอกสารและจานวน
อาจารย์ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่มากเกินไป ส่งผลต่อ
การพิจารณาสาระจากการเรียน
การสอนที่จะนาไปสู่การปรับปรุง
หลักสูตรของภาควิชาฯ

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

-จัดประชุมภาควิชาฯ และ
วางแผนเพื่อจัดเตรียมหลักฐาน
และเอกสารจานวนมากในภาค
การศึกษาหน้า
-อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม
ในการปรับปรุงและเรียนรู้
กระบวนการทาประกันคุณภาพ
ร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร
-อภิปรายแนวทางการเขียน
รายงานประกันคุณภาพในปี
การศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์
ข้อดีและข้อบกพร่อง สรุปผล
เพื่อเสนอให้มีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรเพื่อลดปัญหา
ดังนี้
-ความซ้าซ้อนของการรายงาน
ผล การเตรียมหลักฐานเอกสาร
ในการดาเนินงานหลักสูตร
-เปูาหมายของการประกัน
คุณภาพที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
หรือธรรมชาติของการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ตาม
แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทย 4.0
-การกาหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่
ปิดกั้นลักษณะเด่นของบุคคล
การละเลยภูมิปัญญามนุษย์
ตลอดจนการจากัดองค์ความรู้
อันเกิดอย่างฉับพลัน และการ
ย้อนกระบวนการจากการเรียน
การสอนในสาขาวิชาชีพนัก
ออกแบบสร้างสรรค์

-เอกสาร
ประชุมและการ
สัมมนาของ
ภาควิชาฯ
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ความ
ผิดปกติ

-

-

- ไม่มี -

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

-

-

-

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
-

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2558
รหัส ชื่อวิชา
(วิชาเลือกเสรี)
366 214 การออกแบบ
ของขวัญและของที่ระลึก
366 217 การเจียระไน

ภาคการศึกษา เหตุผลทีไ่ ม่เปิดสอน มาตรการที่ดาเนินการ
ไม่มีนักศึกษาเลือก
ไม่มีนักศึกษาเลือก

366 218 เครื่องถม

ไม่มีนักศึกษาเลือก

366 221 โครงการต่อเนื่อง
จากการปฏิบัตงิ านวิชาชีพ
366 222 การส่งเสริม และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
เครื่องประดับ
366 226 เครื่องทองและ
เครื่องเงินไทย
366 227 วัฒนธรรมและ
ศิลปหัตถกรรมไทย
366 228 โลกแห่งการ
ออกแบบ
366 235 การบ่มเพาะธุรกิจ
เครื่องประดับ
366 236 เครื่องประดับกับวิถี
ชีวิตอาเซียน

ไม่มีหัวข้อที่
เหมาะสม
ไม่มีนักศึกษาเลือก
ไม่มีนักศึกษาเลือก
ไม่มีนักศึกษาเลือก
ไม่มีนักศึกษาเลือก
ไม่มีนักศึกษาเลือก
ไม่มีนักศึกษาเลือก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร
ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร
ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร
ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร
ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร
ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร
ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร
ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร
ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร
ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2558
รหัส ชื่อวิชา
- ไม่มี -

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

-

-

-

-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
57

(นามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
366 106 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 2

ภาค
การศึกษา
2/ 58

366 207 การตลาด 2/58
และการบริหาร
จัดการธุรกิจ
เครื่องประดับ

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง
มี
ไม่มี
/
-ปรับเนื้อหารายวิชา เน้นรายละเอียดเพิ่มเติม
เรื่องเครื่องประดับร่วมสมัยที่สมั พันธ์กับร่างกาย
-เสนอแนะวิธีการทวนสอบพร้อมนาเสนอผลงาน
ของนักศึกษาเพื่อนาไปใช้ในรายวิชาอื่นๆที่
เหมาะสม
/
-ให้อาจารย์ผสู้ อนประสานงานกับภาควิชาฯเพื่อ
เชิญวิทยากรที่เหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนการ
สอนในแต่ละสัปดาห์ โดยอาจพิจารณาร่วมกับ
การเรียนในวิชา 366 208 ภาษาอังกฤษสาหรับ
ธุรกิจเครื่องประดับ และระบุการปรับปรุงใน
แผนการสอน มคอ.3
-นอกจากนี้ภาควิชาฯยังได้จัดให้มกี ารบรรยาย
โดยศิลปินและนักออกแบบเครื่องประดับจาก
ต่างประเทศในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์
ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยให้
นักศึกษาที่เรียนวิชานี้เข้าฟังบรรยายหรือทา
รายงานสรุปเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติม

