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บทสรุปผู้บริหาร 

 
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรฉบับนี้แสดงความก้าวหน้าของการบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ประจ าปีการศึกษา 2558 สะท้อน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน อันประกอบด้วย 
  
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ มีอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ
ทีม่ีความเชี่ยวชาญหลายสาขาสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร 

  
หมวดที่ 2 บัณฑิต 

บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีงานท าร้อยละ 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 
การให้ค าปรึกษาวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ร่วมกับองค์กรและสถาบัน
ต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และมีผลงานสร้างสรรค์เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ โดยได้รับรางวัลจากงานประกวดออกแบบ Thailand Innofashion Award (TIFA) 
2016 และรางวัลสมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ 

  
หมวดที่ 4 อาจารย์ 

ในภาคการศึกษานี้มีการรับอาจารย์ใหม่ 1 คน รวมมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนใน
ภาควิชาฯรวมทั้งสิ้น 13 คน โดยมีการประชุมภาควิชาฯเพ่ือคัดเลือกอาจารย์ในสาขาท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร 
และแนะน าการเรียนการสอนในหลักสูตรให้แก่อาจารย์ใหม่ก่อนปฏิบัติงาน  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้เข้าร่วมในการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ผลิตผลงานสร้างสรรค์
หรือผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้จัดให้มีการติดตามและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ และการผลิตผลงาน
วิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า ทั้งในด้านการด าเนินงานและ
งบประมาณ และรายงานผลงานผ่านที่ประชุมภาควิชาฯ และจัดเก็บภาพผลงานและกิจกรรมผ่าน 
Facebook/SAR Jewelry  
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นอกจากนีค้วามเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนยังส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพสูง ทั้งจากการบูรณาการความรู้และการสนับสนุนให้นักศึกษาเลือกเรียนในวิชาเลือกที่เสริมสร้าง
ศักยภาพและทักษะของนักศึกษาโดยเฉพาะ 

  
หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ผลจากการประเมินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการเปิดวิชาเลือกเพ่ิมเติม
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 เป็นการเพ่ิมทักษะการออกแบบ
สร้างสรรค์และเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับและงานตกแต่งด้วยวัสดุที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่นวิชา 
366 229 ศิลปะและการออกแบบแก้ว วิชา 366 220 กรรมวิธีตกแต่งพ้ืนผิวเครื่องประดับ และวิชา 366 213 
การออกแบบถักทอและแฟชั่น โดยจ ากัดจ านวนนักศึกษาในแต่ละวิชาไม่เกิน 5-8 คน ส่งผลให้นักศึกษามีการ
พัฒนาทักษะและเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากการเรียนกลุ่มย่อย สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับขั้นสูง ดังนั้นในปีการศึกษานี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจึงมีการประชุมเพ่ือ
ทบทวนเปิดรายวิชาเลือกเพ่ิมเติม ได้แก่วิชา 366 225 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ วิชา 366 231 
โครงการศึกษาส่วนบุคคล 1 (การฝังอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ) และวิชา 366 232 โครงการศึกษาส่วน
บุคคล (installation art and jewelry)  

นอกจากนี ้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาเลือกเหล่านี้ ภาควิชาฯได้จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุส าหรับ
การสาธิตและทดลองปฏิบัติงานในวิชาเลือกอย่างครบถ้วน ผลการเรียนการสอนพบว่านักศึกษามีความสนใจใน
การเข้าชั้นเรียนและทดลองปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์ และมีนักศึกษาส่วนหนึ่งเลือกเรียนวิชาเลือกมากกว่า
จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากมีความสนใจเพ่ิมทักษะของตนเอง  

ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมร่วมกับภาควิชาฯ เพื่อ
สรุปข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่อประธานหลักสูตรตามที่ปรากฏในเอกสาร มคอ.5 และข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา โดยมีตัวอย่างดังนี้ 

1. สืบเนื่องจากความต้องการให้มีการจัดทัศนศึกษาในแหล่งโบราณสถานในต่างจังหวัดเพ่ิมเติม อาจารย์
ผู้สอนจึงได้ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดความส าคัญของการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆในภาคการศึกษาที่ 1 และน า
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย โดยการเรียนร่วมกันระหว่างวิชา 360 103 วาดเส้น 1 วิชา 
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 วิชา 360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์ และวิชา 366 102 การท าเครื่องประดับ 1 โดย
เข้าศึกษาโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนศึกษาดูงานโรงงานสังคโลก ร้านเครื่องประดับทองสุโขทัย และยัง
ได้ทดลองปฏิบัติงานตามรายวิชาต่างๆท้ังการร่างภาพ การทดลองปั้นเครื่องสังคโลก และการแบ่งกลุ่มน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและประวัติศาสตร์สุโขทัย พบว่าการจัดทัศนศึกษาในลักษณะนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 
นักศึกษามีบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ร่วมกันและค้นคว้าข้อมูลก่อนและหลังทัศนศึกษา โดยคณะอาจารย์
ผู้สอนประเมินผลจากผลงานที่ได้จากการปฏิบัติงาน การบรรยายและศึกษาข้อมูลในสถานที่จริง และการส่ง
รายงานกลุ่ม  
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นอกจากนี้ในการประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน พบว่าโครงการ
ทัศนศึกษามีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและได้น าเสนอให้บรรจุในแผนการสอน มคอ.3 ในภาค
การศึกษาหน้า 

2. สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่อประธานหลักสูตรในวิชา 366 107 อัญมณีศาสตร์ 
เนื่องจากภาควิชาฯมีเครื่องมือและอุปกรณ์ อาทิ ตัวอย่างพลอยต่างๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ข้ันสูงในการ
ทดสอบพลอยไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นเพียงเครื่องมือและอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น 
นักศึกษาจึงเรียนรู้การวิเคราะห์อัญมณีได้เพียงเบื้องต้น จึงมีความจ าเป็นในการน านักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปทัศน
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดจันทบุรี ในภาคการศึกษาท่ี 1 โดยเข้าศึกษาคณะอัญมณี มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พิพิธภัณฑ์อัญมณี สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี โรงงานเผาพลอยนาย
บรรหาร และตลาดค้าพลอยจังหวัดจันทบุรี พบว่าผลการจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่
ครบถ้วน สร้างให้เกิดความเข้าใจและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ในวิชานี้ได้เป็นอย่างดี  

อย่างไรก็ตามเพ่ือความเหมาะสมในการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของวิชานี้ในภาคการศึกษาต่อไป 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอนประเมินงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการสอนเพิ่มเติมเพ่ือ
น าเสนอภาควิชาฯ และให้บรรจุโครงการทัศนศึกษาในแผนการสอน มคอ.3 ในภาคการศึกษาหน้า  

3. จากข้อเสนอแนะในวิชา 366 209 การน าเสนอผลงานเครื่องประดับ ซ่ึงผู้สอนเห็นควรให้นักศึกษา
น าเสนอผลงานในรูปแบบดิจิตัล (digital) มากขึ้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
เพ่ือน าผลงานของนักศึกษาในวิชานี้มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ โดยน าเสนอการเรียน
การสอนของภาควิชาฯในแบบดิจิตัลตามแนวคิดของนักศึกษา และน าไปเผยแพร่ในโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างภาควิชาฯและมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น Kokmin University ประเทศเกาหลีใต้ และอยู่
ระหว่างด าเนินการในการท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับEstonia Academy of Art ประเทศเอสโตเนีย  

อย่างไรก็ดีเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานหลักสูตรในอนาคต อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนได้ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่คาดหมายว่าจะมี
จ านวนเพิ่มขึ้นในภาคการศึกษาหน้า 

ส าหรับข้อเสนอแนะในวิชาอ่ืนๆอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้ประชุมร่วมกันและสรุปแนว
ทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะในเอกสารรายงานสรุปข้อร้องเรียนของอาจารย์ผู้สอนต่อประธานหลักสูตรปี 2557-
2558 

 
หมวดที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

จากการประเมินแผนปฏิบัติการในปีการศึกษาที่ผ่านมา ในโครงการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ภาควิชาฯ ภายอาคารในโรงปฏิบัติงาน พบว่ามีการจัดเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
โดยด าเนินงานแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา และให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ซ่อมแซม 
และจัดระเบียบภายในโรงปฏิบัติงานด้วยตนเองร่วมกับอาจารย์ และหัวหน้าโรงปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้สึก
รับผิดชอบต่อพ้ืนที่การเรียนร่วมกัน  
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ในภาคการศึกษานี้ภาควิชาฯ ยังไดจ้ัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทต่างๆเพ่ิมเติมเพ่ือความเหมาะสม
กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. จากข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนในวิชา 366 224 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ 2 ซ่ึง
ต้องการคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือตอบสนองการเรียนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
ภาควิชาฯจึงได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จากเงินงบประมาณภาควิชาฯ โดยได้จัดห้องปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 3 มิติพร้อมอุปกรณ์ บริเวณโรงปฏิบัติงาน อาคารมัณฑนะ ๕ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ส าหรับการขึ้นรูปเครื่องประดับ 3 มิติที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม
เครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ ซึ่งนักศึกษาที่เรียนวิชา 366 223 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ 1 
และวิชา 366 224 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ 2 สามารถน าความรู้มาทดลองสร้างผลงาน
ด้วยตนเองและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ทั้งในวิชาการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูงและ
ศิลปนิพนธ์ต่อไป 

2. สืบเนื่องจากการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ในโครงการ Thesis Festival ซึ่งจัดขึ้น
ร่วมกับทุกภาควิชาของคณะมัณฑนศิลป์เป็นประจ าทุกปี นักศึกษามีความต้องการหุ่นเพ่ือติดตั้งผลงานการ
ออกแบบเครื่องประดับซึ่งไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา ภาควิชาฯจึงได้จัดซื้อหุ่นให้ครบตามจ านวนในภาค
การศึกษานี้ และสามารถน ามาหมุนเวียนใช้ในปีต่อไป  

3. ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับและคณะมัณฑนศิลป์ได้ด าเนินการปรับปรุง
อาคารเรียนวิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพฯ ตามแผนการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้และเผยแพร่ทางวัฒนธรรมของประเทศ จึงย้ายสถานที่เรียนมายังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม ในทุกรายวิชา ส่งผลให้การปรับปรุงอาคารเรียนศิลป์ พีระศรี ๓ เพ่ือรองรับการเรียนการสอน
ทุกภาควิชาในคณะมัณฑนศิลป์ยังไม่พร้อมสมบูรณ์ โดยเฉพาะประสิทธิภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสื่อ
การเรียนประเภทคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เนตยังไม่ตอบสนองการเรียนการสอนเท่าท่ีควร  

อย่างไรก็ดีหัวหน้าภาควิชาฯและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการปรับปรุง
กายภาพคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อเสนอโครงการปรับปรุงห้องบรรยายของภาควิชาฯ ชั้น 6 อาคารเรียนศิลป์ พีระ
ศรี ๓ และ โรงปฏิบัติงาน อาคารมัณฑนะ ๕ เพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเช่น การติดตั้งมูลี่กันแสงรบกวนใน
ห้องเรียน การเปลี่ยนพ้ืนกระเบื้องยางเพ่ือความสะอาดของพ้ืนห้องเรียน การซ่อมแซมระบบห้องน้ า และการ
แก้ปัญหาหลังคารั่วซึม เป็นต้น และสามารถด าเนินงานปรับปรุงได้บางส่วนแล้วในปีการศึกษานี้ โดยใช้เงิน
รายได้จากภาควิชาฯ ส าหรับงานปรับปรุงที่มีมูลค่าก่อสร้างสูงยังไม่ได้ด าเนินการในปีการศึกษานี้เนื่องจากรอ
การบริหารจัดการเงินงบประมาณโดยคณะมัณฑนศิลป์ 

  
หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้มีการประชุมเพ่ือประเมินผลการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาที่ผ่านมา โดยน าผลจากการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการ
สอน การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจนการปรับเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสมต่อการปรับปรุง
หลักสูตร 
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ทั้งนี้ภาควิชาฯจัดสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิตในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา เพื่อ
ระดมความคิดในการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 และแนวคิดในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย 4.0 ปัจจุบันหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ของภาควิชาฯ ได้แต่งตั้ง
อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่15 มีนาคม พ.ศ. 2559 
และอยู่ระหว่างการรอเสนอกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรตามล าดับ โดยมีก าหนดให้แล้วเสร็จใน
กรอบเวลาของการเสนอหลักสูตรปรับปรุง คณะมัณฑนศิลป์ในเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ.2559 นี้ 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่รายงาน 20 ก.ค.59 

 
หมวดที ่1 

ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร 25400081101072 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.ดร. ภวูนาท รัตนรังสิกุล 1. ผศ.ดร.วรรณวภิา  สุเนต์ตา ค าสั่งเปลี่ยน- 
2. อาจารย์ศิดาลัย ฆโนทัย 2. ผศ.ศิดาลัย  ฆโนทัย แปลงเมื่อต.ค. 57 
3. อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ 3. ผศ.ดร. ภวูนาท รัตนรังสิกุล มติฯ แต่งตั้งเมื่อ 
4. อาจารย์ ชาติชาย คันธิก 4. อาจารย์ภูษิต  รัตนภานพ 11 มี.ค.58 
5. อาจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ 5. อาจารย์ชาติชาย  คันธิก  
 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (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.วีรวัฒน ์สิริเวสมาศ 
8.  รศ.ดร.สุภาว ี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 
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3.  รศ.ดร.กาญจนา  ชูครุวงศ์  
4.  อาจารย์สุพัดศร  ชุ่มมงคล 
5.  อาจารย์ชัชวาลย์  เถลิงนวชาติ 
6.  อาจารย์โกศล สุวรรณกูฏ 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 5 คน โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ครบถ้วน โดยมีต าแหนง่วิชาการระดับ 
ผศ.รวม 3 คน 

ตารางที่ 1.1-2 

3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  ตารางที่ 1.1-2 
4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน  ตารางที่ 1.1-3 

ตารางที่ 1.1-4 
5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์

หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้คว้าอิสระ 
 ตารางที่ 1.1-5 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
ร่วม (ถ้ามี) 

 ตารางที่ 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์    ตารางที่ 1.1-7 
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ

การศึกษา 
 ตารางที่ 1.1-8 

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดบัศิลปบณัฑิต 

 ตารางที่ 1.1-5 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 ตารางที่ 1.1-9 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ถึงก าหนดปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.
2559 (คร้ังล่าสุด พ.ศ.2555) โดยอยู่
ระหว่างด าเนนิการปรบัปรุงหลกัสูตร 
(พ.ศ.2559) และแก้ไขแบบฟอร์มตาม
ระเบียบใหม่ เพื่อเสนอที่ประชุม
วิชาการ มหาวทิยาลัยศิลปากรในล าดบั
ต่อไป 

