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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการดาเนิ น งานของหลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบเครื่ องประดั บ
(หลักสูตร พ.ศ. 2553) ประจาปีการศึกษา 2558 บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเอง และเป็น
การศึกษารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ตามรายองค์ประกอบโดยบรรยายในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ นาเสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา พร้อมทั้งนาเสนอแนวทางพัฒนา
เร่งด่วน 3 – 5 ข้อ โดยไม่ต้องคานึงถึงข้อจากัดด้านงบประมาณ เพื่อนาเสนอข้อมูลสาหรับ กรรมการประเมิน
หลักสูตร สภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน
รวมทั้ง นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทั้งนี้ รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
(หลักสูตร พ.ศ. 2553) ประจาปีการศึกษา 2558 ได้แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นที่สุดของหลักสูตรฯ อันประกอบด้วย
ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป, หมวดที่ 4 อาจารย์, หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพ
การสอนในหลักสูตร และหมวดที่ 8 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรฯมีการกาหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกการดาเนินงานอย่างเป็น
ระบบ โดยหมวดที่ 2 บัณฑิต, หมวดที่ 3 นักศึกษา และหมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร ที่จักต้องได้รับการ
พั ฒ นาเพิ่ ม มากขึ้ น เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในส่ ว นของการสร้ า งกลไกสนั บ สนุ น ที่ มี ค วามทั น สมั ย ตามความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ หรือ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้ง กลไกยังต้องสร้างความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตาม
ความเคลื่อนไหวในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิผล
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คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รหัสหลักสูตร 25530081100255
อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2)
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อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4)
1. อาจารย์ชัชชัย ยอดพิชัย
2. อาจารย์อาภากร โตประเสริฐ
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3.
4.
5.
6.

อาจารย์นพ ทีปประสาน
อาจารย์นุตร์ อารยะวานิช
อาจารย์อรพนิต เจียรกุล
ผ.ศ.เอกชัย พันธ์อารีวัฒนา

สถานที่จัดการเรียนการสอน วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1)
เกณฑ์การประเมิน
1

2
3
4
5

6
7

8
9

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-2

ครบถ้วนทั้ง 5 รายชื่อ ประกอบด้วย
รศ.ดร.จานวน 1 คน,
ผศ.ดร.จานวน 1 คน,
อ.ดร.จานวน 1 คน และ
อ.คุณวุฒิระดับปริญญาโท จานวน 2
คน
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 100 อาจารย์ประจาหลักสูตรมี ตารางที่ 1.1-2
ผลงานวิชาการ ในลักษณะต่าง ๆ อาทิ
วิจัย งานสร้างสรรค์อย่างต่อเนือ่ ง
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 100 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตารางที่ 1.1-2
ในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
และสาขาที่สัมพันธ์
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ครบถ้วนตามคุณสมบัติผสู้ อน
ตารางที่ 1.1-3
ตารางที่ 1.1-4
คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
ตารางที่ 1.1-5
หลักและอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีผลงาน
วิชาการ ในลักษณะต่าง ๆ ในรอบปี
การศึกษา
คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญา ตารางที่ 1.1-6
ร่วม(ถ้ามี)
เอก และมีประสบการณ์ในการทาวิจัย
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ เป็นอาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิ
ตารางที่ 1.1-7
ภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกในสาขาการออกแบบ
เครื่องประดับ หรือสายวิชาที่สมั พันธ์
กัน และเป็นอาจารย์ประจาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทีม่ ี
ประสบการณ์ในการทาวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามระเบียบการ ตารางที่ 1.1-8
การศึกษา
ทาวิทยานิพนธ์
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตารางที่ 1.1-5
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เกณฑ์การประเมิน
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด (หลักสูตรเสนอครั้งแรกและผ่าน
TQF ในปี 2553 โดยเริ่มรับนักศึกษาในปี
2554)

ผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร ฯ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี
พ.ศ. 2548 คือ อาจารย์ประจา 1 คน
ให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก
ได้ไม่เกิน 5 คน (หากหลักสูตรใดมี
อาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่จะ
ดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่
ในดุลยพินจิ ของสถาบันอุดมศึกษานัน้
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน)
ได้แก่ รศ.ดร.สุภาวี รับผิดชอบเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จานวน 5 คน
(ร่วม 1 คน),
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จานวน 6 คน (ร่วม 2
คน),
อ.ดร.ปฐมาภรณ์ จานวน 7 คน,
ผศ.ดร.วรรณวิภา จานวน 4 คน,
ผศ.ดร.เพ็ญสิริ จานวน 4 คน,
และ อ.ดร.ยอดขวัญ จานวน 5 คน
(ร่วม 5 คน)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่านมี
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ๆ ได้แก่
ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานสร้างสรรค์
มากกว่า 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับ
รวมปีที่ประเมิน
ร่างหลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
(ฉบับปรับปรุง 2559) อยู่ใน
กระบวนการสุดท้าย คือ สภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายใน
เดือนกรกฎาคม และพร้อมใช้
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ภายใน
ปีการศึกษา 2560

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ตารางที่ 1.1-9

ร่างหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขา
การออกแบบ
เครื่องประดับ
(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.
2559)
ตารางที่ 1.1-10