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ 5

-มคอ 5
-แผนการ
ดาเนินการ
จัดการเรียน
การสอนใน
หลักสูตร ปี
การศึกษา
2558

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และจะได้นาผลการประเมิน
มาวางแผนการปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
การขาดวินัยในเรื่องการตรงต่อ
เวลา
เสริมเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

เข้มงวดเรื่องวินัย มีการตักเตือน
และมีบทลงโทษที่เหมาะสม
ความรู้
แนะนาช่องทางการหาความรู้ใน
ด้านต่างๆ เช่นแหล่งความรู้
ภายนอก
ทักษะทางปัญญา
ขาดการประยุกต์ความรูเ้ พื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์
นาไปใช้ในวิชาต่างๆ
และเรียนรูร้ ่วมกันโดยการ
วิพากษ์วิจารณ์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง ขาดการร่วมงานเป็นกลุม่ แบบทีม ส่งเสริมกิจกรรมที่มีประโยชน์
บุคคลและความรับผิดชอบ เวิร์ค
ร่วมกัน เน้นศักยภาพของแต่บุคคล
ในกลุ่ม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ขาดสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียน เสนอให้คณะมัณฑนศิลป์และ
ตัวเลข การสื่อสารและการ การสอนผ่านสื่อออนไลน์และ
มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเตอร์เนต
เร่งด่วน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ. 5
มคอ. 5
มคอ. 5
มคอ. 5
มคอ. 5
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ …………1…………. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………1………
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวนบุคลากร
กิจกรรมที่จัด
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
สาย
หรือเข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
อาจารย์
สนับสนุน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
10
รับทราบข้อมูลเรื่องลิขสิทธิ์และ
เรื่องการยื่นขอความคุม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับวิชาชีพ
ทรัพย์สินทางปัญญาจาก
นักออกแบบ
ผลงานการออกแบบ
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง
12
เรียนรู้แนวทางการเขียนรายงาน
การเขียนรายงานประกัน
ประกันคุณภาพหลักสูตร
คุณภาพการศึกษา คณะ
มัณฑนศิลป์
การประชุมเรื่องเกณฑ์
4
มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
สามารถดาเนินการได้อย่างเข้าใจและ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558
มีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประชุมคณะกรรมการ
5
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร และ
ประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการเขียนรายงานประกัน
คณะมัณฑนศิลป์
คุณภาพ มคอ.7 ตามแบบฟอร์มใหม่
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
1
รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเรื่องการ
การเตรียมปรับปรุงหลักสูตร
ปรับปรุง Curriculum Mapping วิชา
และการเขียนรายงานประกัน
แกนซึ่งดาเนินงานโดยคณะ
คุณภาพหลักสูตร
มัณฑนศิลป์ และกรอบเวลาการ
ดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตร

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
เอกสารประชุม
โครงการ วันที่ 5
พฤศจิกายน 2558
เอกสารประชุม
โครงการ วันที่ 21
มกราคม 2559
เอกสารการประชุม
หลักสูตรวันที่ 2
มีนาคม 2559
เอกสารประชุม วันที่ 7
มิถุนายน 2559
เอกสารประชุม
โครงการ วันที่ 28
มิถุนายน 2559