ตารางที่ 1.1-10 

หมายเหตุ  
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 11 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาและมีประสบการณ์ทั้งในการท างานวิชาชีพและวิชาการ 
2. จากผลการประเมินที่ในปีการศึกษาที่ผ่านมา แม้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีงานวิจัย 

และ/หรืองานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้มีการรวบรวมหลักฐานเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ ในปีการศึกษานี้
ภาควิชาฯจึงได้จัดให้มีการติดตามและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ และการผลิตผลงานวิชาการหรือผลงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า ทั้งในด้านการสนับสนุนการด าเนินงานและให้
ข้อมูลเรื่องการของบประมาณ และก าหนดให้มีการรายงานผลงานวิชาการและการบริการวิชาการผ่านที่
ประชุมภาควิชาฯ และจัดเก็บภาพถ่ายผลงานและกิจกรรมผ่านสื่อ Facebook/SAR Jewelry 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. เพ่ือให้คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 100 ควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือต าแหน่ง
ทางวิชาการเทียบเท่า จึงได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ และเสนอโครงการวิจัยเพื่อน าไปใช้
ขอต าแหน่งวิชาการอย่างต่อเนื่อง และก าหนดกรอบเวลาในการพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์แต่ละท่านอย่าง
เหมาะสม 

2. นอกเหนือจากการเข้าร่วมในการสัมมนาเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรและการประกันคุณภาพ ที่จัด
โดยคณะมัณฑนศิลป์และมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านในภาควิชาฯ
สามารถด าเนินงานหลักสูตรควบคู่ไปกับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในการบริหารหลักสูตร
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อข้อร้องเรียนของอาจารย์และนักศึกษาในด้านต่างๆ จึงควรจัดประชุมระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเสนอเป็นวาระในการประชุมภาควิชาฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในการบริหารหลักสูตร และก าหนดทิศทางโครงการและแผนพัฒนาใหม่ในแต่ละภาคการศึกษาร่วมกัน 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 

ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละชั้นปี 

 ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ตกค้าง 

2558 31 34 30 27 6 

2557 34 30 27 33 4 

2556 30 28 33 34 5 

2555 (ปีที่เริ่มใช้หลักสูตรฯ) 29 33 34 35 1 

2554 34 34 35 24 2 
หมายเหตุ  1) นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
  2) จ านวนในช่องสีเทา หมายถึง จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรกอ่นปรับปรุง 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา : เนื่องจากเป็นสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับเป็นสาขาวิชา
เฉพาะ ในภาคการศึกษาที่ผ่านมาจึงมีจ านวนนักศึกษาบางส่วนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดในรายวิชา โดยเฉพาะ
รายวิชาที่มีการส่งโครงการและผลงานออกแบบ ส าหรับนักศึกษาตกค้างในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันและให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลในการเรียนภาคการศึกษาถัดไป และน าผลที่ได้จากการประชุมและการ
แนะน านักศึกษานี้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละวิชาเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในภาคการศึกษาหน้า 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 57 56 55 ค่าเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุ่น - - - - 
2555 จ านวนรับเข้าในรุ่น 27 28 29 - 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - 

2556 จ านวนรับเข้าในรุ่น 30 30 - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - 

2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น 34 - - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - 

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น - - - - 
(รับใหม่ 31 คน) ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา : ไม่มี 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)  

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน/

ตาราง
ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

2,192 17 4.35 โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิต ปี
การศึกษา 

2557 

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 336 3 4.67 
   (2) ด้านความรู ้ 304 3 4.22 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 295 3 4.10 
   (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 323 3 4.49 

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

501 5 4.18 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 433 4 4.51 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ท้ังหมด (คน) 31  

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

25 
 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

80.65 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ค่าเฉลี่ย 4.23  เกณฑ์ประเมิน  :  4.23  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ค่าเฉลี่ย 4.35  เกณฑ์ประเมิน  :  4.35  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย 4.20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย  
เปูาหมายปีต่อไป    : ค่าเฉลี่ย 4.25  เกณฑ์ประเมิน  :  4.25 คะแนน 
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) 
วันที่ส ารวจ  16 ธ.ค.58    

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 31 100 

ข้อมูลจาก
แบบสอบถามของ
ทางคณะฯ 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 25 80.65 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

20 80.00 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 4 16.00 หมายเหตุ : มี 
รวมบัณฑิตทีไ่ด้งานประจ าและอาชีพอิสระ 24 96.00 บัณฑิตที่ตอบ 

- ตรงสาขาที่เรียน 16 64.00 แบบส ารวจ 1 คน 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 8 32.00 ยังไม่ท างานใน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 

- - 
การส ารวจครั้ง
แรก และไม่สา 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ - - มารถติดต่อเพ่ือ 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - สอบถามสถานะ 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - ปัจจุบันได้ 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

24 96.00  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 91.18  เกณฑ์ประเมิน  :  4.56  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 96.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4.80  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 85.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย  
เปูาหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 87.50  เกณฑ์ประเมิน  :  4.375 คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

จากผลการส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตซึ่งจัดท าโดยคณะมัณฑนศิลป์ในเดือนธันวาคมปี 2558 
พบว่ามีจ านวนบัณฑิตร้อยละ 96 มีงานท า ทั้งเป็นผู้ประกอบการด้วยตัวเอง ประกอบอาชีพอิสระ และรับจ้าง
ในระบบอุตสาหกรรมเครื่องประดับรวมถึงการออกแบบในสาขาอ่ืนๆ อย่างไรก็ดี เพ่ือให้ผลส ารวจนี้ตรงกับ
พฤติกรรมของบัณฑิตหลังจบการศึกษามากขึ้น ภาควิชาฯ จึงเสนอให้คณะฯ ประเมินวิธีการและช่วงเวลาใน
การส ารวจให้เหมาะสม โดยเฉพาะการติดตามผู้ที่ไม่ได้ท าการส ารวจในแต่ละปีการศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบ
อาชีพอิสระและผู้ประกอบการด้วยตนเอง โดยระบุกิจกรรมต่างๆ ที่บัณฑิตได้พัฒนาศักยภาพ เช่น การสมัคร
หรือส่งผลงานออกแบบเข้าประกวดในสถาบันต่างๆ การสร้างร้านผ่านสื่อออนไลน์หรือเว็บไซด์ การจัดอบรม
หรือให้ความรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์นี้มีความแม่นย าและ
ตอบสนองการประเมินโดยระบบการประกันคุณภาพมากข้ึน  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

2.1 4.20 4.35 4.35 
2.2 ร้อยละ 85 ร้อยละ 96.00 4.80 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.15/ 2  =  4.57  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 
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1. จากการประเมินในปีที่ผ่านมาพบว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรเป็นผู้มีศักยภาพในการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับได้อย่างดีเยี่ยม สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ทั้งในการท างานบริษัท
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 เพ่ือแนะแนวการเข้าสู่อาชีพนัก
ออกแบบที่จัดเป็นประจ าในทุกปีการศึกษา โดยน าวิทยากรที่เป็นศิษย์เก่าและนักออกแบบที่มีชื่อเสียงมาให้
ข้อมูลในการท างานวิชาชีพแก่นักศึกษาปี 4 ที่จะจบการศึกษาแล้ว ภาควิชาฯยังจัดให้มีการบรรยายโดยนัก
ออกแบบที่ได้รับรางวัลและมีผลงานออกแบบโดดเด่นในทุกภาคการศึกษา อาทิ Designer of the Year 
ส าหรับนักออกแบบชาวไทย ตลอดจนอาจารย์และศิลปินนักออกแบบชาวต่างชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ในหลักสูตรทุกชั้นปีได้เรียนรู้เรื่องการท างานในสาขาวิชาชีพและวิชาการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ภาควิชาฯ
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ยังแนะน าให้บัณฑิตที่จบการศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดในสถาบันต่างๆ 
แนะน าการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ตลอดจนให้ค าปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาท่ีสนใจ 

นอกจากนีก้ารสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมอาทิเช่นโครงการประกวดผลงานออกแบบ
สร้างสรรค์จากหน่วยงาน GIT, TIFA โครงการ SME Startup Thailand ซึ่งให้ค าแนะน าในการบริหารธุรกิจ
ขนาดเล็กจะสามารถสร้างความเข็มแข็งให้แก่บัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง เพ่ือเป็นผู้น าในเศรษฐกิจ
สร้างสรรคแ์ละนวัตกรรมในอนาคตสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตเพ่ือ
เตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย 4.0 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 

- การรับนักศึกษา 
ภาควิชาฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาให้มี

ความพร้อมในการเรียนในหลักสูตร โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกจากผู้ที่มีทักษะทางศิลปะและการออกแบบ
สร้างสรรค์เครื่องประดับที่ตอบสนองแนวคิดและการใช้
ชีวิตของมนุษย์ โดยได้มีการประชุมในภาควิชาฯ เพื่อ
ก าหนดคณะผู้ออกข้อสอบ ผู้ตรวจข้อสอบ และก าหนด
หัวข้อการออกแบบสร้างสรรค์ โดยการอภิปรายและ
ประเมินผลจากข้อสอบและผลการสอบของนักศึกษาใน
แต่ละปีท่ีผ่านมา เพ่ือใช้เป็นข้อสอบในการคัดเลือกโดย
วิธีการสอบรับตรงของคณะมัณฑนศิลป์ 

การคัดเลือกนักศึกษาในกลุ่มนี้จึงพิจารณาจากกรอบ
ที่ตั้งไว้ในหัวข้อการออกแบบสร้างสรรค์ โดยพิจารณาท้ัง
ความครบถ้วนสมบูรณ์ การแก้ไขปัญหาต่อโจทย์ การ
น าเสนอแนวความคิด และทักษะฝีมือในการแสดงออก
ของผลงาน และก าหนดเกณฑ์ร่วมกันในการประเมิน
ข้อสอบ 

จากการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาในปีที่ผ่าน
มา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม และก าหนดจ านวนการรับ
นักศึกษารวม 35 คนต่อปี ซึ่งพิจารณาตามจ านวน
นักศึกษาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าในหลักสูตร 
(FTES) 

กลุ่มท่ี 1 คือการสอบรับตรงโดยคณะมัณฑนศิลป์ ซึ่ง
เป็นกระบวนการเดิม ไม่มีการปรับปรุง 

กลุ่มท่ี 2 ภาควิชาฯยังเปิดโอกาสส าหรับนักศึกษาใน
ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย คือภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสมัครสอบในระบบ
โควต้าภูมิภาค จ านวน 5 คน เพ่ือสร้างโอกาสแก่
นักเรียนที่เรียนดีและมีผลงานดี ซึ่งมีภูมิล าเนาในภาค
ต่างๆ โดยการคัดเลือกจากทักษะทางศิลปะและการ
สร้างสรรค์ในหัวข้อที่ก าหนดให้ และการสัมภาษณ์พร้อม
น าเสนอผลงานส่วนบุคคล (Portfolio) 

ในปีการศึกษานี้หลักสูตรได้ก าหนด  

กลไกการรับนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
เช่นเดียวกับปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ 

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

ตารางอ้างอิง 
1. รับสมัครโดยระบบการสอบรับตรงของคณะ

มัณฑนศิลป์ จ านวน 30 คน จากจ านวนผู้สมัคร
ประมาณ 580 คนต่อปี 

2. การรับสมัครจากโควต้านักเรียนในภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศไทย จ านวน 5 คน โดยมีการวางระบบการ
สอบทักษะทางศิลปะในหัวข้อที่ก าหนด และพิจารณา
จากการสัมภาษณ์พร้อมน าเสนอผลงานเป็นรายบุคคล     

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2558 ระบบการรับนักศึกษา 
กลุ่มท่ี 1. รับสมัครโดยระบบการสอบรับตรงของ

คณะมัณฑนศิลป์ มีนักศึกษาสอบผ่านจ านวน 28 คน 
คัดเลือกจากจ านวนผู้สมัครประมาณ 400 คน มี
นักศึกษามารายงานตัว 27 คน สละสิทธิ์ 1 คน 

กลุ่มท่ี 2. การรับสมัครจากโควต้านักเรียนในภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทย จ านวน 4 คน โดยมีการสอบ
ทักษะทางศิลปะในหัวข้อที่ก าหนด และพิจารณาจาก
การสัมภาษณ์พร้อมน าเสนอผลงานเป็นรายบุคคล 

รวมมีนักศึกษารับเข้าในปีการศึกษานี้จ านวน 31 คน 
น้อยกว่าที่ตั้งเปูาหมายไว้ 

การรับนักศึกษา 2 กลุม่มีการด าเนินงานดังนี้ 
1. การคัดเลือกจากผลสอบทักษะทางศิลปะและการ

สร้างสรรค์ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสอบรับ
ตรงที่ได้รับการแต่งตั้ง คณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งมาจาก
อาจารย์ประจ าของทุกภาควิชา 

2. ส าหรับกลุ่มโควตานักเรียนในภูมิภาคต่างๆ ใช้การ
คัดเลือกจากทักษะทางศิลปะและการสร้างสรรค์ใน
หัวข้อที่ก าหนดให้ และการสอบสัมภาษณ์พร้อมน าเสนอ
ผลงานส่วนบุคคล โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งจาก
ภาควิชาฯ ประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

โดยการรับนักศึกษาในปีการศึกษานี้พบว่ามีจ านวน
นักศึกษาไม่ตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรทั้ง
สองกลุ่ม คือ 35 คน เนื่องจากมีนักศึกษาสละสิทธิ์เพ่ือ
ไปเรียนในสาขาอ่ืน ส าหรับนักศึกษาโควต้ามีจ านวน
น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา 

การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 
ภาควิชาฯ ได้มีการประชุมเพ่ือประเมินผลการรับ

นักศึกษา พบว่า กระบวนการรับนักศึกษาโดยการสอบ
รับตรงมีมาตรฐานที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตรง
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ตามคุณภาพและทักษะที่เหมาะสมกับหลักสูตร แต่ยังมี
ข้อจ ากัดในเรื่องการสมัครสอบของนักศึกษา เนื่องจาก
วันสอบข้อเขียน วันประกาศผลสอบ และวันสอบ
สัมภาษณ์ของคณะมัณฑนศิลป์ล่าช้ากว่ามหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ ท าให้เกิดการแข่งขันในการคัดเลือกนักศึกษา และ
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้มีนักศึกษาบางส่วนตัดสินใจเลือก
เรียนในสถาบันอื่นที่มีการประกาศผลแล้ว จึงไม่เข้าสอบ
สัมภาษณ์และไม่มารายงานตัว โดยเฉพาะนักศึกษาที่
อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ท าให้เสียโอกาสในการรับ
สมัครเข้าศึกษา  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษา 