หมายเหตุ
1. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
 ผ่าน
 หลักสูตรได้มาตรฐาน
1.1
ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. คุณสมบั ติของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับและสัมพันธ์กับสาขาวิชา
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรร้อยละ 100 มีผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ เช่น การวิจัย
ผลงานสร้างสรรค์ เป็นต้น และมีความต่อเนื่อง
โอกาสในการพัฒนา
1. คุณสมบัติของอาจารย์ ป ระจาหลั กสูตรร้อยละ 100 ควรมีคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอกในสาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับและสายวิชาที่สัมพันธ์ หรือมีตาแหน่งวิชาการเทียบเท่า
2. หลักสูตรฯ มีแผนพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ หรือสนับสนุนการทาผลงานวิชาการใน
ลักษณะต่างๆ แก่อาจารย์ประจาหลักสูตร
3. ควรแจ้งข้อมูลการสนับสนุนทุนการศึกษา หรือการวิจัยด้านอัญมณีจาก สวทช., สกว.ให้อาจารย์ทราบ
4. ควรมีแผนการสนับสนุน คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ (โดยใช้ทุนของอาจารย์) เพื่อ
รองรับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในอนาคตของภาควิชาและคณะมัณฑนศิลป์
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษา
2558
2557
2556
2555
2554 (ปีแรกที่เริ่มใช้หลักสูตรฯ)

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ตกค้าง
10
10
4
14
10
7
7
8
7
9
11
1
10
14
15
-

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
นักศึกษาส่วนมากเป็นบุคคลที่ทางานหาเลี้ยงชีพควบคู่ไปกับการเรียน ทาให้มีเวลาในการเข้าชั้นเรียน
ไม่ ส ม่าเสมอ บางส่ ว นพ้ น สภาพจากการเป็ น นัก ศึ ก ษาหรือ ลาออก และบางส่ ว นที่ มี จานวนน้ อยกว่า คื อ
นักศึกษาขาดความรั บผิ ดชอบ ไม่ ส่ งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ปัจจัยดังกล่าวซึ่ง ส่งผลกระทบต่อ จานวน
นักศึกษา ตลอดจนจบการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
2554
2555
2556

2557
2558
(รับใหม่ 10 คน)

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุน่
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุน่
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุน่
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุน่
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุน่

58

57

56

55

2
1
3
2
7
8
11
14
28.57 12.50 27.27 14.29
7
7
9
10
2
3
4
7
7
50.00 42.86
10
10
-

ค่า
เฉลี่ย
-
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ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
ความรับผิดชอบ วินัย และการบริหารจัดการเรื่องเวลาของนักศึกษา
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2557
(ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
ลาดับ
ที่
1

2
3
4

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ผลรวม
ค่า
คะแนน

จานวน
ข้อที่ตอบ

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
125
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม
15
(2)ด้านความรู้
15
(3)ด้านทักษะทางปัญญา
15
(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
15
(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
30
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
35
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: ค่าเฉลี่ย
: ค่าเฉลี่ย
: ค่าเฉลี่ย
: ค่าเฉลี่ย

4.92
5.00
4.20
4.20

ค่า
เฉลี่ย

25

5.00

3
3
3
3

5.00
5.00
5.00
5.00

6

5.00

7

5.00
1

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

1

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
ระบบ
ติดตาม
สอบถาม
บัณฑิตทาง
Google
Drive ของ
บัณฑิต
วิทยาลัย
ระบบ
ทะเบียน
ออนไลน์

100

4.92 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
4.20 คะแนน

การวิเคราะห์ผลที่ได้
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทาของบัณฑิต
โดยใช้ข้อมูลจากบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษา
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท)
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์และหรือเผยแพร่
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ประเภทการตีพิมพ์
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ระดั บชาติ ไ ม่อยู่ ในฐานข้อมู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
3.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2
5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
5.2 บทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การพิ จารณาวารสารทางวิ ชาการสาหรับ การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
10. งานสร้า งสรรค์ที่ไ ด้รับการเผยแพร่ในระดับ ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ
12. ผลรวมถ่วงน้าหนัก

ค่าน้าหนัก

จานวน

ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก

7

2.8

0.10
0.20
0.40

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
ตารางที่ 2.2-1
ตารางที่ 2.2-2
ตารางที่ 2.2-3
ตารางที่ 2.2-3

0.40

0.40

ตารางที่ 2.2-3
ตารางที่ 2.2-4

0.60

ตารางที่ 2.2-5
0.80

ตารางที่ 2.2-5

0.80

ตารางที่ 2.2-6
1.00
1.00

ตารางที่ 2.2-6
ตารางที่ 2.2-7

0.20
0.40
0.60

7

2.8

9

9.0

0.80
1.00

ตารางที่ 2.2-7
ตารางที่ 2.2-7
ตารางที่ 2.2-7
ตารางที่ 2.2-7

14.6
14

ประเภทการตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก

จานวน

ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก
7

13. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน)
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
208.57
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร
15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ
26.07

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40)

: ร้อยละ 133.00
: ร้อยละ 208.57
: ร้อยละ 24.00
: ร้อยละ 24.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
4.20
5.00
2.2
ร้อยละ 24.00
ร้อยละ 208.57
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ

5.00

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3.00 คะแนน

คะแนนการประเมิน
5.00
5.00
10/ 2 = 5.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. ผลงานนักศึกษามีคุณลั กษณะสร้ างสรรค์ เป็นนวัตกรรมทางสุ นทรียะ และมีความโดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน จึงเป็นส่วนสาคัญในการผลักดันให้ สถาบันชั้นนาในต่างประเทศ คือ เอสโตเนียน อคา
เดมี ออฟ อาร์ต (Estonien Academy of Art) เสนอการลงนามสัญญาร่วมจา (MoU) เพื่อขอความร่วมมือ
ทางวิชาการ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
2. นักศึกษาที่มีพื้นฐานในระดับปริญญาตรีจากต่างสาขา สามารถสร้ างสรรค์ผลงานที่มีความแปลกใหม่
ทาให้เกิดรูปแบบเครื่องประดับที่มีความแตกต่างไปจากรูปแบบเครื่องประดับทั่วไป ซึ่งเกิดจากนาองค์ความรู้
ก่อนหน้า มาบูรณาการกับองค์ความรู้ใหม่ด้านเครื่องประดับ
3. เนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร ฯ มุ่งเน้นการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับร่วม
สมัย สามารถสร้างความสอดคล้องกับแนวทางการสร้างสรรค์ของเครื่องประดับในระดับสากล และได้รับการ
ตอบรับในระดับนานาชาติ
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรฯ มีแผนผลักดันให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงานการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย ในระดับชาติ
อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสเข้าร่วมการแสดงผลงานในระดับ นานาชาติให้มากขึ้น เช่น การประกวด การจัด
นิทรรศการ การแลกเปลี่ยนระหว่างหลักสูตร ฯ กับสถาบันชั้นนาในต่างประเทศ เป็นต้น
15

2. บัณฑิตสามารถพัฒนารูปแบบของเครื่องประดับที่แตกต่างจากเครื่องประดับแนวประเพณีนิยม สู่
สังคมร่วมสมัยในอนาคตได้ ทาให้วงการเครื่องประดับไทยร่วมสมัยเกิดความก้าวหน้า

16

หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- การรับนักศึกษา
ประกาศการรับ
กลไกการรับนักศึกษา
สมัครนักศึกษา
หลั ก สู ต รฯ มี ก ลไกการวางแผนการรั บ และคั ด เลื อ ก ใหม่/บัณฑิต
นั ก ศึ ก ษาโดยคณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต ร ระบบการ วิทยาลัย
คัดเลือกเริ่มจากการกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเข้าศึกษา
ในหลักสูตร โดยพิจารณาคุณสมบัติ ให้มีความเหมาะสมกับ
หลักสูตร ดังนี้
1) การสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่
เกี่ยวเนื่องกับด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หรือมี
ประสบการณ์ในงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
อย่างน้อย 2 ปี โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 ข้อ 7
หลักสูตรประกาศรับจานวนผู้เข้าศึกษาต่อ ไม่เกิน 15 คน
ต่อปีการศึกษา มีจานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
คัดเลือกของหลักสูตรในปีพ.ศ. 2558 จานวนทั้งสิ้น 10 คน
ทาให้จานวนนักศึกษาของหลักสูตรไม่ตรงตามเป้าที่ระบุไว้ใน
มคอ.2 ซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรพบประเด็นที่เป็นปัญหา
มั ก มาจากการก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข้ อ ก าหนดที่ 1 คื อ
นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญ ญาตรีด้านอัญ มณีและ
เครื่องประดับมีจานวนน้อย เนื่องจากมีสถาบันเพียงไม่กี่แห่ง
ที่เปิดการเรียนการสอนด้านนี้ ส่งผลให้จานวนผู้สมัครน้อย
และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของหลักสูตร ส่วนใหญ่
สาเร็จการศึกษาไม่ตรงสาขา
ผลการดาเนินงาน
การปฏิบัติดาเนินงานในการสอบคัดเลือก มี 2 ลาดับ คือ
1) บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาคุณสมบัติจากหลักฐานของ
ผู้สมัคร และจัดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
2) คณะกรรมประจาหลักสูตรจัดสอบสัมภาษณ์ และ
พิจารณาแฟ้มผลงานส่วนบุคคล
หลั กสู ต รมี ก ารออกแบบเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการคัด เลื อ ก
นักศึกษา คือ การนาเสนอแฟ้มผลงานส่วนบุคคล ซึ่งผลงาน
ในแฟ้ ม ส่ ว นบุ ค คลสามารถแสดงออกถึ ง ความรู้ แ ละ
ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