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
5.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3.00
5.2
ระดับ 3
ระดับ 3
3.00
5.3
ระดับ 3
ระดับ 3
3.00
5.4
10 ข้อ10 จาก 12 ข้อ
10 จาก 12 ข้อ
4.00
13/ 4 = 3.25 คะแนน
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ : ดี
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
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จุดเด่น
1. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
และความคิดสร้างสรรค์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนในวิชาเลือกตามความ
สนใจเพื่อเพิ่มทักษะการออกแบบและพัฒนาไปสู่ความเชี่ยวชาญ
2. รายวิชาในหลักสูตรมีการแบ่งปันความรู้กับองค์กรและสถาบันภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สอดคล้องกับภารกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โอกาสในการพัฒนา
1. การปรับปรุงหลักสูตรเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นการแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนทักษะอันหลากหลาย พัฒนา
ความสามารถไปสู่ความเชี่ยวชาญ พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
เพื่อสร้างพลังของการแบ่งปันความรู้ด้วยปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นเปูาหมายหนึ่งใน
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
- โครงการ
ร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
สัมมนา
เรียนรู้
ภาควิชา
กลไกที่ดาเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่ง
ประจาปี
สนับสนุน การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ 6/2559
เรียนการสอน
-รายงานการ
จากการดาเนินงานในปีการศึกษา 2557 มีแนวทางติดตาม ประชุมของ
และปรับปรุงการการดาเนินงานในปีการศึกษานี้ ดังนี้
ภาควิชาฯ
-อาจารย์ประจาหลักสูตรสรุปข้อร้องเรียนของอาจารย์ผู้สอน -รายงานการ
และนักศึกษา เพื่อประเมินความเป็นไปได้และเสนอแผนการ สารวจสิ่ง
ปรับปรุงแก้ไขในแต่ละรายวิชาในการประชุมภาควิชาฯ
-หัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ประจาหลักสูตร และหัวหน้าโรง สนับสนุนการ
เรียนรู้ในโรง
ปฏิบัติงาน รายงานในการประชุมภาควิชาฯ และพิจารณา
ปฏิบัติงาน
วางแผนบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม และการ
จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีใน
อนาคต เพื่อดาเนินการจัดซื้อโดยงบประมาณของภาควิชาฯ
และ/หรือเสนอต่อกรรมการคณะมัณฑนศิลป์
ผลการดาเนินงาน
1. การประชุมกลุ่มย่อยของอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ และรายงานในที่ประชุม
ภาควิชาฯ เพื่อบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. สารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทต่างๆภายในโรง
ปฏิบัติงานของภาควิชาฯ และดาเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม
และจัดระเบียบ ร่วมกับนักศึกษาทุกชั้นปีก่อนเปิดภาค
การศึกษา ให้เหมาะสมเพียงพอกับการเรียนการสอน และสร้าง
จิตสานึกในการใช้พื้นที่เรียนรู้ร่วมกันในโรงปฏิบัติงาน
3. ดาเนินการคัดเลือกประเภทของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน ดังนี้
-จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จากเงินงบประมาณของ
ภาควิชาฯ โดยได้จัดห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ 3 มิติพร้อมอุปกรณ์ บริเวณโรงปฏิบัติงาน อาคาร
มัณฑนะ ๕ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
ผลการดาเนินงาน
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หลักฐาน/
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สาหรับการขึ้นรูปเครื่องประดับ 3 มิติที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม
เครื่องประดับและผลิตภัณฑ์
- จัดซื้อหุ่นติดตั้งผลงานเครื่องประดับสาหรับการจัดแสดง
ศิลปนิพนธ์ Thesis Festival ให้เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
และสามารถหมุนเวียนใช้ในปีต่อไป
- จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับการสาธิตและ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาในวิชาเลือก เพื่อเพิ่มทักษะการตกแต่ง
ประเภทต่างๆในงานเครื่องประดับ
- ปรับปรุงห้องบรรยายของภาควิชาฯ ชั้น 6 อาคารเรียน
ศิลป์ พีระศรี ๓ และอาคารมัณฑนะ ๕ เพื่อแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น เช่น การติดตั้งมูลี่กันแสงรบกวนในห้องเรียน การ
เปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางเพื่อความสะอาดของพื้นห้องเรียน การ
ซ่อมแซมระบบห้องน้า และการแก้ปัญหาหลังคารั่วซึม เป็นต้น
ทั้งนี้หัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ประจาหลักสูตร และหัวหน้า
โรงปฏิบัติงานได้ประชุมร่วมกับกรรมการปรับปรุงกายภาพ
คณะมัณฑนศิลป์เพื่อจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร
มัณฑนะ ๕ ซึ่งมีปัญหาโครงสร้างหลังคาที่ไม่เหมาะสม และมี
การทรุดตัวของโครงสร้างอันเกิดจากการระบายน้าฝนที่ไม่
เหมาะสม
4. สาหรับรายวิชาที่ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้
งบประมาณสูง เช่น
- วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ ซึ่ง
ต้องการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง
อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงได้เสนอให้อาจารย์ผู้สอนประเมิน
จานวน ประเภท และงบประมาณให้ชัดเจนในการปรับปรุงเพื่อ
เสนอภาควิชาฯ
- วิชาอัญมณีศาสตร์ ต้องการตัวอย่างอัญมณีและอุปกรณ์
ทดสอบที่เพียงพอและเหมาะสมกับจานวนนักศึกษา อาจารย์
ประจาหลักสูตรได้เสนอแนวทางการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันที่มี
ความพร้อม และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินจานวน ประเภท
และงบประมาณให้ชัดเจนในการจัดซื้อเพื่อเสนอภาควิชาฯ
การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
-การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมสามารถ
จัดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันเพิ่มเติม ตามเปูาหมายที่ระบุไว้ใน
แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
- สาหรับการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

เทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถสรุปประเภทและกาหนด
งบประมาณจัดซื้อได้ตามความต้องการในแต่ละวิชา
- ติดตามและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อวางแผนการดาเนินงานในปีการศึกษา
หน้า
ผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น กระบวนการและแนวทางในการ
ปรับปรุง
อาจารย์ประจาหลักสูตร และหัวหน้าโรงปฏิบัติงาน นาเสนอ
รายงานการสารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ขาด
หรือไม่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อจัดระบบการบริหารและจัดซื้อ
เพิ่มเติมในปีการศึกษาหน้า ตามแผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
หลักสูตร
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ

- แบบประเมิน

จัดการเรียนการสอน
กลไกการจัดการข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
-หัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ประจาหลักสูตร และหัวหน้าโรง
ปฏิบัติงาน รวบรวมประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาฯ ทั้งจากการรายงานมคอ.5
และการสอบถามโดยตรงจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา โดย
แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ คือ
1. โรงปฏิบัติงาน อาคารมัณฑนะ ๕ วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จ.นครปฐม
2. ห้องเรียน อาคารศิลป์ พีระศรี ๓ วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จ.นครปฐม
3. ห้องเรียน อาคารมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตวังท่าพระ
กรุงเทพฯ
-คณะมัณฑนศิลป์จัดการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร
และนาผลการประเมินแจ้งต่อหัวหน้าภาควิชาฯและอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
-ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร พบว่า
-อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบข้อร้องเรียน ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ และนาเสนอต่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรโดยตรง หรือในที่ประชุมของภาควิชาฯ
- การสอบถามโดยตรงจากนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
ระหว่างภาคการศึกษา ในการใช้ห้องเรียนอาคารศิลป์ พีระศรี

ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
และอาจารย์
ต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ใน
หลักสูตร โดย
คณะ
มัณฑนศิลป์
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ผลการดาเนินงาน
๓ พบว่ามีข้อร้องเรียนดังนี้
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนไม่มี
คุณภาพ
2. ระบบอินเตอร์เนตไม่มีประสิทธิภาพ
3. เครื่องปรับอากาศในห้องเรียนเย็นไม่เพียงพอ
4. ห้องเรียนขาดการดูแลทาความสะอาด
5. ห้องน้าชายและหญิงไม่สะอาดเท่าที่ควรและไม่มีกระดาษ
ชาระ
6. ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคารศิลป์ พีระศรี ๓ ซึง่
ดาเนินงานโดยคณะมัณฑนศิลป์ไม่พร้อมในการให้บริการได้เต็ม
ประสิทธิภาพ เนื่องจากใช้เวลาหลายปีในการจัดหมวดหมู่
หนังสือและยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้จานวนวิทยานิพนธ์สาหรับ
การให้ยืมไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
การประเมินกระบวนการ
-กระบวนการรวบรวมประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาฯ มีความเหมาะสมและ
ได้รับการพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมภาควิชาฯ
-ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์โดย
คณะมัณฑนศิลป์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
ปัญหาการร้องเรียนที่รวบรวมโดยภาควิชาฯ
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
-หัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ประจาหลักสูตร และหัวหน้าโรง
ปฏิบัติงาน นาเสนอการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่
และความต้ อ งการในอนาคต โดยเน้ น การพั ฒ นาเพื่ อ เป็ น
ต้นแบบแห่งการเรียนรู้
-มี ก ารติ ด ตามการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นในภาค
การศึกษาหน้า
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กลไกการสารวจข้อมูลความพึงพอใจฯ
หัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ประจาหลักสูตร และหัวหน้าโรง
ปฏิบัติงาน วางแผนงานเพื่อติดตามจากการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ เสนอในการประชุมภาควิชาฯ
เพื่อปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภาควิชาฯ
ผลการดาเนินงาน
-คณะมัณฑนศิลป์จัดทาแบบประเมินสาหรับอาจารย์ และ
นักศึกษา ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้าน
หลักสูตรและการจัดการศึกษา ในหัวข้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