ภาควิชาฯ จึงได้ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องการสอบรับ
ตรง และการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้น 
โดยก าหนดวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ให้
เหมาะสม เสนอให้ที่ประชุมกรรมการคณะมัณฑนศิลป์
พิจารณาด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปี
การศึกษาหน้า 

ในส่วนของการด าเนินงานในหลักสูตร ภาควิชาฯได้
วางแผนในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์การเรียนการ
สอนของภาควิชาฯในรูปแบบดิจิตัลซึ่งเป็นผลงานของ
นักศึกษาในหลักสูตร เพ่ือเผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่างๆ   

ทั้งนี้การรับสมัครในระบบโควต้าภูมิภาค เป็นส่วน
หนึ่งที่สร้างให้เกิดทางเลือกในการศึกษามากยิ่งขึ้น และ
สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมและเตรียมตัว
ในการเรียนหลักสูตรนี้ได้มากขึ้น นอกจากนี้การ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาโควตาจ านวน 4 คน
โดยอาจารย์ผู้สอนในวิชาต่างๆในปีการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่ามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ที่ประชุมภาควิชาฯจึง
ได้มีมติให้มีการพิจารณารับนักศึกษาโควต้าเพิ่มข้ึนจาก
เดิมในภาคการศึกษาหน้า  

ดังนั้น ในการรับนักศึกษาในปีการศึกษาหน้า 
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรประชุมร่วมกันภายในภาควิชาฯ เพื่อเสนอ
ปัญหาและการปรับปรุงการรับนักศึกษาต่อกรรมการ
สอบรับตรงคณะมัณฑนศิลป์ ทั้งในกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์การสอบรับตรง การเรียกผู้สอบผ่าน
ข้อเขียนเพ่ือมาสอบสัมภาษณ์มากกว่าจ านวนที่เปิดรับ 
และการเพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษาสอบในระบบโควต้า
ภูมิภาค  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ประเมินผลงานและคะแนนจากการสอบเข้าศึกษา

ของนักศึกษาในปีที่ผ่านมา ตลอดจนปรับปรุงการวัดผล 
การก าหนดหัวข้อโจทย์งานสร้างสรรค์ และแนวทางการ
สัมภาษณ์ ให้มีความสอดคล้องกัน  

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

นอกเหนือจากการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมัณฑนศิลป์แล้ว ยังได้
จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือแนะน าสถานที่เรียนใน
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ซึ่งในปี
การศึกษานี้ทุกภาควิชาของคณะมัณฑนศิลป์ได้ย้ายมา
เรียนที่วิทยาเขตนี้ เนื่องจากการปิดซ่อมแซมอาคาร
เรียนคณะมัณฑนศิลป์วิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพฯ 

ในการด าเนินงานของหลักสูตร ภาควิชาฯ ได้มีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ชั้นปีละ 1 คน 
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเรื่องการเรียนในหลักสูตร 

2. ภาควิชาฯได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการ
สอนของภาควิชาฯ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาใน
หลักสูตร เพ่ือแนะน าการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน
และอาจารย์ผู้สอนในภาควิชาฯ 

3. นอกจากนี้ยังได้แนะน าระเบียบการปฏิบัติงานและ
การใช้เครื่องมือในโรงปฏิบัติงานของภาควิชาฯแก่
นักศึกษาใหม่ โดยอาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าโรง
ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานร่วมกัน และ
จัดหาเครื่องมือคุณภาพดีให้นักศึกษาซื้อใช้ในราคา
ย่อมเยา 

ส าหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมอ่ืนๆได้แก่การ
สมัครนักเรียนเข้าอบรมในกิจกรรม Art Camp ของ
คณะมัณฑนศิลป์ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน อันเป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร โดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน
และปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษาของภาควิชาฯเพ่ือให้
ความรู้ทางศิลปะแก่เยาวชนในชุมชนต่างๆ 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการเรียนของนักศึกษาที่รับเข้าในปีนี้ มีการ

ลงทะเบียนเรียนครบถ้วนตามแผนการศึกษา ผลการ
เรียนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีนักศึกษาตกค้าง 
ลาออก หรือมีสถานภาพรอพินิจ 

- รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในโรง

ปฏิบัติงาน ตลอดจนเรียนรู้ระเบียบการปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี 

ส าหรับกิจกรรม Art Camp อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ในทุกสาขาวิชาของคณะมัณฑนศิลป์
คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมอบรม จ านวน 65 คน 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมใน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทาง
ศิลปะร่วมกับเยาวชนในโครงการด้วย 

การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

ภาควิชาฯ ได้มีการประชุมเพ่ือทบทวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในทุกปีการศึกษา ซึ่งมีความ
จ าเป็นอย่างมาก โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาการเตรียม
ความพร้อมท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียนการ
สอนของหลักสูตร และเรียนรู้การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในโรงปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ
การจัดหาเครื่องมือคุณภาพดีให้นักศึกษาในราคา
ย่อมเยา ช่วยให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

การวางแผนงานและการจัดกิจกรรม Art Camp
ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมเตรียมพร้อมในการสมัครเรียนตาม
สาขาวิชาที่สนใจ และเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชา
ต่างๆ ของคณะมัณฑนศิลป์ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม
การจัดกิจกรรมนี้ต้องมีการหมุนเวียนไปตามภูมิภาคและ
จังหวัดต่างๆ อาจจ ากัดการเข้าถึงของนักเรียนและ
ผู้สนใจในบางกลุ่ม จึงควรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือ
ปรับปรุงเนื้อหาการอบรม และวางแผนการอบรมใน
ภูมิภาคหรือจังหวัดที่มีความต้องการเสนอต่อภาควิชาฯ
และกรรมการคณะมัณฑนศิลป์ ในครั้งต่อไป 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

การด าเนินงานของภาควิชาฯ มีความเหมาะสม
นักศึกษาท่ีเข้าใหม่มีความพร้อมในการเรียนรู้ เข้าใจการ
เรียนการสอนในแต่ละวิชาของหลักสูตร มีความคุ้นเคย
กับสภาพแวดล้อม สามารถจัดสรรเวลาในการเรียนและ
ท ากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจาก
ความคุ้นเคยและบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นปี
อันเกิดจากกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษายังเป็นการปลูกฝังทัศนคติท่ีดีในการศึกษาร่วมกัน
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ในอนาคต 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา 
กลไกการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา 

จากการประเมินผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ในปี
การศึกษานี้มีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและภาควิชาฯจัดให้มีการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีเป็นรายบุคคลระหว่างการศึกษาในหลักสูตร 
โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการจ านวน 1 คน 
ส าหรับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี และแจ้งให้นักศึกษา
ทราบในการปฐมนิเทศนักศึกษา 

2. จัดให้มีการปฐมนิเทศการท าศิลปนิพนธ์ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชา 
366 212 ศิลปนิพนธ์    

ผลการด าเนินงาน 
การจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา และให้

ค าปรึกษาระหว่างการศึกษาในหลักสูตร โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ประจ าวิชาที่เก่ียวข้อง และ
หัวหน้าภาควิชาฯ ท าให้ทราบปัญหาของนักศึกษาและ
สามารถเน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเป็นรายบุคคล
ได้เป็นอย่างดี 

นักศึกษามีความเข้าใจในวิธีการท าศิลปนิพนธ์ การส่ง
งาน และประสานงานเพ่ือจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ 
(Thesis Festival) อย่างไรก็ดีการจัดแสดงผลงานในปีที่
ผ่านมา มีจ านวนหุ่นเพ่ือติดตั้งผลงานไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักศึกษา ภาควิชาฯ จึงได้จัดซื้อเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วนเพียงพอในปีการศึกษานี้ และสามารถ

-รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ 
- ระเบียบการ
ท าศิลปนิพนธ์ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
หมุนเวียนน ามาใช้ในการจัดแสดงส าหรับนักศึกษาในรุ่น
ต่อไป 

นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและนักศึกษาใน
แต่ละชั้นปีสามารถใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
(Line/Facebook) เพ่ือการติดต่อหรือแจ้งข่าวสารได้ 

การประเมินกระบวนการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

ภาควิชาฯ ได้มีการทบทวนระบบการแนะแนวและให้
ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาในแต่ละชั้นปี ซึ่งจะ
ช่วยติดตามการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ได้อย่างใกล้ชิด  

การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารในกลุ่มนักศึกษาและ
อาจารย์ โดยใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Line/Facebook) ยังมี
ส่วนช่วยในการติดตามดูแลนักศึกษาได้สะดวกยิ่งขึ้น  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการพิจารณาร่วมกันเพ่ือปรับปรุงแนวทางการให้
ค าปรึกษาให้ดียิ่งขึ้น เน้นการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ของแต่ละบุคคล และติดตามผลในปีการศึกษาต่อไป 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
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

-รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ 
-มคอ.3 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
โครงการประกวดการออกแบบเครื่องประดับระดับชาติ 
Thailand Innofashion Award (TIFA) 2016 เพ่ือ
เรียนรู้การใช้ทักษะด้านการสื่อสารและการสร้างสรรค์ 
และมีนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 
1 คน 

-คัดเลือกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีโครงการ
วิทยานิพนธ์ที่แสดงแนวคิดเรื่องความงามในศิลปะไทย 
และศิลปะไทยร่วมสมัย ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล
สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และได้รับรางวัล
ในสาขาเครื่องประดับลักษณะไทยจ านวน 1 คน 

-ภาควิชาฯ มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัย Kookmin University ประเทศเกาหลีใต้ 
โดยคัดเลือกจากนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 จ านวน 2 คน เพื่อ
ไปศึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 

นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังด าเนินการโครงการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Estonia 
Academy of Art ประเทศเอสโตเนีย ซึ่งมีชื่อเสียงใน
ด้านการศึกษาวิชาออกแบบเครื่องประดับในระดับโลก 
เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาใน
หลักสูตรที่สนใจ และอยู่ในระหว่างการลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่งคาดหมายว่าจะเริ่มแลกเปลี่ยนนักศึกษาได้ในปี
การศึกษาหน้า 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.3) 

- อัตราการคงอยู่   
จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ถึง

ปัจจุบันในปีการศึกษานี้ มีจ านวน 122 คน  
ประกอบด้วย  

ตารางข้อมูล
นักศึกษา 
หมวดที่ 2 
บัณฑิต 



27 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ชั้นปีที่ 1 รวม 31 คน     ชั้นปีที่ 2 รวม 34 คน  
ชั้นปีที่ 3 รวม 30 คน     ชั้นปีที่ 4 รวม 27 คน  

 - การส าเร็จการศึกษา  
เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555 ยังไม่มีผู้จบการศึกษาตามหลักสูตร แต่จาก
แนวโน้มการส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2553 มีนักศึกษา
จบตามเกณฑ์ของหลักสูตร 34 คน จากจ านวน 35 คน 
(มีนักศึกษาตกค้างจ านวน 1 คน) และในปี พ.ศ.2554 มี
นักศึกษาจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร 33 คน จากจ านวน 
34 คน โดยมีนักศึกษาตกค้างจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 97 จึงคาดหมายว่าการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ในหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2555 ควรเป็นร้อยละ 97 

ส าหรับในปีการศึกษานี้มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 
26 คน จากจ านวน 27 คน (มีนักศึกษาตกค้าง 1 คน) 
ตามการคาดการณ์ โดยมีจ านวนแรกรับ 35 คน (ลาออก
ในปีที่ 1-2 จ านวน 2 คน) คิดเป็นอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาร้อยละ 74.29 

 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 
กลไกการส ารวจข้อมูลความพึงพอใจฯ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและภาควิชาฯได้ประชุมเพ่ือ
ติดตามการส า รวจความพึงพอใจของนั กศึ กษา 
ประกอบด้วย 
   1. ระบบประเมินของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
   2. ผ่านเว็บไซด์ของคณะมัณฑนศิลป์     
   www.decorate.su.ac.th  
   3. แบบประเมินส าหรับนักศึกษา ในการประเมิน
ความพอใจในประเด็นด้ านหลักสูตรและการจัด
การศึกษา โดยคณะมัณฑนศิลป์ 
    4. การสอบถามนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของภาควิชาฯ 

ผลการด าเนินงาน 
ได้จัดให้มีการประเมินโดยนักศึกษา ประกอบด้วย 
1. ระบบประเมินการสอนโดยผ่านอินเตอร์เนตของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนักศึกษาสามารถประเมิน
ผู้สอนตามรายวิชาต่างๆท่ีเปิดสอนในหลักสูตร และคณะ

-รายงานผล
การประเมิน
การสอนตาม
รายวิชา 
-แบบประเมิน
ส าหรับ
นักศึกษา ใน
การประเมิน
ความพอใจใน
ประเด็นด้าน
หลักสูตรและ
การจัด
การศึกษา 
(ค่าเฉลี่ย = 
3.33 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
มัณฑนศิลป์จัดส่งรายงานการประเมินมายังหัวหน้า
ภาควิชาฯและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. การเสนอข้อร้องเรียนผ่านเว๊ปไซด์ของคณะ
มัณฑนศิลป์ www.decorate.su.ac.th โดยผู้ดูแล
เว็บไซต์จะส่งข้อร้องเรียนมายังภาควิชาฯ เพื่อติดตาม
แก้ไข 

3. รวบรวมผลส ารวจจากแบบประเมินส าหรับ
นักศึกษา สรุปผลการประเมินโดยคณะมัณฑนศิลป์ และ
แจ้งผลการประเมินต่อหัวหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา (ถ้ามี) ได้จากการรายงานผล
การศึกษาของอาจารย์ผู้สอนใน มคอ.5 ซึ่งผลการ
ประเมินข้างต้นไม่พบข้อร้องเรียน (ส าหรับข้อร้องเรียน
เรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดูค าอธิบายในหัวข้อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้) นอกจากการประเมินดังกล่าวแล้ว 
การสอบถามความคิดเห็นโดยตรงจากนักศึกษา ยังเป็น
อีกช่องทางในการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอนได้อย่างดี 

การประเมินกระบวนการ 
แม้ว่าระบบการประเมินการสอนทางอินเตอร์เนตเป็น

ส่วนหนึ่งของการเข้าถึงและการส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในภาพรวม โดยเฉพาะในการปรับปรุงการ
สอนของอาจารย์ อย่างไรก็ดีการประเมินดังกล่าวอาจไม่
ครอบคลุมต่อความต้องการของนักศึกษาอย่างรอบด้าน 

ส าหรับแบบประเมินส าหรับนักศึกษา ในการประเมิน
ความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัด
การศึกษา มีการสอบถามที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมและ
การแนะแนวการศึกษา ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จึงเป็นข้อมูลที่จ าเป็นในการบริหารหลักสูตร และควร
ประเมินร่วมกับการสอบถามทั้งจากนักศึกษาและ
อาจารย์โดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง
มากที่สุด 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวหน้าภาควิชาฯและ