พั ฒ นาการด้ า นการออกแบบสร้ า งสรรค์ ข องนั ก ศึ ก ษา
นอกจากนี้ ยังมีการซักถามถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาต้องการสร้างสรรค์ พัฒนา หรือ
ขยายผลจากรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร โดยคณะกรรมการ
ประจ าหลั ก สู ต รจั ก ชี้ แ จงถึ ง สาระส าคั ญ ของโครงสร้ า ง
หลั ก สู ต ร ที่ มุ่ ง เน้ น การบู รณาการองค์ ความรู้ใ นสามแกน
ได้ แ ก่ แกนองค์ ค วามรู้ ด้ า นปรั ช ญาสุ น ทรี ย ศาสตร์ แกน
ปฏิบัติ และแกนปริทรรศน์ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึง
การมีความรู้ครบทุกด้าน สามารถออกแบบสร้างสรรค์และ
ผลิตผลงานเครื่องประดับได้ด้วยตนเอง
การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา
จากประเมิ น กระบวนการรับ นั กศึ ก ษาจากปี ที่ ผ่ า นมา
พบว่า จานวนผู้ผ่านเกณฑ์การศึกษามีจานวนน้อยกว่าเป้า
แต่ไม่ใช่ประเด็นปัญหา ประเด็นปัญหาที่แท้จริงมี 2 กรณี
คือ
1) คุณลักษณะของผู้สมัครมีความหลากหลายเนื่องจาก
สถาบันอัญมณีและเครื่องประดับมีจานวนไม่กี่แห่งใน
ประเทศ สถาบันดังกล่าว มีการเตรียมคุณลักษณะของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีและวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิตที่แตกต่างกัน เช่น บางสถาบันมุ่งเน้นผลสาเร็จ
ที่เป็นรูปลักษณ์ของผลงาน บางแห่งให้ความสาคัญใน
ด้านการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว เป็นต้น
ในการสอบสัมภาษณ์ ทาให้คณะกรรมการประจา
หลักสูตรรับทราบถึงปัญหา การขาดความมั่นใจในการ
ทาโครงการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และการขาด
เป้าหมายในการผลิตองค์ความรูด้ ้านอัญมณีและ
เครื่องประดับเพื่ออนาคต
2) มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับของผู้สมัครมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน
คณะกรรมการประจาหลักสูตร รับรู้ร่วมกันถึงปัญหาที่
ผู้สมัครขาดความรู้ ความเข้าใจในหัวใจสาคัญของการ
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ที่แสดงออกถึง
กระบวนการวิจัย ทดลอง และการถ่ายทอดอย่างเป็น
ระบบ ในการสอบสัมภาษณ์ผสู้ มัครจึงขาดความ
ละเอียดในการอธิบายผลงานการออกแบบ
เครื่องประดับของตนเอง ขาดความชัดเจนในการ
สะท้อนถึงทฤษฎี วิธีการวิจัยแนวความคิด
กระบวนการสร้างสรรค์และผลิต รวมทั้ง ไม่สามารถ
บรรยายถึงพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ สรุป
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ผลการดาเนินงาน
ประเด็น และการประมวลองค์ความรู้ที่ตนเอง
สังเคราะห์ได้จากผลงานที่ผ่านมาทั้งหมด
ผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง กระบวนการรั บ
นักศึกษา
จากการประเมิ น ปี ที่ ผ่ า นมา คณะกรรมการประจ า
หลั ก สู ต รประเมิ น กระบวนการรั บ นั ก ศึ ก ษาแล้ ว พบว่ า
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรั บ นั ก ศึ ก ษามี ค วามเหมาะสมดี แต่
กระบวนการรั บ นั ก ศึ ก ษายั ง ขาดความเข้ ม ข้ น ดั ง นั้ น ปี
การศึกษา 2558 หลั กสู ต รจึ ง ปรับ ปรุง กระบวนการรับ
นักศึกษาจากผลการประเมิน ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเรื่อง
เนื้อหาของการสอบสัมภาษณ์มากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้
หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษา ที่ชี้แจงให้นักศึกษารับรู้
ถึงเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร และดาเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต เพื่อให้ผู้สมัครตระหนัก
ถึงทิศทางชัดเจนของหลักสูตรมากขึ้น ดังนี้
1) นักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สายวิชาการ
ออกแบบเครื่องประดับขาดพื้นฐาน ซึ่งโดยปกติ
หลักสูตรมีการแก้ปัญหาด้วยการให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาเพื่อปรับพื้นฐาน แต่อาจไม่
เพียงพอ หลักสูตรจึงเพิ่มเติมแผนการตรวจวัดผลจาก
การเรียนการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน ด้วยการแบ่ง
จานวนการวัดผลออกเป็น 4 กระบวนการ ได้แก่
กระบวนการที่ 1 การสร้างกรอบความคิดและการ
ค้นหาข้อมูลด้วยวิธีวิจัย กระบวนการที่ 2 การ
วิเคราะห์และทดลองข้อมูล กระบวนการที่ 3 การ
สังเคราะห์ข้อมูลด้วยการแสดงกระบวนการออกแบบ
และผลิต กระบวนการที่ 4 การนาเสนอผลงานและ
สรุปองค์ความรู้
2) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจึงมีข้อสรุปเกี่ยวกับ
แนวทางการเพิ่มความเข้มข้นในการเข้าศึกษาต่อ ด้วย
การเพิ่มเนื้อหาสาระในการสัมภาษณ์นักศึกษา มุง่ เน้น
เรื่อง “หัวข้อวิทยานิพนธ์” เพื่อให้นักศึกษาได้
พิจารณาถึงการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก ที่สอดรับ
กับแนวทางของหัวข้อวิทยานิพนธ์ สามารถส่งเสริม
ความรู้และทักษะให้เหมาะสมกับโครงงาน
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรมีกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดย
คานึงถึง ประเด็นสาคัญของการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลป

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

การปฐมนิเทศ/
เพจประกัน
คุณภาพ
ภาควิชา ฯ
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ เป็นอันดับ (SAR Jewelry)
แรก คือ หลักสูตรต้องการผู้สมัครที่ มีพื้นฐานความรู้ ความ
เข้ า ใจในหลั ก การ และทฤษฎี ด้ า นศิ ล ปกรรมศาสตร์ อั น
สามารถนาความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนั้น หลักสูตร
จึงมีระบบการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
ดังนี้
1) หลักสูตรจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา
นอกเหนือจากการจัดปฐมนิเทศของบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะ ฯ เพื่ออธิบายถึงเหตุผลและความเข้มข้น
ของกระบวนการรับนักศึกษาทั้งสองวิธี โดยชี้แจงให้
นักศึกษาเข้าใจถึงปณิธานในการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตร ที่ต้องการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้มี
ความตระหนักถึงการบูรณาการองค์ความรู้ที่แตกต่าง
ด้วยการอาศัยโครงสร้างสามแกนของหลักสูตร เป็นผู้มี
ศักยภาพพัฒนาการเรียนรู้จากความรู้ดั้งเดิม ไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ แนวทางการออกแบบและผลิต
เครื่องประดับเชิงก้าวหน้า หรือการประยุกต์ให้เกิด
องค์ความรู้เชิงทฤษฎีเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
แห่งอนาคต
2) หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการ จานวน 1
ท่าน เพื่อแนะแนวและประสานงานด้านวิชาการแก่
นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รด าเนิ น งานการเปิ ด
รายวิชาปรับพื้นฐานในระดับศิลปบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษามาจากสาขาสัมพันธ์ลงทะเบียนปรับพื้นฐาน
ด้านการออกแบบสร้างสรรค์และผลิตเครื่องประดับ เช่น
รายวิชา 366 103 พื้นฐานการทาเครื่องประดับ
หรือ 366 101 ประวัติศาสตร์เครื่องประดับ
และ 366 211 การออกแบบเครื่องประดับ 5
รวมทั้ ง รายวิ ช าอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด หรื อ รายวิ ช าที่
กรรมการประจาหลักสูตรมีดุลยพินิจให้นักศึกษาลงทะเบียน
เพื่อสร้างเสริมพื้นฐานความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบให้
มีความแม่นยามากยิ่งขึ้น เช่น
รายวิชา 360 101 การออกแบบ 1
360 102 การออกแบบ 2
360 103 วาดเส้น 1
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1
ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 เป็นต้น
ซึ่งรายวิชาปรับพื้นฐานของระดับศิลปบัณฑิตดังกล่าว เปิดให้
ลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิต
การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีการกระบวนการเตรียม
ความพร้ อ มก่ อ นเข้ า ศึ ก ษา เริ่ ม ตั้ ง แต่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ ง
ลงทะเบี ย นเรีย นในรายวิ ช าต่ า ง ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการ
ประจ าหลั ก สู ต รมี ดุ ล ยพิ นิ จ ให้ ทั้ ง นี้ คณะกรรมการ ฯ
พิจารณากาหนดรายวิชาเป็นรายบุคคล
นักศึกษาจะต้องเข้า ศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรือมีผลงานที่
ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ได้รับ
การตรวจวั ด ผลและประเมิ น ผลการศึ ก ษาตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 และตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5
รายวิชาที่มีลักษณะเป็นโครงงานวิจัย สร้างสรรค์ อาทิ 366
211 การออกแบบเครื่องประดับ 5
กระบวนการสาคัญของการประเมิน คือ การตรวจวัดผล
ด้วยวิธีการน าเสนอกระบวนการทาโครงงานวิจัย จานวน
ทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีเนื้อหาในการนาเสนอ ดังนี้
การนาเสนอที่ 1 การนาเสนอหัวข้อ
การนาเสนอที่ 2 ทฤษฎี แนวความคิด และการค้นหา
ข้อมูลด้วยวิธีวิจัย
การนาเสนอที่ 3 การตีความ การวิเคราะห์ข้อมูล การ
ทดลองเชิงปฏิบัติ และการวางแผนการผลิต
การนาเสนอที่ 4 การสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการแสดง
กระบวนการสร้างสรรค์ การร่างแบบ การออกแบบและ
การผลิต
การนาเสนอที่ 5 การนาเสนอผลงานที่ผลิตสาเร็จสมบูรณ์
และสรุปองค์ความรู้ของโครงงานวิจัยสร้างสรรค์
ผลที่ไ ด้จ ากการประเมิน และปรับ ปรุง กระบวนการเตรีย ม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
จากการประเมิ น ปี ที่ ผ่ า นมา โดยปกติ เ มื่ อ สิ้ น ภาค
การศึกษาแต่ละภาคนักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่หรือได้รับ
การวั ด ผลและการประเมิ น ผลการศึ ก ษาตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 และตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ซึ่ง
หลั กสู ต รก าหนดให้ มี ก ารวั ด ผล โดยไม่ มี ค่ า ระดั บ และจะ
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
แสดงผลการศึกษาในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้
S (satisfactory) เป็นที่พอใจ สาหรับนักศึกษาทีส่ อบผ่าน
เกณฑ์ และ
U (unsatisfactory) ไม่เป็นทีพ่ อใจ สาหรับนักศึกษาที่
สอบไม่ผา่ นเกณฑ์
ดังนั้น การดาเนินงานปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรจึงเห็นสมควรปรับปรุง กระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาด้วยการเพิ่มความเข้มข้น ในการ
เรียนรู้และวัดผลความพร้อม กรณีนักศึกษาที่ได้รับ ผลการ
ประเมินด้วยค่าระดับ U จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกล่าวซ้าอีกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการประจาหลักสูตรเกิด
ความมั่นใจว่า นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านการออกแบบ
สร้างสรรค์เครื่องประดับ เพียงพอ ที่จะสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตต่อไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
(ตัวบ่งชี้ 3.2)
ระดับบัณฑิตศึกษา
กลไกการควบคุ ม ระบบการดู แ ลการให้ ค าปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ฯ
หลักสูตร ฯ มีกลไกการควบคุมการระบบการดูแลการให้
คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษารายบุคคล ดังนี้
1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 เพื่ออธิบายเงื่อนไขแก่ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ รวมถึง การเตรียมความพร้อมการ
นาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้คาปรึกษาถึง
วิธีการนาเสนอหัวข้อ การวางแผนการทางาน
กระบวนการวัดผล ประเมินผลการศึกษา และการเข้า
พบอาจารย์ทปี่ รึกษา
2) คณะกรรมการประจาหลักสูตรประชุมหารือและมีมติ
ให้มกี ารปรับปรุงแผนดาเนินงานควบคุมระบบการ