แบบประเมิน
สาหรับ
อาจารย์ และ
นักศึกษา ใน
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ในประเด็น
ด้านหลักสูตร
และการจัด
การศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
-คณะมัณฑนศิลป์ติดตามผลประเมินของนักศึกษาและ
อาจารย์ ตรวจสอบและสรุปผลการประเมินนาเสนอต่อภาควิชา
ฯ
การประเมินกระบวนการ
ระบบการประเมินสามารถสรุปความต้องการของนักศึกษา
และอาจารย์ในหัวข้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมได้
พอสมควร อย่างไรก็ดีสาหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประเภท
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตความเร็วสูง ซึ่งมีประสิทธิภาพต่า
และเป็นปัญหาข้อร้องเรียนในทุกปีการศึกษา จาเป็นต้องมีการ
เร่งรัดปรับปรุง โดยกรรมการคณะมัณฑนศิลป์และ
มหาวิทยาลัยต่อไป
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
หัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ประจาหลักสูตร และหัวหน้าโรง
ปฏิบัติงาน นาเสนอการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใน
ภาควิชาฯ โดยคานึงถึงความต้องการของนักศึกษาประกอบการ
พิจารณา โดยเฉพาะปัญหาข้อร้องเรียนที่พบในทุกภาค
การศึกษาและยังไม่ได้รับการแก้ไข

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 2.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
6.1
ระดับ 3
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

2 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3.00
3 /1 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. ภาควิชาฯให้ความสาคัญต่อการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถดาเนินงานให้บรรลุเปูาหมายได้เป็นรูปธรรม
2. การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาฯยังเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโดย
นักศึกษาทุกชั้นปี เช่นกิจกรรมการปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน การคัดแยกวัสดุและโลหะเพื่อนามาหมุนเวียนใช้ใหม่
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การจัดตารางลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบในการเรียนรู้
ร่วมกัน
โอกาสในการพัฒนา
1. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ในการปรับปรุง
อาคารมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพฯ ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใน
ภาควิชาฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนจากภาครัฐด้านงบประมาณและอยู่ระหว่างการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการเป็นศูนย์ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ระดับประเทศ