อาจารย์ผู้สอนควรประชุมร่วมกันเพ่ือน าผลการประเมิน
ทั้งหมดมาประกอบการพิจารณา และเสนอการปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การสอน และแก้ไขข้อร้องเรียนอ่ืนๆ(ถ้ามี) นอกจากนี้
ควรวางแผนให้มีการส ารวจและติดตามผลจากนักศึกษา
โดยตรงในภาคการศึกษาต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

3.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 
3.2 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 
3.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9/ 3  =  3.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษามีประสิทธิภาพ กล่าวคือมีกระบวนการคัดเลือกโดยการสอบรับ
ตรงของคณะมัณฑนศิลป์ และการรับนักศึกษาโควต้าจากภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย สามารถรับนักศึกษาที่
มีทักษะและความสามารถสอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร ที่เน้นการสร้างให้นักศึกษามีความสามารถท้ังใน
ด้านทักษะฝีมือและกระบวนการสร้างสรรค์ และมีแนวโน้มที่นักศึกษาสามารถจบการศึกษาตามเกณฑ์ใน
ระยะเวลา 4 ปีได้ตามการคาดหมายในหลักสูตรนี้ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. การประเมินการคงอยู่ของนักศึกษาส่วนหนึ่งสะท้อนการขาดวินัยในการเรียนอย่างสม่ าเสมอของ
นักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ท าให้มีนักศึกษาตกค้างในแต่ละปี แม้ว่าจะมีจ านวนไม่มากนัก แต่ภาควิชาฯได้น า
ปัญหานี้มาปรับปรุงการสอนในหลักสูตร โดยประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในวิชาต่างๆ ตลอดจนให้
ความส าคัญต่อการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพ่ือสร้างให้เกิดความตระหนักในเรื่องระเบียบวินัยใน
การเข้าเรียน และการส่งงาน ภาควิชาฯจึงได้มีการทบทวนการปฐมนิเทศและกระบวนการท าศิลปนิพนธ์ของ
นักศึกษาในทุกปีการศึกษา เพ่ือสร้างให้เกิดระบบและทัศนคติที่ดี เตรียมพร้อมให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้า
กับการท างานวิชาชีพในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการสร้างวินัยและความรับผิดชอบควบคู่
ไปกับการเรียนทั้งในระดับมัธยมและอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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2. นอกจากการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพแล้ว การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของนักศึกษาตลอดหลักสูตรนี้
ยังสามารถสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้งการพัฒนาในสาขาวิชาชีพการออกแบบ
เครื่องประดับและสาขาที่เก่ียวข้อง ตลอดจนในสายวิชาการเพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์แก่นักศึกษาตาม
ความถนัดและความสนใจ 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.1) 

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด โดยภาควิชาฯ
ประชุมเพ่ือวางแผนการปรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่ตรงกับ
หลักสูตร และแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณสมบัติจาก
ภาควิชาฯ เสนอต่อกรรมการคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อ
ด าเนินการแต่งตั้ง 

หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมในการรับอาจารย์
ใหม่ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรแนะน าหลักสูตร
และการเรียนการสอน ตลอดจนประชุมเพ่ือจัดภาระ
งานสอนร่วมกับอาจารย์ในภาควิชาฯตามความ
เชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ (KPI) 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2558 รับอาจารย์ใหม่ 1 คน คือ

อาจารย์ ดร. ยอดขวัญ สวัสดี รวมมีอาจารย์ผู้สอนใน
ภาควิชาฯ 13 คน   
การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ 

ผลจากการพิจารณาร่วมกันภายในภาควิชาฯ ตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้สามารถคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเหมาะสมกับวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร มีจ านวนนักศึกษาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ในหลักสูตร (รวมปริญญาตรีและปริญญาโท) (FTES) 
คือ 10.02 และคาดการณ์อัตราส่วนใหม่คือ 8.68 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ฯ 

เตรียมการประชุมในภาควิชาฯเพ่ือหาข้อบกพร่อง
ของการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร และ
วางแผนการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าในหลักสูตร (FTES) ในรอบ

- รายงานการ
ประชุมภาควิชา
ฯ 
- เอกสารการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะ
มัณฑนศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนนี้รายงาน
เฉพาะอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
5 คน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

 การบริหารอาจารย์ 
กลไกการบริหารอาจารย์ 

ภาควิชาฯ จัดประชุมเพ่ือมอบหมายภาระงานสอน 
และการปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์
แต่ละท่าน สอดคล้องกับการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ (KPI)  

-มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจ ทั้งในงานวิจัย/สร้างสรรค์ การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์ใน
หลักสูตร ทั้งในการรายงานผ่านที่ประชุมภาควิชาฯ
และจัดเก็บภาพถ่ายและกิจกรรมผ่านสื่อ 
Facebook/SAR Jewelry 

-มีการจัดอบรมให้แก่อาจารย์เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพโดยคณะมัณฑนศิลป์ 
นอกจากนี้ภาควิชาฯ และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เสนอแผนการอบรมและสัมมนาในการประชุม
ภาควิชาฯ เพื่อสนับสนุนการเพ่ิมพูนความรู้และ
จัดสรรทุนอุดหนุนผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ แก่อาจารย์
ในทุกปีการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมี

ประสิทธิภาพดี อาจารย์ในหลักสูตรมีการรายงาน
ภาระงานและการปฏิบัติงานตามท่ีภาควิชาฯก าหนด 

แต่เนื่องจากการประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI) 
ยังมีรอบการประเมินไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการ
เปิดภาคการศึกษา จึงมีความไม่สอดคล้องของการ
ปฏิบัติงานในบางโครงการ 

นอกจากนี้การติดตามข้อมูลและการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ในหลักสูตรผ่านการรายงานในที่ประชุม
ภาควิชาฯและการรวบรวมภาพถ่ายและกิจกรรมผ่าน
สื่อ Facebook/SAR Jewelry ยังเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารอาจารย์    

การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ 
อาจารย์ในหลักสูตรเห็นด้วยกับการประเมินการ

ปฏิบัติราชการ (KPI) ในปีการศึกษานี้เนื่องจากมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการวางแผนการปฏิบัติงาน
ได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาฯ  

- รายงานการ
ประชุมภาควิชา
ฯ 
- เอกสารผล
การพิจารณา
ขอรับทุน
สนับสนุนการ
ท าวิจัยและ
ผลงานวิชาการ
ต่างๆ 
-เอกสารการ
ประชุม สัมมนา
โครงการจัดการ
ความรู้การ
ประกันคุณภาพ 
และการ
ปรับปรุง
หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์ในหลักสูตรให้ความร่วมมือในการติดตาม

และรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านที่ประชุมภาควิชาฯ
และสื่อ Facebook/SAR Jewelry  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารอาจารย์ 

ภาควิชาฯเสนอให้คณะมัณฑนศิลป์ทบทวนรอบ
การประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI) ให้สอดคล้องกับ
เวลาปฏิบัติงานจริง  

 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

จากการประเมินการส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ในปี
ที่ผ่านมา เป็นไปตามแผนงานที่ภาควิชาฯก าหนดไว้ 
แต่ยังมีบางแผนงานที่ไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ ดังนั้น
ในปีการศึกษานี้ ภาควิชาฯได้ก าหนดแผนส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์ไว้ ดังนี้ 

1. สนับสนุนหรือจัดหางบประมาณในกิจกรรมการ
บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพอาจารย์  

2. สนับสนุนให้อาจารย์ส่งข้อเสนอวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและผลิตผลงานสร้างสรรค์ จาก
กองทุนวิจัยของคณะมัณฑนศิลป์ และแหล่งทุน
ภายนอก 

3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. สนับสนุนและแนะน าแนวทางการขอต าแหน่ง
วิชาการ 

5. สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
โดยจัดสรรจากกองทุนวิจัยคณะมัณฑนศิลป์ 

ผลการด าเนินงาน 
ภาควิชาฯและอาจารย์ในหลักสูตรจัดกิจกรรม

อบรมและให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
แล้วเสร็จ 1 โครงการ คือโครงการอบรมขึ้นรูป
เครื่องประดับร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
แห่งชาติ (GIT) โดยอบรมคณะครูอาจารย์ในเขต
ภาคเหนือ และอยู่ระหว่างด าเนินงานต่อเนื่องในปี
การศึกษาหน้าอีก 2 โครงการ คือ  

-โครงการยิ่งไทยยิ่งพึงใจ 
-โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากโบราณวัตถุ

ชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่วมกับกรม

- ประกาศผล
การพิจารณา
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยหรือผลิตผล
งานสร้างสรรค์
จากเงินกองทุน
วิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
มัณฑนศิลป์
ประจ าปี
งบประมาณ 
2559 
-แผนงาน
โครงการอบรม 
-รายงานประชุม
ภาควิชาฯ  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ศิลปากร 

-อาจารย์ในหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้รับ
จัดสรรทุนอุดหนุนการท าวิจัย/สร้างสรรค์ 
ตัวอย่างเช่น  ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา และ 
อาจารย์ ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ รับทุนอุดหนุนวิจัย
สร้างสรรค์จากคณะมัณฑนศิลป์ โครงการวิจัยเรื่อง 
“ผี พราหมณ์ พุทธ วัฒนธรรมประดับได้” จัดท าราย
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
ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวัสดุศาสตร์ 
    - อาจารย์วินิตา คงประดิษฐ์ ได้รับเงินทุน
สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จากกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ 
จ านวน 100,000 บาท 

การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
จากการประชุมประเมินแผนงานการส่งเสริมและ

สนับสนุนคุณภาพอาจารย์ พบว่า การให้ทุนสนับสนุน
การท างานวิจัย/สร้างสรรค์ท่ีจัดสรรโดยกองทุนวิจัยฯ
คณะมัณฑนศิลป์ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร และการผลิตผลงานวิชาการ/
สร้างสรรค์ของอาจารย์มากยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ตามการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกของอาจารย์ ยังมีปัญหาเรื่องการ
เบิกจ่ายทุนการศึกษาล่าช้า ซึ่งต้องมีการติดตามการ
เบิกจ่ายต่อไป 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
-ภาควิชาฯ พิจารณาและวางแผนการให้การ

สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
การเพ่ิมงบประมาณเพ่ือการอบรมหรือเสนอผลงาน
วิชาการ/สร้างสรรค์ในต่างประเทศของอาจารย์ในราย
ที่มีความสอดคล้องต่อการเพ่ิมพูนความรู้ในหลักสูตร 

-พิจารณาการวางแผนงานเพ่ือก าหนดโครงการ
การอบรมและสัมมนาที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ เพ่ือเป็นตัวอย่างการจัดหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมส าหรับอาจารย์ในปีการศึกษาหน้า 

-ภาควิชาฯจะด าเนินการเร่งรัดคณะมัณฑนศิลป์ 
ในการจัดสรรทุนการศึกษาแก่อาจารย์ในหลักสูตรให้
ตรงตามเงื่อนไข 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
2 x 100/ 5 = 40.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
3 x 100/ 5 = 60.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ผลงานวิชาการของอาจารย์  
(0+3.0) x 100/ 5 = 60.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน - ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 3 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 2 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ -  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 60.00  
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จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40.00  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 40.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 40.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 12.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย  
เปูาหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป) 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 3 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 2 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 100.00 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ 60.00  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 60.00  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 36.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย  
เปูาหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2.2 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่ 0.40 - - ตารางที่ 4.2.2 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

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

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

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

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

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

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 



38 
 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ทะเบียน 

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

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 1 0.2 
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 1 0.4 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 - - ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 3 2.4 
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด - 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 5 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

3.0 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

- 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

60.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

- 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

15.00 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ  96.00  เกณฑ์ประเมิน  :   5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ  60.00  เกณฑ์ประเมิน  :   5  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ  12.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย   
เปูาหมายปีต่อไป    : ร้อยละ  20.00  เกณฑ์ประเมิน  :   5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์  
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์    
   1. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน 
ประกอบด้วยอาจารย์วุฒิปริญญาเอก จ านวน 2 คน 

ตารางที่ 1.1-1 , 
1.1-2 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท จ านวน 3 คน และมีอาจารย์ที่
มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 3 คน 
   - มีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรรวม 13 คน 
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คนและ
อาจารย์ประจ า 8 คน โดยเปน็อาจารย์ใหม่ 1 คน 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
กลไกการส ารวจข้อมูลความพึงพอใจฯ 

-คณะมัณฑนศิลป์จัดประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และจัดท าแบบประเมินส าหรับอาจารย์ ใน
การประเมินความพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา  

-ภาควิชาฯเปิดให้มีการเสนอแนะและรายงาน
ความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัด
การศึกษาทั้งในที่ประชุมภาควิชาฯ การรายงานใน
มคอ.5 และการสอบถามโดยตรงจากอาจารย์ใน
หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
-คณะมัณฑนศิลป์รวบรวมผลการประเมินจากแบบ

ประเมินส าหรับอาจารย์ สรุปผลการให้ข้อมูลใน
แบบสอบถาม และแจ้งต่อหัวหน้าภาควิชาฯและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีผลประเมิน 4.04 อยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก (ปีท่ีแล้วผลประเมินเท่ากับ 3.46 จาก
คะแนนเต็ม 5) 

-จากช่องทางการด าเนินงานในภาควิชาฯสามารถ
สรุปความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร เพ่ือ
น าไปปรับปรุงและวางแผนในภาคการศึกษาหน้า 

การประเมินกระบวนการ 
-แบบการประเมินความพอใจในประเด็นด้าน

หลักสูตรและการจัดการศึกษาส าหรับอาจารย์ 
ครอบคลุมประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรในรอบการประเมินนี้ แต่
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดหากมีการ
แก้ไขระบบการประกันคุณภาพในครั้งต่อไป 

-ช่องทางการเสนอข้อคิดเห็นภายในภาควิชาฯมี
ความเหมาะสมและสื่อสารได้ตรงประเด็น 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 

- แบบประเมิน
ส าหรับอาจารย์ 
ในการประเมิน
ความพอใจใน
ประเด็นด้าน
หลักสูตรและ
การจัด
การศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนควรจัด

ให้มีการประชุมเพ่ือน าผลที่ได้จากแบบส ารวจ มาปรับ
ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน และการบริหาร
หลักสูตรมากยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

4.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 
4.2  15/3 5.00 

4.2 (1) 12.00 40.00 5.00 
4.2 (2) 36.00 60.00 5.00 
4.2 (3) 12.00 60.00 5.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
11/ 3  =  3.67  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญและความสามารถตรงตาม
สาขาวิชาชีพและคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตร 