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
กาหนดการ
ปฐมนิเทศ
/บัณฑิต
วิทยาลัย/ เพจ
ประกัน
คุณภาพของ
ภาควิชา ฯ
(SAR Jewelry)
คาสั่งแต่งตัง้
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
และ
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2557
คณะกรรมการ
เนื่องจากกระบวนการควบคุมดูแลในรูปแบบของปีที่ พิจารณาหัวข้อ
ผ่าน ๆ มา ขาดแรงกระตุน้ ทาให้มีนักศึกษาจานวน วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยที่นาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่ตรงตามกาหนด บัณฑิต
ภาคการศึกษา ส่งผลให้สาเร็จการศึกษาล่าช้า ซึง่ มติที่ วิทยาลัย
ประชุมเห็นพ้องว่า การปรับปรุงกลไกการควบคุม
ระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา สาหรับปีการศึกษา 2558 สามารถ
ผลักดันให้นักศึกษาจานวนที่มากขึ้นกว่าปีที่ผา่ นมา
ได้รับการอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ ได้
ภายใน 3 ปีการศึกษาตามกาหนด
3) บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
จานวนอย่างน้อย โครงการละ 1 ท่าน พร้อมกับ
แต่งตั้งกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ จานวน
5 คน ต่อโครงการ
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรดาเนินงานตามกลไกการควบคุมการดูแลการให้
คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีระบบการ
ดาเนินงานเป็นรายบุคคล ดังนี้
1) นักศึกษารับทราบข้อมูลการมีสทิ ธิ์ลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ คือ ผู้ทลี่ งทะเบียนรายวิชาบังคับครบ
จานวน 22 หน่วยกิต และประเมินผลสอบได้คา่ ระดับ
ผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550
2) นักศึกษาปฏิบตั ิตามแผนดาเนินการควบคุมระบบการ
ดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
 นาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ตรงตามประกาศ
กาหนดเวลาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
 มีความเข้าใจถึงกระบวนการนาเสนอหัวข้อ
ระเบียบ และวิธีการวิจัยวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการ
แสดงความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ใน
ระยะต่างๆ
3) นักศึกษาที่ได้รบั การอนุมัติหัวข้อจากคณะกรรมการ
ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
 ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ แบบก 2 ซึ่งมีค่าเทียบ
ได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

 ได้รับเอกสารแจ้งชื่อ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
จากบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ซึ่งนักศึกษา
สามารถวางแผนการให้คาปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างอิสระ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินจิ ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
การประเมิ น กระบวนการการควบคุ ม ระบบการดู แ ลให้
คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
การประเมินผลการดาเนินงานการควบคุมระบบการดูแล
ให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขึ้นอยู่กับ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กาหนดระเบียบหรือ
ข้อตกลงการวัดผลความก้าวหน้าในแต่ละ
กระบวนการของการทาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษาใน
ความดูแลตนเองตามความเหมาะสม เพื่อใช้ในการ
วัดผล โดยไม่ขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กาหนดเครื่องมือที่ใช้
วัดผลนักศึกษาในความดูแลของตนเอง ระหว่างภาค
การศึกษาหรือตามระยะเวลาทีต่ กลงกัน ด้วยวิธีการ
ทดสอบต่าง ๆ เช่น การเขียนรายงาน การมอบหมาย
งานให้ทาหรือวิธีอื่น ๆ โดยมีความสอดคล้องกับ
ระเบียบและวิธีวิจัย ตามกระบวนการทางานเชิงวิจัย
หรือสร้างสรรค์
3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้วัดผลและ
ประเมินผลความก้าวหน้าของนักศึกษาในความดูแล
ของตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดยการประเมินผล
วิทยานิพนธ์ ใช้สัญลักษณ์ IP (in progress) หรือ NP
(no progress) สาหรับวิทยานิพนธ์ ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การเรียบเรียงโดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้ว ส่วน
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ซึ่งเรียบเรียงเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้รายงานการ
วัดผลของนักศึกษาในความดูแล แก่คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร เพื่อประชุมหารือถึงการสอบ
วิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบตามความ
เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป โดยหลักสูตร
กาหนดให้มีจานวนกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 5 ท่าน และกาหนดเกณฑ์การประเมินผล
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (Excellent) ดี
(Good) ผ่าน (Passed) ตก (Failed)
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ผลการดาเนินงาน
ผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง กระบวนการการ
ควบคุมระบบการดูแลให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
จากการประเมิ น ในปี ที่ ผ่ า นมา คณะกรรมการประจ า
หลักสูตร พบว่า นักศึกษาขาดวินัย ขาดความสม่าเสมอใน
การแสดงความก้าวหน้าของโครงงาน และไม่สามารถส่งงาน
ตามข้อตกลงระหว่างกันได้ เท่ากับว่า หลักสูตรไม่สามารถ
บรรลุผลสัมฤทธิ์เรื่องมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รจึ ง ระดมสมองเพื่ อ
ปรับ ปรุง การด าเนิ น งานตามกลไก ซึ่ ง ปี ก ารศึก ษา 2558
หลักสูตรได้ทดลองใช้เครื่องมือกระตุ้นนักศึกษา มุ่งเน้นการ
พัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็น
อัน ดั บ แรก เนื่ องจากเกี่ ย วข้ องกับ การผสมผสานความรู้
พฤติกรรมที่เหมาะสม และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตาม
กาลเทศะ ทัศนคติ วินัย และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ
ผลการปรับปรุงที่เห็นเป็นรูปธรรม แบ่งออกเป็น 2 ระยะ
ได้แก่ ระยะการอนุมัติหัวข้อ ระยะแสดงความก้าวหน้าของ
ผลงาน และระยะสมบู ร ณ์ คื อ นศ.พร้ อ มสอบป้ อ งกั น
วิทยานิพนธ์
ผลจากการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาที่
รับเข้าศึกษาในปี 2556 ผ่านการอนุมัติหัวข้อทั้งหมด ซึ่งการ
ผ่ า นอนุ มั ติ หัว ข้ อนี้ เป็ น ประโยชน์ กับ นั กศึ ก ษา สามารถ
ทางานต่อเนื่องได้ทันที และลดปัญหาการประเมินผลด้วย
การให้สัญลักษณ์ NP แสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ใน
ระหว่ า งการเรีย บเรีย ง ว่ า ไม่ มี ความก้า วหน้ าเมื่ อสิ้ น ภาค
การศึ ก ษาปกติ ทุ ก ภาคนั บ ตั้ ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาแรกที่
นักศึกษาลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้
กลไกและเครื่องมื อที่ ส ร้า งขึ้น นี้ ส่ ง ผลส าเร็จ อย่ า งเต็ ม
รูป แบบในปีการศึกษา 2559 จะช่ วยส่ง เสริม ให้นักศึกษา
เห็นค่านิยมของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดย
ใช้หลักการทั่วไปว่า สิ่งที่ตนเชื่อควรเป็นแนวทางกาหนด
พฤติกรรมของตนเองได้
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ
มีกลไกพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เริ่มจากคณะกรรมการ
ประจ าหลั กสู ต รประชุ ม หารือก่อนเปิ ด ภาคการศึกษาต้ น
ประจ าปี 2558 เพื่ อให้คณาจารย์ที่ มี หน้า ที่ รับผิ ด ชอบ
รายวิชาต่าง ๆ ทั้งสองภาคการศึกษา เกิดเข้าใจตรงกันถึง