66

หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน
- ไม่มี -

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 16 ธ.ค.58 (หลักสูตรเก่า)
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
1. อยากให้เน้นสอนการใช้ program ที่ใช้ในการทา ปรับปรุงในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการ
jewelry มากกว่านี้ (rino/ matix)
ออกแบบเครื่องประดับ และจัดงบประมาณสาหรับ
เครื่องพิมพ์สามมิติที่รองรับการออกแบบ
2. ควรเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษให้มีความเข้มข้น ปรับปรุงในรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 3 วิชา และ
ขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่สาคัญมากในที่ทางาน
คัดเลือกแอพลิเคชั่นสาหรับพัฒนาภาษาอังกฤษที่
เหมาะสม ซึ่งดาเนินงานจัดซื้อโดยมหาวิทยาลัย
3. ควรเพิ่มอุปกรณ์ เครื่องมือให้ใกล้เคียงกับ
ภาควิชาฯ จัดงบประมาณสาหรับเครื่องพิมพ์สามมิติที่
อุตสาหกรรม และเพียงพอต่อจานวน นศ. มากที่สุด รองรับการออกแบบ ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็น
ต่อการเรียนการสอนในทุกปีการศึกษา
4. เพิ่มรายวิชา computer โดยประยุกต์กับวิชา
ปรับปรุงในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์เพื่อ
อื่นๆ และเพิ่มวิชา branding,trend มากขึ้นจาก
การออกแบบเครื่องประดับ การนาเสนอผลงาน
เดิม
ออกแบบเครื่องประดับ และจัดการบรรยายโดย
ศิลปินและนักออกแบบที่มีชื่อเสียง
5. ควรมีการประยุกต์วิชาแต่ละวิชาให้มี
ปรับปรุงในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์เพื่อ
ความสัมพันธ์กัน เช่น design+marketing
การออกแบบเครื่องประดับ การนาเสนอผลงาน และ
จัดการบรรยายโดยศิลปินและนักออกแบบที่มีชื่อเสียง
6. สาขาวิชาที่บัณฑิตเลือกศึกษาต่อ ได้แก่ ธุรกิจ
ภาควิชาฯและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ให้คาแนะนา
แฟชั่น การบริหารจัดการ การตลาด Brand
แก่บัณฑิตในแต่ละรายที่มีความสนใจศึกษาต่อ หรือ
Communication และการสื่อสารดิจิตัล
เลือกทางานในสาขาวิชาชีพอื่นๆ
7. ควรแนะนาบริษัทที่เกี่ยวกับเครื่องประดับแก่
-คณะกรรมการฝึกงานวิชาชีพของภาควิชาฯ ได้
นักศึกษา
พิจารณาความเหมาะสมและให้ข้อแนะนาแก่
นักศึกษาในการฝึกงาน และให้ข้อมูลแก่บัณฑิตในการ
เลือกทางานตามความสนใจ
-รวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าที่ศึกษาต่อต่างประเทศ หรือ
ทาธุรกิจด้านการออกแบบเครื่องประดับ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
……………………………………………….................................................................................................................
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
……………………………………………….................................................................................................................
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ผู้จ้างงานบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ
-สรุปผลประเมินจากผู้ใชับัณฑิตและนาไปปรับปรุงใน
เครื่องประดับ เห็นว่า บัณฑิตควรได้รับการฝึก
การเรียนวิชาต่างๆของหลักสูตร โดยเฉพาะใน
ปฏิบัติทางด้านภาษาอังกฤษ/ ภาษาอื่นๆ เช่น จีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ญี่ปุน ฝรั่งเศส, โปรแกรมซอฟท์แวร์ด้านการ
-นาไปปรับปรุงรายวิชาที่เกี่ยวข้องด้าน
ออกแบบ นาเสนอผลงาน แอนนิเมชั่น, ความรู้
ภาษาต่างประเทศ ธุรกิจและการตลาดเพิ่มเติม ทั้ง
เกี่ยวกับสิทธิบัตร, การอบรม-ดูงาน, ธุรกิจ
การเชิญอาจารย์พิเศษ และจัดบรรยายโดยศิลปินและ
การตลาด การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
นักออกแบบที่มีชื่อเสียง
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
……………………………………………….................................................................................................................
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หมวดที่ 8
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
กาหนดเวลาที่
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่
แผนดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
1 การสัมมนาในโครงการ
มิถุนายน 2558 ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย สาเร็จตามเปูาหมาย
ต่อเนื่องเพื่อระดมความคิดเรื่อง
การบูรณาการความรู้ระหว่าง
อาจารย์ในภาควิชา และ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ตรง
ตามเปูาหมายของรายวิชา
2 การปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน มิถุนายน 2558 อ.ชาติชาย คันธิก สาเร็จตามเปูาหมาย
และพื้นที่สาหรับการเรียนรู้
ร่วมกัน
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
-จากข้อเสนอเรื่องการปรับโครงสร้างหลักสูตร ได้สรุปผลการประเมินหลักสูตรและดาเนินการ
จัดทาหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559
2. ข้อเสนอในการเปลี่ ย นแปลงรายวิช า (การเปลี่ ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิช า การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
-ปรับปรุงการทา Curriculum Mapping ในรายวิชาเฉพาะของภาควิชาฯ
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาส่วนหนึ่งให้มีความเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบัน
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
- ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมวิชาชีพ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
สอนในหลักสูตร อาทิเช่นโครงการอบรมการสร้างงาน 3 มิตเิ พื่อการออกแบบเครื่องประดับ การ
สร้างงานสองมิติบนพื้นผิววัสดุประเภทต่างๆ
- การสนับสนุนศิลปินและนักออกแบบจากต่างประเทศ เพื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้
ความรู้ร่วมกับผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2559
1 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2559)
วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน
มกราคม 2560
ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา
2 การจัดระบบการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาฯ
วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน
มิถุนายน 2560
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชาฯ และหัวหน้าโรงปฏิบัติงาน
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3 การดาเนินงานเรื่องบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัย Estonia
Academy of Art
วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน
มิถุนายน 2560
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชาฯ
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินการจริง
 1. เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจาหลักสูตรอื่น ๆ อีก
 2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย
(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่หนึ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา
ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สอง
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ศิดาลัย ฆโนทัย
ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สาม
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ภูวนาท รัตนรังสิกุล
ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สี่
อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ
ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ห้า
อาจารย์ชาติชาย คันธิก
ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จานวนทั้งสิ้น………..…คน (ระบุชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ชื่อนักศึกษา

70

อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 20 กรกฎาคม 2559
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิดาลัย ฆโนทัย
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 20 กรกฎาคม 2559
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 3 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวนาท รัตนรังสิกุล
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 20 กรกฎาคม 2559
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 4 : อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 20 กรกฎาคม 2559
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 5 : อาจารย์ชาติชาย คันธิก
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 20 กรกฎาคม 2559
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 20 กรกฎาคม 2559
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี)
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 20 กรกฎาคม 2559
เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
5. ข้อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี)
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตารางที่ 1.1-1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)
ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สาขาวิชา
วิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
ผู้ช่วย
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) การออกแบบผลิตภัณฑ์
1 ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล
ศาสตราจารย์

2

น.ส.ศิดาลัย ฆโนทัย

3

นายภูษิต รัตนภานพ

4

นายชาติชาย คันธิก

5

นายทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Master of Arts

Visual Arts

ปร.ด.
ศ.บ.
ศก.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
วท.บ.
ค.ม.
สถบ.ศอ.
M.A.
M.F.A.