2. อาจารย์ในหลักสูตรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสในพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตามความ
เชี่ยวชาญและความสนใจในแต่ละท่าน 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะมัณฑนศิลป์สนับสนุนด้านงบประมาณในการท าวิจัยและสร้างสรรค์แก่อาจารย์ในหลักสูตรอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา 
     2. ภาควิชาฯได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการ
แสดงผลงานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการคณาจารย์ร่วมกัน อาทิ มหาวิทยาลัย Kookmin University 
ประเทศเกาหลีใต้ University of Technology MARA ประเทศมาเลเซีย และคาดหมายว่าจะบรรลุข้อตกลง
ในความร่วมมือกับ Estonia Academy of Art ประเทศเอสโตเนียในปีการศึกษาหน้า 
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หมวดที ่5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2558 (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

360 111 ภูมิ
ปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค ์

1/58 - 19 11 1 - - - - - - - - 31 31 

360 112 
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น 

1/58 - - 12 12 6 2 1 - - - - - 33 33 

360 113 การ
ออกแบบและการ
สร้างสรรค์ใน
ศิลปะตะวันออก 

2/58 - - - - - - - - - - 34 - 34 - 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2558 (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

วิชาแกน                
360 101 การ
ออกแบบ 1  

1/58 6 9 10 5 1 - - - - - - - 31 31 

360 102 การ
ออกแบบ 2 

2/58 11 13 7 - - - - - - - - - 31 31 

360 103 วาดเส้น 
1 

1/58 3 13 14 1 - - - - - - - - 34 34 

360 104 วาดเส้น 
2 

2/58 - 8 18 3 2 - - - - - - - 31 31 

360 105 ศิลปะ
ปฏิบัติ 1  

1/58 3 6 15 7 - - - - - - - - 34 34 

360 106 ศิลปะ
ปฏิบัติ 2  

2/58 3 14 10 4 - - - - - - - - 31 31 

360 107 การ
เขียนแบบ
เบื้องต้น 

2/58 3 5 21 2 - - - - - - - - 31 31 

360 108 ศิลปะ
ไทยปริทัศน์ 

2/58 13 3 6 3 1 3 2 - - - - - 31 31 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

วิชาบังคับ                
366 101 ประวัติ
เครื่องประดับ 

1/58 6 2 8 11 4 - - - - - - - 31 31 

366 102 การท า
เครื่องประดับ 1 

1/58 10 11 10 - - - - - - - - - 31 31 

366 103 การท า
เครื่องประดับ 2 

2/58 5 14 8 4 - - - - - - - - 31 31 

366 104 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 1 

1/58 9 7 12 3 2 2 - - - - - - 35 35 

366 105 งาน
โลหะไทย
ประเพณ ี

1/58 9 7 15 2 - - - - - - - - 33 33 

366 106 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 2 

2/58 6 6 9 7 1 3 1 - - - - - 35 35 

366 107 อัญมณี
ศาสตร ์

2/58 17 8 5 3 1 - - - - - - - 34 34 

366 108 วัสดุ
และกระบวนการ
ผลิต 

1/58 13 9 5 2 3 1 - - - - - - 33 33 

366 109 การ
เขียนแบบและ
เสนอแบบเฉพาะ
ด้านการออกแบบ
เครื่องประดับ 

2/58 6 10 8 5 - - - 2 - - - - 31 29 

366 201 
ธุรกิจอัญมณ ี

1/58 9 6 9 1 3 - - - - - - - 28 28 

366 202 วิธีวิจัย
และการจัด
สัมมนา 

1/58 1 2 7 17 2 - - - - - - - 29 29 

366 203 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 

1/58 5 11 9 6 3 - - - - - - - 34 34 

366 204 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 3 
 

1/58 10 14 3 4 3 - - - - - - - 34 34 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

366 205 
เครื่องประดับกับ
วิถีชีวิต 

1/58 16 4 10 - - - - - - - - - 30 30 

366 206 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 4 

2/58 11 8 8 27 - - - - - - - - 27 27 

366 207 
การตลาดและการ
บริหารจดัการ
ธุรกิจ
เครื่องประดับ 

2/58 3 8 18 - - - - - - - - - 29 29 

366 208 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับธรุกิจ
เครื่องประดับ 

2/58 5 6 16 1 - 1 - - - - - - 29 29 

366 209 การ
น าเสนอผลงาน
เครื่องประดับ 

2/58 - 12 4 - - - - - - - - - 16 16 

366 211 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 5 

1/58 2 2 5 9 1 3 - - - - - - 25 25 

366 212 ศิลป
นิพนธ ์

2/58 7 5 4 5 - - - - - - - - 22 21 

วิชาเลือก                
366 213 การ
ออกแบบถักทอ
และแฟช่ัน 

1/58 1 2 4 - - - - - - - - - 7 7 

366 215 การ
ออกแบบอุปกรณ์
ประกอบตกแต่ง 

1/58 5 - - - - - - - - - - - 5 5 

366 216 งานช่าง
ศิลป์ตะวันออก 

1/58 3 3 1 1 - - - - - - - - 8 8 

366 220 
กรรมวิธีตกแต่งผิว
เครื่องประดับ 

1/58 6 10 8 5 - - - 2 - - - - 31 31 

366 223 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ 1 
 
 

1/58 29 4 - - - - - - - - - - 33 33 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

366 224 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ 2 

2/58 17 4 7 3 2 - - - - - - - 34 34 

366 229 ศิลปะ
และการออกแบบ
แก้ว 

1/58 7 - - - - - - - - - - - 7 7 

366 230 
เครื่องประดับกับ
สภาวะแวดล้อม
โลก 

1/58 5 - - - - - - - - - - - 5 5 

366 232 
โครงการศึกษา
ส่วนบุคคล 2  

2/58 2 10 3 - - - - - - - - - 16 15 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
กลไกการจัดท าหลักสูตร 

-อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชาฯ มีการ
ประชุมสัมมนาเพ่ือทบทวนแนวคิดและวัตถุประสงค์ของวิชาใน
หลักสูตร ตลอดจนข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรปี
พ.ศ. 2559 จากโครงการสัมมนาภาควิชาประจ าปี พร้อมสรุป
รายงานการประเมินหลักสูตร 

-เสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 5 คน 
เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 

-จัดท า มคอ.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2559) และก าหนดการวิพากษ์
หลักสูตร 

-ปรับปรุงแก้ไข มคอ.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องประดับ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2559) เพ่ือเตรียมเสนอที่
ประชุมกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในเดือน
พฤศจิกายนถึงธันวาคม พ.ศ.2559 

ผลการด าเนินงาน 
   - จากการประเมินหลักสูตรพบว่ามีรายวิชาเลือกเสรีจ านวน 24 
วิชา และมีหลายวิชาที่ไม่เคยเปิดการเรียนการสอน ภาควิชาฯ จึงได้

-โครงการ
สัมมนา
ภาควิชา
ประจ าปี 
- มคอ.5 
- รายงาน
การประเมิน
หลักสูตร  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

มีการประชุมระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมกับการสอบถามความสนใจ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เพ่ือปรับเปลี่ยนวิชาเลือกเสรีให้
เหมาะสมกับแนวโน้มการออกแบบและสร้างสรรค์ ตลอดจน
ปรับปรุงเนื้อหาสาระของวิชาเลือกเสรีให้ทันสมัยตอบรับต่อการ
พัฒนาด้านการออกแบบและธุรกิจเครื่องประดับ ตัวอย่างเช่น 
   ส่งเสริมการเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับและงานตกแต่ง
ด้วยวัสดุที่หลากหลาย ในวิชา 366 229 ศิลปะและการออกแบบ
แก้ว วิชา 366 220 กรรมวิธีตกแต่งพ้ืนผิวเครื่องประดับ และวิชา 
366 213 การออกแบบถักทอและแฟชั่น โดยจ ากัดจ านวนนักศึกษา
ในแต่ละวิชาไม่เกิน 5-8 คน ส่งผลให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะ
และเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากการเรียนกลุ่มย่อย สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง 

-สืบเนื่องจากการจัดโครงการสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเพ่ือ
ทบทวนรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร ในปีการศึกษานี้
ภาควิชาฯจึงปรับปรุงหลักสูตร ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เน้นการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและ
การบูรณาการความรู้ และจัดท าหลักสูตรศิลปะบัณฑิตสาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องประดับ (ฉบับปรังปรุงพ.ศ.2559) (มคอ.2) พร้อม
เสนอที่ประชุมกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

-ทั้งนี้ ในส่วนวิชาแกน ซึ่งเรียนร่วมกันในทุกภาควิชา และวิชา
ศึกษาทั่วไปของคณะมัณฑนศิลป์ เบื้องต้นคณะมัณฑนศิลป์ได้เสนอ
ความเห็นเรื่องการปรับปรุง (Curriculum Mapping) และยังอยู่
ระหว่างสรุปสาระในรายวิชาเหล่านี้  ประกอบกับในการจัดท า
หลักสูตรใหม่จ าเป็นต้องมีค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
ดังนั้นภาควิชาฯจึงต้องรอผลการด าเนินงานในส่วนนี้ของคณะ
มัณฑนศิลป์ เพ่ือน ามาประกอบในหลักสูตรปรับปรุงของภาควิชาฯ 
ในกรอบเวลาที่ก าหนด 

-คณะอนุกรรมการด าเนินงานหลักสูตรได้รับการแต่งตั้ง และ
จัดการวิพากษ์หลักสูตร พร้อมรายงานสรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 

การประเมินกระบวนการจัดท าหลักสูตร 
กระบวนการทบทวนเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรร่วมกับอาจารย์

ผู้สอนในโครงการสัมมนาของภาควิชาฯ ส่งผลให้การปรับปรุงสาระ
ของรายวิชาต่างๆหลักสูตร มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่าง
กว้างขวางและเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง และจัดท าแผนการ
สอนในภาคการศึกษาต่อไป 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดท าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าเสนอการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและ



46 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

วิธีการเรียนการสอนจากการสัมมนาในครั้งนี้ ในการสัมมนาภาควิชา
ฯ เพ่ือเป็นข้อมูลแก่อาจารย์ผู้สอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ในการท า มคอ.3 

 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชา 
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

เนื่องจากภาควิชาฯได้ก าหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ในปีการศึกษา 2558 นี้ จึงด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจ
แบบสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่างๆ สรุป
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่อประธานหลักสูตรที่ระบุใน
มคอ.5 น ามาปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรเดิม และการปรับ
หน่วยกิตให้เหมาะสมกับแนวทางการศึกษา 

2. การสรุปผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ใชับัณฑิต 
3. สรุปผลการส ารวจการมีงานท าและศึกษาต่อของบัณฑิตที่

จัดท าโดยคณะมัณฑนศิลป์ 
4. เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 
5. ก าหนดแผนงานปรับปรุงหลักสูตร การวิพากษ์หลักสูตร และ

การยื่นหลักสูตรเสนอต่อกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดท าร่างหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

เครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559) (มคอ.2) เสนอที่
ประชุมวิชาการคณะมัณฑนศิลป์ และอยู่ในขั้นตอนเสนอ
กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. คณะอนุกรรมการด าเนินงานหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง 
จัดการวิพากษ์หลักสูตรและรายงายผลการวิพากษ์หลักสูตร
เพ่ือน าไปปรับปรุงใน มคอ.2 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการสัมมนาประจ าปีของคณะ
มัณฑนศิลป์เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร และรับทราบเรื่องการ
แก้ไข (Curriculum Mapping) ในวิชาแกนจ านวน 8 วิชา ซึ่ง
เป็นวิชาพ้ืนฐานที่มีการเรียนการสอนในทุกภาควิชา และวิชา
ศึกษาทั่วไปที่จัดโดยคณะมัณฑนศิลป์ จ านวน 3 วิชา 

4. ก าหนดแผนการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จและ
ยื่นต่อกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือน

-โครงการ
สัมมนา
ภาควิชา
ประจ าปี  
- รายงาน
การประเมิน
หลักสูตร 
- ตาราง
เปรียบเทียบ
การแก้ไข
หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ.2559 
-หนังสือ
แต่งตั้ง
อนุกรรมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 
-รายงานการ
วิพากษ์
หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

พฤศจิกายนถึงธันวาคม พ.ศ.2559 ตามกรอบเวลาที่ก าหนด
โดยคณะมัณฑนศิลป์ 

การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
เนื่องจากภาควิชาฯได้วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในโครงการ

สัมมนาภาควิชาฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
น าเสนอผลการปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างเป็นรูปธรรม สะท้อน
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตามการด าเนินงานของคณะมัณฑนศิลป์ที่ล่าช้ากว่า
แผนงานของภาควิชาฯ และการจัดการประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชา
แกนโดยคณะมัณฑนศิลป์ ไม่สามารถชี้แจงประเด็นส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติงานต่อได้ 

ประกอบกับการสัมมนาประจ าปีของคณะมัณฑนศิลป์เป็นการ
แจ้งข้อมูลเบื้องต้น และยังไม่มีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในปี
การศึกษานี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้รายงานปัญหาการ
ปรับปรุงหลักสูตรในที่ประชุมภาควิชาฯเพ่ือติดตามการด าเนินงานใน
ส่วนของคณะมัณฑนศิลป์ในปีการศึกษาหน้า 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและภาควิชาฯวางกรอบการด าเนินงาน

ปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2559 
และเร่งรัดการด าเนินงานในส่วนของคณะมัณฑนศิลป์อย่างจริงจัง 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การวางระบบผู้สอน
และกร ะบวนกา ร
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 

- การก าหนดผู้สอน 
กลไกการก าหนดผู้สอน 

-อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมภาควิชาฯเพ่ือวางระบบ
ผู้สอน การจัดตารางสอน และการจัดแบ่งภาระงานตลอดปี
การศึกษา 

มคอ.3 
มคอ.5 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

-สืบเนื่องจากการประเมินผลการเชิญสอนของอาจารย์พิเศษใน
ภาคการศึกษาที่ผ่านมา พบความบกพร่องในการท างานของ
ส านักงานเลขานุการคณะฯเรื่องของการจัดเงินค่าตอบแทนให้ตรง
ตามเวลา ความไม่สอดคล้องกับตารางสอนและ มคอ.3 และขาด
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับในปี
การศึกษานี้ คณะมัณฑนศิลป์ได้ก าหนดแบบฟอร์มใหม่ส าหรับบันทึก
รายละเอียดการเชิญสอนอาจารย์พิเศษและวิทยากร โดยให้อาจารย์
ผู้สอนและผู้ประสานงานในรายวิชากรอกข้อมูลให้สอดคล้องกับ
มคอ.3 ยื่นต่อส านักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ ผ่านหัวหน้า
ภาควิชาฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
-การประชุมภาควิชาฯสามารถก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีภาระ

งานสอนตรงตามความเชี่ยวชาญ ในทุกวิชาและสามารถจัดท า
แผนการเรียนรู้ในทุกภาคการศึกษาได้ครบถ้วน 

-ระบบการเชิญสอนอาจารย์พิเศษมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน การ
รวบรวมผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถ
ตรวจสอบและติดตามได้ ลดปัญหาการท าเอกสารหายของส านักงาน
เลขานุการคณะฯ  

การประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน 
-การก าหนดผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนตลอดปี

การศึกษามีความเหมาะสมกับหลักสูตร 
-แม้ระบบการเชิญสอนของอาจารย์พิเศษและวิทยากรที่ก าหนดไว้

ก่อนเปิดภาคการศึกษาจะมีความสอดคล้องกับการท ามคอ.3 แต่บาง
กรณีมีความจ าเป็นที่ต้องการเพ่ิมวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษในบาง
สัปดาห์ เช่นวิทยากรที่ท างานในต่างประเทศหรือต่างจังหวัดและแจ้ง
ก าหนดเดินทางมาระหว่างเปิดภาคการศึกษา ยังมีความยุ่งยากใน
การประสานงานเพ่ือจัดท าเอกสารเชิญสอน  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอน 
-น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินของนักศึกษา ตลอดจน

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน และการวางระบบผู้สอนในภาคการศึกษาต่อไป 

-ทบทวนระบบการเชิญอาจารย์พิเศษและวิทยากรในรายวิชาที่มี
ปัญหา เพ่ือเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ และคณะมัณฑนศิลป์ 

 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 
3 และ มคอ.4)   
กลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

-ประธานหลักสูตรติดตามการจัดท าแผนการเรียนรู้ในทุกภาค

-มคอ.3 
-มคอ.4 
-มคอ.5 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การศึกษา เพ่ือรายงานต่อหัวหน้าภาควิชาฯและคณะฯ โดยให้
อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานทุกวิชาจัดท ามคอ.3 และมคอ.4 
โดยก าหนดระยะเวลาการจัดท าและรวบรวมแผนการเรียนรู้ แจ้งให้
อาจารย์ผู้สอนทราบผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและอีเมล์ ภายใน 2 
สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

-พิจารณาเรื่องการเชิญอาจารย์พิเศษ การประสานงานระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร แผนงานหรือโครงการศึกษานอกสถานที่ 
การคัดเลือกสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา และรายงานในที่ประชุม
ภาควิชาฯ 

-พิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจาก Kookmin University ประเทศเกาหลีใต้ และ
รายงานในที่ประชุมภาควิชาฯ 

ผลการด าเนินงาน 
-ในปีการศึกษานี้ มีการจัดท ามคอ.3 และมคอ.4 วิชาต่างๆท่ีเปิด

สอนในหลักสูตรครบถ้วน ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรติดตามรวบรวมแผนการเรียนรู้ของอาจารย์ในรายวิชาต่างๆ 

-มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และแนะน าสถานที่
เรียนส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน  

การประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ 

-ระบบการติดตามการจัดท าแผนการเรียนรู้ของหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพดี อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรด าเนินงานได้ตามแผนงาน
ที่ก าหนด 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

-อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถพิจารณาแผนการเรียนรู้ สรุป
ข้อมูลที่ได้จากแผนการเรียนรู้และข้อเสนอแนะเสนอต่ออาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรและภาควิชาฯเพ่ือเป็นข้อมูลการปรับปรุงในภาค
การศึกษาต่อไป 

-ติดตามผลการเรียนการสอนของนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป 

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
กลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ

-มคอ.3 
-มคอ.5 
-ภาพผลงาน
และกิจกรรม
ในสื่อ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

และวัฒนธรรม 
-อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมเพ่ือวางแผน

ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในรายวิชา ที่
สอดคล้องกับภารกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือจัดท าแผนการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษานี้มีวิชาในหลักสูตรที่มีกิจกรรมการบูรณาการ

ความรู้ ตัวอย่างเช่น  
-การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานที่

สะท้อนลักษณะของชุมชนและชาติพันธุ์ โดยการน าผลงานของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาออกแบบเครื่องประดับ 3 จ านวนกว่า 
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 ครั้งที ่56 บริษัทซิกนิตี้ ผู้ผลิตพลอย
สังเคราะห์ในเครือชวารอฟกี้ ได้เห็นศักยภาพในการออกแบบ
สร้างสรรค์ของนักศึกษา จึงตกลงให้การสนับสนุนในกิจกรรมการ
เรียนการสอนของภาควิชาฯ โดยจัดสรรวัสดุพลอยสังเคราะห์แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 4 เพ่ือสร้างให้
เกิดการบูรณาการความรู้ด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์กับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับระดับ
นานาชาติ 

-การจัดโครงการศึกษานอกสถานที่ในวิชาอัญมณีศาสตร์ ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพ่ือศึกษาดูงานกระบวนการผลิตอัญมณีและ
ตลาดการซื้อขายอัญมณีของประเทศไทยที่จังหวัดจันทบุรี โดย
การบูรณาการความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

-การจัดกิจกรรมบริการวิชาการทางสังคม “ศิลปะรับใช้สังคม” 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวิชาการออกแบบ 1 โดยการออกแบบและ
วาดภาพตกแต่งผนังห้องพยาบาล เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพอาคาร
ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ ตามท่ีทางหน่วยงานได้ร้องขอความอนุเคราะห์ผ่านทาง
ภาควิชาฯ  

-วิชาเครื่องประดับกับสภาวะแวดล้อมโลก ได้จัดโครงการ
ออกแบบสร้างสรรค์เพ่ือบริการวิชาการทางสังคม โดยนักศึกษาของ

Facebook/
SAR 
Jewelry 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ภาควิชาฯร่วมกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการพัฒนาชุมชน
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว เกาะช้าง จังหวัดตราด และลงพ้ืนที่เก็บ
ขยะชายหาดที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เพ่ือน ามาสร้างสรรค์
เครื่องประดับตามหลักการออกแบบอย่างยั้งยืน โดยน าเสนอ
กิจกรรมตลอดจนผลงานผ่านสื่อ Facebook/Citizen Designer: 
Jewelry and Global Environment  

-นอกจากการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ประจ าปี 2559 (Thesis 
Festival) แล้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ยังได้เข้าร่วมโครงการเทศกาล
ศิลป์ “Siam Art Traction” ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์
และจัดฝึกปฏิบัติการ (workshop) โดยนักศึกษา เรื่องเทคนิคการ
ตกแต่งเครื่องประดับ ณ ห้างสรรพสินค้าสยามเซนเตอร์ อันเป็นการ
บริการวิชาการทางสังคม โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชา
ต่างๆของหลักสูตร โดยเฉพาะเทคนิคการตกแต่งเครื่องประดับใน
วิชาเลือกมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ  

-นอกจากนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ออกแบบและจัดท าสื่อมัลติมิเดีย
เพ่ือประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของภาควิชาฯ และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นผลงานจากการเรียนในวิชาการน าเสนอ
ผลงานเครื่องประดับ และได้ใช้ในการประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯใน
การด าเนินงานเพ่ือจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 
Estonia Academy of Art ประเทศเอสโตเนีย ในเรื่องการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา 

การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ
ภารกิจด้านอ่ืนๆ 

-ในปีการศึกษานี้ การวางแผนและจัดท าแผนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบด้านการบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับรายวิชา
ในหลักสูตรตามที่ระบุในมคอ.3 

-อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนพิจารณาร่วมกันจาก
ผลงานของนักศึกษาและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ จากโครงการ
การบูรณาการความรู้ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนรู้
สถาบันตลอดจนองค์กรต่างๆมีความสนใจเข้าร่วมโครงการกับการ
เรียนการสอนของภาควิชาฯอีกในปีการศึกษาหน้า 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการกับภารกิจด้านอ่ืนๆ 

ภาควิชาฯน าผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาและสนับสนุนการ
เรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนๆในหลักสูตร หรือขยายผลการเรียนรู้ไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ในงานวิจัย และจัดท าแผนการเรียนรู้ในภาค
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การศึกษาต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ 
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

-ภาควิชาฯ ด าเนินการตามขั้นตอนของการประเมินผู้เรียน การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

-อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันทบทวน
มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ของวิชาต่างๆ ในหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาหน้า 

ผลการด าเนินงาน 
-อาจารย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและรายงานผล

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ต่อประธานหลักสูตรและภาควิชาฯ 
-อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 

ด้าน  
-คณะมัณฑนศิลป์มีการประเมินผลผู้เรียน และสรุปผลการ

ประเมินผู้เรียนต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและภาควิชาฯ 

การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ 
-อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจใน (Curriculum Mapping) ของ

รายวิชาในหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของแต่ละวิชา 

-ระบบการประเมินและสรุปผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

-อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาน าข้อมูล
ไปตรวจสอบและทบทวนในการจัดท า มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุงปี

-รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ 
-มคอ.3  
-มคอ.5 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

พ.ศ. 2559)  

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

-อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนวางแผนการจัดการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภาคการศึกษา  

ผลการด าเนินงาน 
-อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีการทบทวนการ

ประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชา 
-อาจารย์ผู้สอนมีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาต่างๆในที่ประชุมภาควิชาฯ และ/หรือใน มคอ.5  

การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
-ระบบการทวนสอบมีความเหมาะสมต่อการปรับปรุงการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
-การจัดการเรียนการสอนและการรายงานผลมีประสิทธิภาพดี 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

-อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อมูลไปทบทวน
หากมีข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงในภาคการศึกษาหน้า 

-มคอ.5 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร 
กลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร 

-ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรติดตามการ
ประเมิน (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) สรุปรายงานและข้อร้องเรียน
ของอาจารย์ผู้สอนต่อประธานหลักสูตรเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ 

-รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
และวางแผนการปรับปรุงและด าเนินงานส าหรับภาคการศึกษาต่อไป 

-รายงานความก้าวหน้าของการปรับปรุงหลักสูตรในที่ประชุม
ภาควิชาฯ 

ผลการด าเนินงาน 
-อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายงานแผนการ

เรียนรู้ครบถ้วน ยกเว้น (มคอ.6) ในการฝึกงานวิชาชีพ ซึ่งยังคงมี
นักศึกษาท่ีฝึกงานไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยให้นักศึกษามารายงาน
ผลการฝึกงานพร้อมกันในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา 
และจัดท ามคอ.6 เพ่ือรายงานภาควิชาฯต่อไป 

-มคอ.5  
-มคอ.7 



54 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

-สืบเนื่องจากข้อบกพร่องในการเตรียมหลักฐานและเอกสาร
ประกันคุณภาพหลักสูตรในปีที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้
จัดเตรียมหลักฐานและเอกสารเพื่อประกอบแผนการด าเนินงาน
หลักสูตรในส่วนของภาควิชาฯ และเร่งรัดการเตรียมข้อมูลในส่วน
ของคณะมัณฑนศิลป์ 

การประเมินกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสูตร 

-ระบบการรายงานแผนการเรียนรู้มีความเหมาะสมสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้รายงานเป็นอย่างดี  

-การรายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร มี
ประสิทธิภาพดี สามารถจัดท าเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรได้ตาม
เวลาที่ภาควิชาฯวางแผนไว้ 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

-อาจารย์ประจ าหลักสูตรติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า
การปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาฯ โดยเฉพาะในส่วนที่ล่าช้า
เนื่องจากรอการด าเนินงานโดยคณะมัณฑนศิลป์ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

   

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

   

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

   

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

   

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

   

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

   

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

   

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

   

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

   

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 12   
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 10   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 80.00   
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  8 จาก 10 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :   3.50  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  10 จาก 12 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :   4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  10 จาก 12 ข้อ ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย     
เปูาหมายปีต่อไป    :  10 จาก 12 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :   4  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
การบริหารหลักสูตร 
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ปัญหาในการ
บริหารหลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ข้อผิดพลาดจาก
วิธีการเขียน
รายงานการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร ที่ไม่
สะท้อนความเป็น
จริงของการเรียน
การสอนใน
ภาควิชาฯ 

สืบเนื่องจากผลการประเมิน
หลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
พบความบกพร่องในการเขียน
รายงานประกันคุณภาพให้
ถูกต้องตามแบบแผน ใช้เวลา
จัดเตรียมเอกสารและจ านวน
อาจารย์ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาท่ีมากเกินไป ส่งผลต่อ
การพิจารณาสาระจากการเรียน
การสอนที่จะน าไปสู่การปรับปรุง
หลักสูตรของภาควิชาฯ 
   

-จัดประชุมภาควิชาฯ และ
วางแผนเพ่ือจัดเตรียมหลักฐาน
และเอกสารจ านวนมากในภาค
การศึกษาหน้า 
-อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
ในการปรับปรุงและเรียนรู้
กระบวนการท าประกันคุณภาพ
ร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร 
-อภิปรายแนวทางการเขียน
รายงานประกันคุณภาพในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์
ข้อดีและข้อบกพร่อง สรุปผล
เพ่ือเสนอให้มีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรเพ่ือลดปัญหา 
ดังนี้ 
-ความซ้ าซ้อนของการรายงาน
ผล การเตรียมหลักฐานเอกสาร
ในการด าเนินงานหลักสูตร 
-เปูาหมายของการประกัน
คุณภาพที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
หรือธรรมชาติของการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ตาม
แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทย 4.0  
-การก าหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ี
ปิดกั้นลักษณะเด่นของบุคคล 
การละเลยภูมิปัญญามนุษย์ 
ตลอดจนการจ ากัดองค์ความรู้
อันเกิดอย่างฉับพลัน และการ
ย้อนกระบวนการจากการเรียน
การสอนในสาขาวิชาชีพนัก
ออกแบบสร้างสรรค์ 

-เอกสาร
ประชุมและการ
สัมมนาของ
ภาควิชาฯ 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)   

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการ

แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

- ไม่มี - - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 

รหัส ชื่อวิชา 
(วิชาเลือกเสรี) 

ภาคการศึกษา เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
366 214 การออกแบบ
ของขวัญและของที่ระลึก 

 ไม่มีนักศึกษาเลือก ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร 

 

366 217 การเจียระไน    ไม่มีนักศึกษาเลือก ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร 

 

366 218 เครื่องถม  ไม่มีนักศึกษาเลือก ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร 

 

366 221 โครงการต่อเนื่อง
จากการปฏิบัตงิานวิชาชีพ 

 ไม่มีหัวข้อที่
เหมาะสม 

ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร 

 

366 222 การส่งเสริม และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
เครื่องประดับ 

 ไม่มีนักศึกษาเลือก ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร 

 

366 226 เครื่องทองและ
เครื่องเงินไทย 

 ไม่มีนักศึกษาเลือก ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร 

 

366 227 วัฒนธรรมและ
ศิลปหัตถกรรมไทย   

 ไม่มีนักศึกษาเลือก ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร 

 

366 228 โลกแห่งการ
ออกแบบ 

 ไม่มีนักศึกษาเลือก ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร 

 

366 235 การบ่มเพาะธุรกิจ
เครื่องประดับ   

 ไม่มีนักศึกษาเลือก ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร 

 