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

เอกสารประชุม
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา /
คณะ
มัณฑนศิลป์
วิสาหกิจ
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ผลการดาเนินงาน
ประเด็ น เรื่ อ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นที่
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเปลี่ยนบทบาทอาจารย์จาก
ผู้ บ รรยายมาเป็ น
การออกแบบกิ จ กรรมในการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่ อให้นั กศึกษาสามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง อาจารย์เป็นเพียงผู้อานวยความสะดวก
และเสนอแนะเครื่ องมื อการเข้าถึงองค์ความรู้ ผ่านวิธีการ
ต่างๆ เช่น เทคโนโลยี การสื่อสารเพื่อศึกษาแนวทางการ
ทางานสร้างสรรค์กับบุคคลที่อยู่ในสายอาชีพโดยตรง อาทิ
ศิลปิน หรือนักออกแบบเครื่องประดับระดับสากล
รายวิชาที่สามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ
แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง (Active Learning) ได้แก่
รายวิชา 366 321 การบริหารธุรกิจด้านการออกแบบ
เครื่องประดับ
366 314 วิสาหกิจเครื่องประดับ
366 327 การศึกษางานเครื่องประดับท้องถิน่ และ
ประเพณีนิยม
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานมุ่งเน้นการปรับกลยุทธ์การดาเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2558 มุ่งเน้น
เนื้ อ หาการพั ฒ นาศัก ยภาพนั ก ศึ กษาและการเสริ ม สร้ า ง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การพัฒนาทักษะ
กลุ่มที่ 1 คือการเรีย นรู้และนวัตกรรมการสร้างสรรค์ โดย
รายวิ ช า 366 321 การบริหารธุ รกิจ ด้า นการออกแบบ
เครื่องประดับ อาจารย์ผู้สอนได้จัดกิจกรรมเสริมการเรียน
ด้วยการเชิญบุคคลสายอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงมา
บรรยายประสบการณ์ อาทิ Professor Norman Cherry
หนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกวงการเครื่องประดับร่วมสมัยของโลก
ช่วง ค.ศ. 1960-1980 เพื่อให้นักศึกษาได้ รับความรู้ ใช้
ข้อมู ล ความจริง จากกระบวนการสั ง เกต การตั้ ง ประเด็ น
ซักถาม และพยายามเชื่อมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้รายวิชา
รายวิชา 366 314 วิสาหกิจเครื่องประดับ พัฒนาทักษะ
กลุ่มที่ 3 คือ ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
อาจารย์ ผู้ ส อนมอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาสร้ า งแบรนด์
เครื่องประดับของตนเอง ออกแบบและผลิตเครื่องประดับ
พร้อมเสนอขายในตลาดจริง ณ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์
นอกจากนี้ มีการพัฒนาทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและ
ข้า มวั ฒ นธรรม ผ่ า นรายวิ ช า 366 327 การศึกษางาน
เครื่ อ งประดั บ ท้ อ งถิ่ น และประเพณี นิ ย ม ที่ อ าจารย์ พ า

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
เครื่องประดับ/
เพจปริญญาโท
เครื่องประดับ
(MFA Jewelry
Design
SIlpakorn)
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