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
การออกแบบเครื่องประดับ
นฤมิตศิลป์
ประติมากรรม
ประติมากรรม
ช่างทองหลวง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศิลปะอุตสาหกรรม
Jewelry / Metal Smithing
Jewelry / Metal Smithing

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ม.ศิลปากร
Curtin U. of Technology,
Australia
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
จุฬาลงกรณ์ ม.
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
สถาบันกาญจนาภิเษก
มรภ.นครปฐม
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
Texas Woman’s U.
U. of Kansas, USA.

2533
2542
2556
2544
2548
2542
2549
2545
2557
2535
2540
2543
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ตารางที่ 1.1-2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)
ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สาขาวิชา
วิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
ผู้ช่วย
สถ.บ.
สถาปัตยกรรมศาสตร์
1 ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา
ศาสตราจารย์

2

น.ส.ศิดาลัย ฆโนทัย

3

ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล

4

นายภูษิต รัตนภานพ

5

นายชาติชาย คันธิก

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

M.Arch
ศศ.ม.
ปร.ด.
ศ.บ.
ศก.ม.
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
Master of Arts

Architecture
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
การออกแบบเครื่องประดับ
นฤมิตศิลป์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Visual Arts

ปร.ด.
ศ.บ.
ศ.ม.
วท.บ.
ค.ม.

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
ประติมากรรม
ประติมากรรม
ช่างทองหลวง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ม.ศิลปากร
U. of Colorado
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
จุฬาลงกรณ์ ม.
ม.ศิลปากร
Curtin U. of Technology,
Australia
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
สถาบันกาญจนาภิเษก
มรภ.นครปฐม

2538
2540
2547
2553
2544
2548
2533
2542
2556
2542
2549
2545
2557
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ตารางที่ 1.1-3 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2558
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

นาง ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์

2

ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)

สาขาวิชา

ศ.บ.
Master of Arts
ศ.บ.
Diploma

การออกแบบผลิตภัณฑ์
Jewelry / Metal Smithing
ประติมากรรม
Jewelry Design

Ph.D.

Jewelry Art & Design

3

ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์

รองศาสตราจารย์

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

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)
Jewelry Design
Jewellery

4

ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

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

5

ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช

6

นายทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์

7

นางวินิตา คงประดิษฐ์

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)
Design
Architectural Heritage
Management and Tourism
วัสดุศาสตร์เทคโนโลยีอัญมณี
วัสดุศาสตร์
Materials Sciences
ศิลปะอุตสาหกรรม
Jewelry / Metal Smithing
Jewelry / Metal Smithing
Visual Arts

วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.
สถบ.ศอ.
M.A.
M.F.A.
B.of Applied Arts

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ม.ศิลปากร
Texas Women's U., USA.
ม.ศิลปากร
Istituto Europeoid
Design, Italy
U. of Central England in
Birmingham, UK.
ม.ศิลปากร
Royal College of Art, UK.
U. of Central England in
Birmingham, UK.
ม.ศิลปากร
The London Inst., UK.
ม.ศิลปากร

2534
2539
2538
2544

ม.บูรพา
ม.เชียงใหม่
Inter.Program ม.เชียงใหม่
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
Texas Woman’s U.
U. of Kansas, USA.
Phillips U., USA.

2544
2548
2552
2535
2540
2543
2536

2549
2539
2542
2547
2539
2542
2556
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ลาดับ

8

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ดร. ยอดขวัญ สวัสดี

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)

สาขาวิชา

B.of Applied Arts
M.F.A.

Jewelery
Sculpture 3D Studies

The U. of New South Wales 2539
The U. of New South Wales 2541

ศป.ด
ศป.ม.
ศษ.บ.

ศิลปกรรม
นฤมิตศิลป์
ออกแบบศิลปประยุกต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล

ตารางที่ 1.1-4 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2558
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
หน่วยงาน/ตาแหน่ง
สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)
เจ้าของกิจการ
ศ.บ.
การออกแบบตกแต่งภายใน
1 ผศ.เอกชัย พันธ์อารีวัฒนา
เจ้าของกิจการ
M.B.A.
International Business
2 อาจารย์นพ ทีปประสาน
3

รศ.ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์

ข้าราชการบานาญ

Graduate Gemologist (GG)

เจ้าของกิจการ
เจ้าของกิจการ

Ed.D C&I in
science
ศ.บ.
ศ.บ.

4
5
6

อาจารย์สุพัดศร ชุ่มมงคล
อาจารย์ชชั วาลย์ เถลิงนวชาติ

อาจารย์โกศล สุวรรณกูฏ

ข้าราชการบานาญ

สถบ.ศอ.