366 236 เครื่องประดับกับวิถี
ชีวิตอาเซียน   

 ไม่มีนักศึกษาเลือก ปรับปรุงในการพัฒนา
หลักสูตร 

 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2558    

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- ไม่มี - - - - - - 
 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  
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(น ามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
366 106 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 2 

2/ 58 /  -ปรับเนื้อหารายวิชา เน้นรายละเอียดเพิ่มเติม
เรื่องเครื่องประดับร่วมสมัยที่สมัพันธ์กับร่างกาย 
-เสนอแนะวิธีการทวนสอบพร้อมน าเสนอผลงาน
ของนักศึกษาเพื่อน าไปใช้ในรายวิชาอื่นๆที่
เหมาะสม 

มคอ 5 
 

366 207 การตลาด
และการบริหาร
จัดการธุรกจิ
เครื่องประดับ 
 

2/58 /  -ให้อาจารย์ผูส้อนประสานงานกับภาควิชาฯเพื่อ
เชิญวิทยากรที่เหมาะสมกับเนื้อหาการเรยีนการ
สอนในแต่ละสัปดาห์ โดยอาจพิจารณาร่วมกับ
การเรยีนในวิชา 366 208 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ธุรกิจเครื่องประดับ และระบุการปรับปรุงใน
แผนการสอน มคอ.3 
-นอกจากน้ีภาควิชาฯยังได้จัดให้มกีารบรรยาย
โดยศลิปินและนักออกแบบเครื่องประดับจาก
ต่างประเทศในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์
ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยให้
นักศึกษาท่ีเรียนวิชานี้เข้าฟังบรรยายหรือท า
รายงานสรุปเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติม   

-มคอ 5 
-แผนการ
ด าเนินการ
จัดการเรียน
การสอนใน
หลักสตูร ปี
การศึกษา
2558  
 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และจะได้น าผลการประเมิน
มาวางแผนการปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม การขาดวินัยในเรื่องการตรงต่อ
เวลา 

เข้มงวดเรื่องวินัย มีการตักเตือน
และมีบทลงโทษท่ีเหมาะสม 

มคอ. 5 

ความรู ้ เสรมิเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเตมิ 

แนะน าช่องทางการหาความรู้ใน
ด้านต่างๆ เช่นแหล่งความรู้
ภายนอก 

มคอ. 5 

ทักษะทางปัญญา ขาดการประยุกตค์วามรูเ้พื่อ
น าไปใช้ในวิชาต่างๆ 

ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ 
และเรียนรูร้่วมกันโดยการ
วิพากษ์วิจารณ ์

มคอ. 5 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ขาดการร่วมงานเป็นกลุม่แบบทีม
เวิร์ค 

ส่งเสริมกิจกรรมที่มีประโยชน์
ร่วมกัน เน้นศักยภาพของแต่บุคคล
ในกลุ่ม 

มคอ. 5 

ทักษะการวิ เคราะห์ เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขาดสิ่งสนับสนุนในการจดัการเรียน
การสอนผา่นสื่อออนไลน์และ
อินเตอร์เนต 

เสนอใหค้ณะมณัฑนศลิป์และ
มหาวิทยาลยัด าเนินการต่อโดย
เร่งด่วน 

มคอ. 5 
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ …………1…………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………1……… 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ   

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง อาจารย์ 
สาย

สนับสนุน 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการยื่นขอความคุม้ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาจาก
ผลงานการออกแบบ 

10 - รับทราบข้อมลูเรื่องลิขสิทธ์ิและ
ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับวิชาชีพ
นักออกแบบ  

เอกสารประชุม
โครงการ วันที่ 5 
พฤศจิกายน 2558 

โครงการจดัการความรู้ เรื่อง
การเขียนรายงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
มัณฑนศลิป ์

12 - เรียนรู้แนวทางการเขียนรายงาน
ประกันคณุภาพหลักสตูร  

เอกสารประชุม
โครงการ วันที่ 21 
มกราคม 2559 

การประชุมเรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4 - มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสตูร 
สามารถด าเนินการได้อย่างเข้าใจและ
มีประสิทธิภาพ 

เอกสารการประชุม
หลักสตูรวันท่ี 2 
มีนาคม 2559 

การประชุมคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
คณะมณัฑนศลิป ์

5 - ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และ
แนวทางการเขียนรายงานประกัน
คุณภาพ มคอ.7 ตามแบบฟอร์มใหม ่

เอกสารประชุม วันที่ 7 
มิถุนายน 2559 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การเตรียมปรับปรุงหลักสตูร 
และการเขียนรายงานประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

1 - รับทราบข้อมลูเบื้องต้นเรื่องการ
ปรับปรุง Curriculum Mapping วิชา
แกนซึ่งด าเนินงานโดยคณะ
มัณฑนศลิป์ และกรอบเวลาการ
ด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร 

เอกสารประชุม
โครงการ วันที่ 28 
มิถุนายน 2559 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 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 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
13/ 4  =  3.25  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 



60 
 

จุดเด่น 
1. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะ

และความคิดสร้างสรรค์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนในวิชาเลือกตามความ
สนใจเพ่ือเพ่ิมทักษะการออกแบบและพัฒนาไปสู่ความเชี่ยวชาญ 

2. รายวิชาในหลักสูตรมีการแบ่งปันความรู้กับองค์กรและสถาบันภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
สอดคล้องกับภารกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. การปรับปรุงหลักสูตรเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นการแสวงหาความรู้และเพ่ิมพูนทักษะอันหลากหลาย พัฒนา
ความสามารถไปสู่ความเชี่ยวชาญ พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
เพ่ือสร้างพลังของการแบ่งปันความรู้ด้วยปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นเปูาหมายหนึ่งใน
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
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     หมวดที่ 6   
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
กลไกที่ด าเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 มีแนวทางติดตาม
และปรับปรุงการการด าเนินงานในปีการศึกษานี้ ดังนี้ 

-อาจารย์ประจ าหลักสูตรสรุปข้อร้องเรียนของอาจารย์ผู้สอน 
และนักศึกษา เพื่อประเมินความเป็นไปได้และเสนอแผนการ
ปรับปรุงแก้ไขในแต่ละรายวิชาในการประชุมภาควิชาฯ 

-หัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และหัวหน้าโรง
ปฏิบัติงาน รายงานในการประชุมภาควิชาฯ และพิจารณา
วางแผนบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม และการ
จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีใน
อนาคต เพ่ือด าเนินการจัดซื้อโดยงบประมาณของภาควิชาฯ 
และ/หรือเสนอต่อกรรมการคณะมัณฑนศิลป์ 

ผลการด าเนินงาน 
   1. การประชุมกลุ่มย่อยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ และรายงานในที่ประชุม
ภาควิชาฯ เพ่ือบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   2. ส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทต่างๆภายในโรง
ปฏิบัติงานของภาควิชาฯ และด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม 
และจัดระเบียบ ร่วมกับนักศึกษาทุกชั้นปีก่อนเปิดภาค
การศึกษา ให้เหมาะสมเพียงพอกับการเรียนการสอน และสร้าง
จิตส านึกในการใช้พื้นที่เรียนรู้ร่วมกันในโรงปฏิบัติงาน 
   3. ด าเนินการคัดเลือกประเภทของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน ดังนี้ 
   -จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จากเงินงบประมาณของ
ภาควิชาฯ โดยได้จัดห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ 3 มิติพร้อมอุปกรณ์ บริเวณโรงปฏิบัติงาน อาคาร
มัณฑนะ ๕ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 

- โครงการ
สัมมนา
ภาควิชา
ประจ าปี 
6/2559 
-รายงานการ
ประชุมของ
ภาควิชาฯ 
-รายงานการ
ส ารวจสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ในโรง
ปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ส าหรับการขึ้นรูปเครื่องประดับ 3 มิติที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม
เครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ 
   - จัดซื้อหุ่นติดตั้งผลงานเครื่องประดับส าหรับการจัดแสดง
ศิลปนิพนธ์ Thesis Festival ให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา
และสามารถหมุนเวียนใช้ในปีต่อไป 
   - จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการสาธิตและ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาในวิชาเลือก เพ่ือเพ่ิมทักษะการตกแต่ง
ประเภทต่างๆในงานเครื่องประดับ 
   - ปรับปรุงห้องบรรยายของภาควิชาฯ ชั้น 6 อาคารเรียน
ศิลป์ พีระศรี ๓ และอาคารมัณฑนะ ๕ เพ่ือแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น เช่น การติดตั้งมูลี่กันแสงรบกวนในห้องเรียน การ
เปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางเพ่ือความสะอาดของพื้นห้องเรียน การ
ซ่อมแซมระบบห้องน้ า และการแก้ปัญหาหลังคารั่วซึม เป็นต้น 
   ทั้งนี้หัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และหัวหน้า
โรงปฏิบัติงานได้ประชุมร่วมกับกรรมการปรับปรุงกายภาพ
คณะมัณฑนศิลป์เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร
มัณฑนะ ๕ ซึ่งมีปัญหาโครงสร้างหลังคาที่ไม่เหมาะสม และมี
การทรุดตัวของโครงสร้างอันเกิดจากการระบายน้ าฝนที่ไม่
เหมาะสม 
   4. ส าหรับรายวิชาที่ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้
งบประมาณสูง เช่น 
   - วิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ ซึ่ง
ต้องการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้เสนอให้อาจารย์ผู้สอนประเมิน
จ านวน ประเภท และงบประมาณให้ชัดเจนในการปรับปรุงเพ่ือ
เสนอภาควิชาฯ  
   - วิชาอัญมณีศาสตร์ ต้องการตัวอย่างอัญมณีและอุปกรณ์
ทดสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้เสนอแนวทางการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันที่มี
ความพร้อม และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินจ านวน ประเภท 
และงบประมาณให้ชัดเจนในการจัดซื้อเพ่ือเสนอภาควิชาฯ 

การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
-การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมสามารถ

จัดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันเพ่ิมเติม ตามเปูาหมายที่ระบุไว้ใน
แผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  
   - ส าหรับการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
เทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถสรุปประเภทและก าหนด
งบประมาณจัดซื้อได้ตามความต้องการในแต่ละวิชา 
   - ติดตามและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อวางแผนการด าเนินงานในปีการศึกษา
หน้า 

ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการ
ปรับปรุง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และหัวหน้าโรงปฏิบัติงาน น าเสนอ
รายงานการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติมในส่วนที่ขาด
หรือไม่มีประสิทธิภาพ เพ่ือจัดระบบการบริหารและจัดซื้อ
เพ่ิมเติมในปีการศึกษาหน้า ตามแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
หลักสูตร 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
กลไกการจัดการข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

-หัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และหัวหน้าโรง
ปฏิบัติงาน รวบรวมประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาฯ ทั้งจากการรายงานมคอ.5 
และการสอบถามโดยตรงจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา โดย
แบ่งออกเป็น 3 พ้ืนที่ 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 
และน าผลการประเมินแจ้งต่อหัวหน้าภาควิชาฯและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
-ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร พบว่า 
-อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบข้อร้องเรียน ประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ และน าเสนอต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรโดยตรง หรือในที่ประชุมของภาควิชาฯ 

- การสอบถามโดยตรงจากนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
ระหว่างภาคการศึกษา ในการใช้ห้องเรียนอาคารศิลป์ พีระศรี 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
และอาจารย์
ต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ใน
หลักสูตร โดย
คณะ
มัณฑนศิลป์ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
๓ พบว่ามีข้อร้องเรียนดังนี้ 

1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนไม่มี
คุณภาพ 

2. ระบบอินเตอร์เนตไม่มีประสิทธิภาพ 
3. เครื่องปรับอากาศในห้องเรียนเย็นไม่เพียงพอ 
4. ห้องเรียนขาดการดูแลท าความสะอาด 
5. ห้องน้ าชายและหญิงไม่สะอาดเท่าที่ควรและไม่มีกระดาษ

ช าระ 
6. ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคารศิลป์ พีระศรี ๓ ซ่ึง

ด าเนินงานโดยคณะมัณฑนศิลป์ไม่พร้อมในการให้บริการได้เต็ม
ประสิทธิภาพ เนื่องจากใช้เวลาหลายปีในการจัดหมวดหมู่
หนังสือและยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้จ านวนวิทยานิพนธ์ส าหรับ
การให้ยืมไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

การประเมินกระบวนการ 
-กระบวนการรวบรวมประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาฯ มีความเหมาะสมและ
ได้รับการพิจารณาร่วมกันในท่ีประชุมภาควิชาฯ 

-ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์โดย
คณะมัณฑนศิลป์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
ปัญหาการร้องเรียนที่รวบรวมโดยภาควิชาฯ 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 
-หัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และหัวหน้าโรง

ปฏิบัติงาน น าเสนอการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่
และความต้องการในอนาคต โดยเน้นการพัฒนาเพ่ือเป็น
ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ 

-มีการติดตามการแก้ไขปรับปรุงต่อข้อร้องเรียนในภาค
การศึกษาหน้า 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
กลไกการส ารวจข้อมูลความพึงพอใจฯ 

หัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และหัวหน้าโรง
ปฏิบัติงาน วางแผนงานเพื่อติดตามจากการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ เสนอในการประชุมภาควิชาฯ 
เพ่ือปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภาควิชาฯ 

ผลการด าเนินงาน 
   -คณะมัณฑนศิลป์จัดท าแบบประเมินส าหรับอาจารย์ และ
นักศึกษา ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้าน
หลักสูตรและการจัดการศึกษา ในหัวข้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

แบบประเมิน
ส าหรับ
อาจารย์ และ
นักศึกษา ใน
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ในประเด็น
ด้านหลักสูตร
และการจัด
การศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
   -คณะมัณฑนศิลป์ติดตามผลประเมินของนักศึกษาและ
อาจารย์ ตรวจสอบและสรุปผลการประเมินน าเสนอต่อภาควิชา
ฯ 

การประเมินกระบวนการ 
ระบบการประเมินสามารถสรุปความต้องการของนักศึกษา

และอาจารย์ในหัวข้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมได้
พอสมควร อย่างไรก็ดีส าหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประเภท
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตความเร็วสูง ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ า
และเป็นปัญหาข้อร้องเรียนในทุกปีการศึกษา จ าเป็นต้องมีการ
เร่งรัดปรับปรุง โดยกรรมการคณะมัณฑนศิลป์และ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 
หัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และหัวหน้าโรง

ปฏิบัติงาน น าเสนอการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใน
ภาควิชาฯ โดยค านึงถึงความต้องการของนักศึกษาประกอบการ
พิจารณา โดยเฉพาะปัญหาข้อร้องเรียนที่พบในทุกภาค
การศึกษาและยังไม่ได้รับการแก้ไข 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

6.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 

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

        ระดับคุณภาพ : ปานกลาง    
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. ภาควิชาฯให้ความส าคัญต่อการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายได้เป็นรูปธรรม 

2. การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาฯยังเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโดย
นักศึกษาทุกชั้นปี เช่นกิจกรรมการปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน การคัดแยกวัสดุและโลหะเพ่ือน ามาหมุนเวียนใช้ใหม่ 
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การจัดตารางลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพ่ือสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบในการเรียนรู้
ร่วมกัน  
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ในการปรับปรุง
อาคารมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพฯ ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใน
ภาควิชาฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการสนับสนุนจากภาครัฐด้านงบประมาณและอยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือการเป็นศูนย์ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ระดับประเทศ 
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

- ไม่มี -   
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 16 ธ.ค.58 (หลักสูตรเก่า) 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. อยากให้เน้นสอนการใช้ program ที่ใช้ในการท า 
jewelry มากกว่านี้ (rino/ matix) 

ปรับปรุงในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ออกแบบเครื่องประดับ และจัดงบประมาณส าหรับ
เครื่องพิมพ์สามมิติที่รองรับการออกแบบ  

2. ควรเพ่ิมเติมวิชาภาษาอังกฤษให้มีความเข้มข้น
ขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในที่ท างาน 

ปรับปรุงในรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 3 วิชา และ
คัดเลือกแอพลิเคชั่นส าหรับพัฒนาภาษาอังกฤษที่
เหมาะสม ซึ่งด าเนินงานจัดซื้อโดยมหาวิทยาลัย 

3. ควรเพ่ิมอุปกรณ์ เครื่องมือให้ใกล้เคียงกับ
อุตสาหกรรม และเพียงพอต่อจ านวน นศ. มากที่สุด 

ภาควิชาฯ จัดงบประมาณส าหรับเครื่องพิมพ์สามมิติที่
รองรับการออกแบบ ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น
ต่อการเรียนการสอนในทุกปีการศึกษา 

4. เพ่ิมรายวิชา computer โดยประยุกต์กับวิชา
อ่ืนๆ และเพ่ิมวิชา branding,trend มากขึ้นจาก
เดิม 

ปรับปรุงในรายวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การออกแบบเครื่องประดับ การน าเสนอผลงาน
ออกแบบเครื่องประดับ และจัดการบรรยายโดย
ศิลปินและนักออกแบบที่มีชื่อเสียง 

5. ควรมีการประยุกต์วิชาแต่ละวิชาให้มี
ความสัมพันธ์กัน เช่น design+marketing 

ปรับปรุงในรายวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การออกแบบเครื่องประดับ การน าเสนอผลงาน  และ
จัดการบรรยายโดยศิลปินและนักออกแบบที่มีชื่อเสียง 

6. สาขาวิชาที่บัณฑิตเลือกศึกษาต่อ ได้แก่ ธุรกิจ
แฟชั่น การบริหารจัดการ การตลาด Brand 
Communication และการสื่อสารดิจิตัล 

ภาควิชาฯและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ให้ค าแนะน า
แก่บัณฑิตในแต่ละรายที่มีความสนใจศึกษาต่อ หรือ
เลือกท างานในสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ  

7. ควรแนะน าบริษัทที่เก่ียวกับเครื่องประดับแก่
นักศึกษา 

-คณะกรรมการฝึกงานวิชาชีพของภาควิชาฯ ได้
พิจารณาความเหมาะสมและให้ข้อแนะน าแก่
นักศึกษาในการฝึกงาน และให้ข้อมูลแก่บัณฑิตในการ
เลือกท างานตามความสนใจ  
-รวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าที่ศึกษาต่อต่างประเทศ หรือ
ท าธุรกิจด้านการออกแบบเครื่องประดับ  

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

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ผู้จ้างงานบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ เห็นว่า บัณฑิตควรได้รับการฝึก
ปฏิบัติทางด้านภาษาอังกฤษ/ ภาษาอ่ืนๆ เช่น จีน 
ญี่ปุุน ฝรั่งเศส, โปรแกรมซอฟท์แวร์ด้านการ
ออกแบบ น าเสนอผลงาน แอนนิเมชั่น, ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิบัตร, การอบรม-ดูงาน, ธุรกิจ 
การตลาด การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ 

-สรุปผลประเมินจากผู้ใชับัณฑิตและน าไปปรับปรุงใน
การเรียนวิชาต่างๆของหลักสูตร โดยเฉพาะใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  
-น าไปปรับปรุงรายวิชาที่เก่ียวข้องด้าน
ภาษาต่างประเทศ ธุรกิจและการตลาดเพิ่มเติม ทั้ง
การเชิญอาจารย์พิเศษ และจัดบรรยายโดยศิลปินและ
นักออกแบบที่มีชื่อเสียง 

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

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

1 การสัมมนาในโครงการ
ต่อเนื่องเพ่ือระดมความคิดเรื่อง
การบูรณาการความรู้ระหว่าง
อาจารย์ในภาควิชา และ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ตรง
ตามเปูาหมายของรายวิชา  

มิถุนายน 2558 ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย ส าเร็จตามเปูาหมาย 

2 การปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน
และพ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้
ร่วมกัน 

มิถุนายน 2558 อ.ชาติชาย คันธิก ส าเร็จตามเปูาหมาย 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
-จากข้อเสนอเรื่องการปรับโครงสร้างหลักสูตร ได้สรุปผลการประเมินหลักสูตรและด าเนินการ
จัดท าหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559  

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
-ปรับปรุงการท า Curriculum Mapping ในรายวิชาเฉพาะของภาควิชาฯ 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาส่วนหนึ่งให้มีความเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบัน 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
- ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมวิชาชีพ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสาขาวิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการ
สอนในหลักสูตร อาทิเช่นโครงการอบรมการสร้างงาน 3 มิตเิพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ การ
สร้างงานสองมิติบนพื้นผิววัสดุประเภทต่างๆ  
- การสนับสนุนศิลปินและนักออกแบบจากต่างประเทศ เพ่ือการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้
ความรู้ร่วมกับผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 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 การด าเนินงานเรื่องบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัย Estonia 
Academy of Art  

วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน   มิถุนายน 2560 
ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาฯ  

 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา 
    ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  

 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิดาลัย ฆโนทัย  
    ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)       

 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ภวูนาท รัตนรังสิกุล 
    ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)       

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ 

        อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ 
    ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)       

 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 
    อาจารย์ชาติชาย คันธิก 
    ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)       

 
  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น  โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนทั้งสิ้น………..…คน   (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  20 กรกฎาคม 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิดาลัย ฆโนทัย 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  20 กรกฎาคม 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภวูนาท รัตนรังสิกุล 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  20 กรกฎาคม 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  20 กรกฎาคม 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : อาจารย์ชาติชาย คันธิก 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  20 กรกฎาคม 2559 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  20 กรกฎาคม 2559 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  20 กรกฎาคม 2559 

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

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

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

การออกแบบผลิตภัณฑ ์
Visual Arts 
 
โบราณคดสีมัยประวตัิศาสตร ์

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2533 
2542 
 
2556 

2 น.ส.ศิดาลัย  ฆโนทยั ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. 
ศก.ม. 

การออกแบบเครื่องประดับ 
นฤมิตศิลป ์

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2544 
2548 

3 นายภูษิต  รัตนภานพ  ศ.บ. 
ศ.ม. 

ประติมากรรม 
ประติมากรรม 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2542 
2549 

4 นายชาตชิาย  คนัธิก  วท.บ. 
ค.ม. 

ช่างทองหลวง 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตรงกับ
หลักสูตร 

สถาบนักาญจนาภิเษก 
มรภ.นครปฐม 

2545 
2557 

5 นายทวีศักดิ์  มลูสวัสดิ ์  สถบ.ศอ. 
M.A. 
M.F.A. 

ศิลปะอุตสาหกรรม 
Jewelry / Metal Smithing  
Jewelry / Metal Smithing   

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2535 
2540 
2543 

 



73 
 

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

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 ดร.วรรณวิภา  สุเนต์ตา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

สถ.บ. 
M.Arch 
ศศ.ม. 
ปร.ด. 

สถาปัตยกรรมศาสตร ์
Architecture 
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2538 
2540 
2547 
2553 

2 น.ส.ศิดาลัย  ฆโนทยั ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. 
ศก.ม. 

การออกแบบเครื่องประดับ 
นฤมิตศิลป ์

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2544 
2548 

3 ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

การออกแบบผลิตภัณฑ ์
Visual Arts 
 
โบราณคดสีมัยประวตัิศาสตร ์

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2533 
2542 
 
2556 

4 นายภูษิต  รัตนภานพ  ศ.บ. 
ศ.ม. 

ประติมากรรม 
ประติมากรรม 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2542 
2549 

5 นายชาตชิาย  คนัธิก  วท.บ. 
ค.ม. 

ช่างทองหลวง 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตรงกับ
หลักสูตร 

สถาบนักาญจนาภิเษก 
มรภ.นครปฐม 

2545 
2557 

 



74 
 

ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นาง ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์  ศ.บ. 
Master of Arts 

การออกแบบผลิตภัณฑ ์
Jewelry / Metal Smithing 

ม.ศิลปากร 
Texas Women's U., USA. 

2534 
2539 

2 ดร.วีรวัฒน ์ สิริเวสมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
Diploma 
 
Ph.D.  

ประติมากรรม 
Jewelry Design 
 
Jewelry Art & Design 

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

2538 
2544 
 
2549 
 

3 ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ ์ รองศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
Master of Arts 
Ph.D.  

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
Jewelry Design 
Jewellery 

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

2539 
2542 
2547 

4 ดร.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
Master of Arts 
Ph.D. 

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
Design 
Architectural Heritage 
Management and Tourism 

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

2539 
2542 
2556 

5 ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์วานิช  วท.บ. 
วท.ม. 
Ph.D. 

วัสดุศาสตร์เทคโนโลยีอัญมณ ี
วัสดุศาสตร ์
Materials Sciences 

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

2544 
2548 
2552 

6 นายทวีศักดิ์  มลูสวัสดิ ์  สถบ.ศอ. 
M.A. 
M.F.A. 

ศิลปะอุตสาหกรรม 
Jewelry / Metal Smithing  
Jewelry / Metal Smithing  

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

2535 
2540 
2543 

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

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

B.of Applied Arts 
M.F.A. 

Jewelery 
Sculpture 3D Studies 

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

2539 
2541 

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

ศิลปกรรม 
นฤมิตศิลป์ 
ออกแบบศิลปประยุกต์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

2555 
2548 
2539 

 
ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 ผศ.เอกชัย  พันธ์อารีวัฒนา เจ้าของกิจการ ศ.บ. การออกแบบตกแต่งภายใน ม.ศิลปากร 2540 
2 อาจารย์นพ  ทปีประสาน เจ้าของกิจการ M.B.A. International Business U. of Notre Dame, 

Australia 
2541 

3 รศ.ดร.กาญจนา  ชูครุวงศ ์ ข้าราชการบ านาญ Ed.D C&I in 
science 

Graduate Gemologist (GG) West Virginia University, 
USA. 

 

4 อาจารย์สุพัดศร  ชุ่มมงคล เจ้าของกิจการ ศ.บ. การออกแบบเครื่องประดับ ม.ศิลปากร 2548 
5 อาจารย์ชชัวาลย์  เถลิงนวชาติ เจ้าของกิจการ ศ.บ. การออกแบบผลิตภัณฑ ์ ม.ศิลปากร 2545 
6 อาจารย์โกศล สุวรรณกูฏ ข้าราชการบ านาญ สถบ.ศอ. 

 
ศิลปะอุตสาหกรรม 
 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2518 
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ตารางท่ี 1.1-10 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มีการรายงานการด าเนินงานหลักสูตรในที่ประชุมภาควิชาฯ   
รายงานประชุมภาควิชาฯ 

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) 

แล้วเสร็จก่อนเปดิการเรียนการสอนในปีพ.ศ.2555   

มคอ.2 

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

หลักสตูรมี มคอ.3 ครบถ้วนและมกีารจัดท า มคอ.4 ส าหรับการฝึกงานวิชาชีพ   

มคอ.3 
มคอ.4 

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

หลักสตูรมมีคอ.5 ครบถ้วน ส าหรบัมคอ.6 อยู่ระหว่างด าเนินการเนือ่งจากนักศึกษาอยู่
ระหว่างการฝึกงานให้ครบตามเกณฑ์และรายงานผลก่อนเดภาคการศึกษา   

มคอ.5 

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

ด าเนินการแล้ว   
มคอ.7 

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

ด าเนินการแล้ว   

มคอ.5 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานในมคอ.7 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา และรายงานใน   มคอ.7 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

หมวดที่ 8 มคอ.7 ในปีการศึกษาน้ี 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

มีอาจารย์ใหม่ 1 คนและได้รับค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน   
เอกสารค าสั่งแต่งตั้งอาจารย ์

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     
 
ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
     
 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ หลักฐาน 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพส์ืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) รับรองการจดทะเบียน /ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

1 สุโขทัย : สุนทรยีภาพอันเกดิจากจติใจที่งดงาม ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล สูจิบัตรนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะ  
   มัณฑนศลิป ์2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ   
   (15-27 ก.ย.58)  
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1 โครงการ ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได ้ อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ (20%) 
อ.ดร.วรรณวภิา สุเนต์ตา (20%) 
อ.วินิตา คงประดิษฐ์ (20%) 
ผศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ์ (20%) 
ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินยิม (20%) 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศลิปากร และเว็บไซต์คณะ
มัณฑนศลิป์ (4 เม.ย.58) 

 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
1 บันทึกไทย ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย จัดแสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange :   
2 รุ่งอรุณแห่งความสุขในงานพุทธศิลป ์ อ.ภูษิต รัตนภานพ MATRAX 2015 ณ Faculty of Art and Design,  
3 ดวงตาเปิดโลก อ.ชาติชาย คันธิก 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
ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.58) 

 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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สรุปผลการประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน   ได้มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน   ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 4.25 

2,192 
4.35 4.35 

504 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 
87.5 

24 
96.00 4.80 

25 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  9.15/2 = 4.57 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  9/3 = 9.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์   15/3 = 5.00 
ตัวบ่งช้ี 4.2.1ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 60 

2 
40.00 5 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 60 
3 

60.00 5 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ร้อยละ 60 3.00 
60.00 5 5 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  11/3 = 3.67 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

ตัวบ่งช้ี 5.3การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

10 จาก 12 
ข้อ 

 
10 จาก 12 

ข้อ 
4.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  13/4 = 3.25 ด ี
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 45.15/13 = 3.47 ด ี

  
 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 4.57 4.57 ดีมาก 
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
4 3 3.67 - - 3.67 ดี 
5 4 3.00 3.33 - 3.25 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.29 3.25 4.57 3.47 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

  
ดี ดี ดีมาก 

  

 
 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

 
ตารางที่ 7.1 เปูาหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
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3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
 
 

 
  

 
 

   

 
    

 