ศิลปะอุตสาหกรรม

การออกแบบเครื่องประดับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
2555
2548
2539

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ม.ศิลปากร
U. of Notre Dame,
Australia
West Virginia University,
USA.
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2540
2541

2548
2545
2518
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ตารางที่ 1.1-10 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2558
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
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. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดท ารายงานผลการดาเนิน การของหลัก สูต ร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

สรุป
ผ่าน

รายการหลักฐาน

ไม่ผา่ น

รายงานประชุมภาควิชาฯ
มีการรายงานการดาเนินงานหลักสูตรในที่ประชุมภาควิชาฯ


มคอ.2

แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอนในปีพ.ศ.2555

หลักสูตรมี มคอ.3 ครบถ้วนและมีการจัดทา มคอ.4 สาหรับการฝึกงานวิชาชีพ





มคอ.3
มคอ.4
มคอ.5

หลักสูตรมีมคอ.5 ครบถ้วน สาหรับมคอ.6 อยู่ระหว่างดาเนินการเนือ่ งจากนักศึกษาอยู่
ระหว่างการฝึกงานให้ครบตามเกณฑ์และรายงานผลก่อนเดภาคการศึกษา



ดาเนินการแล้ว



มคอ.7
มคอ.5

ดาเนินการแล้ว



มีการประเมินการดาเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีการศึกษาที่ผ่านมา และรายงานใน



มคอ.7
76

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ หมวดที่ 8 มคอ.7 ในปีการศึกษานี้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
มีอาจารย์ใหม่ 1 คนและได้รับคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง

สรุป
ผ่าน



ไม่ผา่ น

รายการหลักฐาน

เอกสารคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1

ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ
ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ

หลักฐาน
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
/ตารางประกอบ

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
ลาดับที่
การจดทะเบียน
ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
1
สุโขทัย : สุนทรียภาพอันเกิดจากจิตใจที่งดงาม
ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล
สูจิบัตรนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ
(15-27 ก.ย.58)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1
โครงการ ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้
อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ (20%)
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร และเว็บไซต์คณะ
อ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา (20%)
มัณฑนศิลป์ (4 เม.ย.58)
อ.วินิตา คงประดิษฐ์ (20%)
ผศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ (20%)
ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินยิ ม (20%)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.60)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80)
1
บันทึกไทย
ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย
2
รุ่งอรุณแห่งความสุขในงานพุทธศิลป์
อ.ภูษิต รัตนภานพ
3
ดวงตาเปิดโลก
อ.ชาติชาย คันธิก

จัดแสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange :
MATRAX 2015 ณ Faculty of Art and Design,
Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia
จัดโดย UiTM, เยี่ยมชมหน่วยงานใน MOU ได้แก่ Galeri
Petronas KLCC, Design Development Centre
(DDEC) และ Malaysian Industrial Development
Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58 และร่วมแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.58)

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1.00)
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ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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สรุปผลการประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน
4.25

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

2,192
504
24
25
9.15/2 =

4.35

4.35

96.00

4.80

4.57

ดีมาก

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 3
ระดับ 3

3.00
3.00

ระดับ 3

ระดับ 3

3.00

9.00

ปานกลาง

ระดับ 3
15/3 =

3.00
5.00

40.00

5

60.00

5

60.00

5

ระดับ 3
3.67

3.00
ดี

ระดับ 3

3.00

ระดับ 3

3.00

ระดับ 3
10 จาก 12
ข้อ
3.25

3.00

ร้อยละ
87.5

9/3 =
ระดับ 3
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60

2
5
3
5
3.00
5
5

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
11/3 =
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 3
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 10 จาก 12
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
13/4 =

4.00
ดี
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

เป้าหมาย

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ระดับ 3

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ระดับ 3
3.00
3.47

3/1 =
45.15/13 =

3.00
ปานกลาง
ดี

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผ่าน
2
3
3
4
1
13

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว
บ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 -6

องค์
ประกอบ
ที่

3.00
3.67
3.00
3.29

3.33
3.00
3.25

4.57
4.57

ดี

ดี

ดีมาก

4.57
3.00
3.67
3.25
3.00
3.47

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

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

ทิศทางการพัฒนา
1) เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องดาเนินการเร่งด่วนดังนี้
ตารางที่ 7.1 เปูาหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนา

2558

2559

ปีงบประมาณ
2560
2561

2562
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3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาหมาย
แผนการพัฒนา

ระยะสั้น

ระยะกลาง

ระยะยาว
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