นักศึกษาไปทัศนศึกษาต่างจังหวัด อาทิ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
ชมรากวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ลวดลายประดับในสถานที่
ที่สร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องทอง
ไทยโบราณ และพบปะเพื่อพูดคุย พร้อมศึกษาแนวทางการ
ทางาน กับ บรมครูช่ าง เช่ น ศิล ปิ นแห่ง ชาติ คุณ ป้า เนื่ อง
แฝงสีคา (ช่างทองรัตนโกสินทร์ห้าแผ่นดิน)
การประเมินกระบวนการ
การประเมินกระบวนการนักศึกษาเรียนรู้จากการวัดผล
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
อาจารย์ผู้สอนประเมินจากการที่นักศึกษามีความคิด
ริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์
ส่วนบุคคลและของกลุ่ม มีแนวโน้มในการแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูน้ า รายวิชา 366 314 วิสาหกิจเครื่องประดับ
2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี อาจารย์ผู้สอน
ประเมินจากการทีน่ ักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ด้าน
สารสนเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการค้นคว้าข้อมูล
ปฏิบัติการ และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน อาทิ 366
315 โครงการส่วนบุคคล
3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
อาจารย์ผู้สอนประเมินจากการที่นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏี และระเบียบวิธี
การศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาของตนจากข้อมูลจริง เพื่อ
ใช้ในการ บูรณาการความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกจากการ
เรียนรู้และปฏิสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม ความ
รับผิดชอบในการผลิตผลงาน อาทิ 366 321 การ
บริหารธุรกิจด้านการออกแบบเครื่องประดับ
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
จากการประเมินเมื่อปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นปีที่ริเริ่ม
แผนการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้นาแผน
มาปฏิบัติและดาเนินการสอนในรายวิชาที่ได้กล่าวไป ทาให้
เห็ น ถึ ง ประโยชน์ ใ นการบู ร ณาการความรู้ แ ละส่ ง เสริ ม
ศักยภาพการเรียนรู้เชิงปฏิบัติของนักศึกษา คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรจึงได้นาผลสาเร็จจากการปฏิบั ติการพัฒนา
ศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ในปีการศึกษา 2558 มาเป็น มาเป็นสาระสาคัญในการ
พัฒนาโครงสร้างหลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปี
2559 โดยแบ่งออกเป็น 3 แกน ซึ่งส่งเสริมและบูรณาการ
องค์ความรู้กับทักษะทั้งหลายเข้าด้วยกัน ได้แก่ แกนองค์
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ความรู้ด้ า นปรัช ญาสุน ทรีย ศาสตร์ แกนปฏิบั ติ และแกน
ปริทรรศน์
นอกจากนั้น คณะกรรมการหลักสูตรได้ปรับปรุงเพิ่มเติม
คือ ขอความร่วมมือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ
ของหลักสูต รฉบั บปรับ ปรุง จั ดกลยุ ทธ์ การเรียนการสอน
ออกตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ลาดับ ประกอบด้วย
การสร้างประเด็นคาถามและคาดเดาคาตอบ
การสืบค้นและรวบรวมความรู้
การสร้างกระบวนการ และขัน้ ตอนลงมือปฏิบัติ
การสรุปผล การเรียนรู้และนาเสนอ
การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพความรู้ อ ย่ า งมี
สติปัญญา ด้วยกระบวนการวิจัย และศึกษาเฉพาะทางอย่าง
ลึกซึ้ง (Project Based Learning)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)

:
:
:
:

ระดับ 2.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

2 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
- อัตราการคงอยู่
การคงอยู่ในปีการศึกษา 2558 คิดเป็น ร้อยละ 100
- การสาเร็จการศึกษา
อัตราการคงอยู่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมทางการเรียน
สูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร เมื่อ พิจารณาโดย
ภาพรวม มีแนวโน้มการสาเร็จการศึกษาจานวนมากขึ้น ดัง
จะเห็นได้จากรายงานผล มคอ 7 ที่มีการติดตามผลการ
ด าเนิ น งานของหลั ก สู ต ร ต่ อ เนื่ อ ง 5 ปี นั บ ตั้ ง แต่ เ ปิ ด
หลักสูตร
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ยังไม่พบข้อร้องเรียนของนักศึกษาในเชิงเอกสาร ซึ่ง เป็น
ผลสารวจจากคณะฯ ดังนั้น คณะกรรมการประจาหลักสูตร
จึ ง เห็น พ้ องว่ า หลั กสู ต รควรมี เครื่องมื อในการวั ด ผลของ
ตนเอง ด้วยเหตุนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 หลักสูตรจึง
ขอสัมภาษณ์นักศึกษาแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) รุ่น

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา =
3.37
ร่างหลักสูตร
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ที่เข้าศึกษาเมื่อปี 2555 ถึงความพึงพอใจต่อหลักสูตร ทาให้ ปรับปรุง ปี
หลักสูตรรับทราบข้อดีและข้อเสีย เป็นผลทีนาไปปรับปรุง พ.ศ. 2559
และพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2559 อย่างมีทิศทาง

ตัวบ่งชี้

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

ผลการดาเนินงาน

:
:
:
:

ระดับ 2.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

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

2 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

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

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. หลักสูตร ฯ ดาเนินงานตามปรัชญาและวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัด
2. การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบต่าง ๆ ของ
การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกล
ยุทธ์การสอนนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง
3. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย เพิ่มพูนความรู้ และความ
เข้าใจของตนเองอยู่เสมอ
โอกาสในการพัฒนา
1. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ ตลอดถึงความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์จาก
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเอง และการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งสาม โดยอาศัยคาแนะนาแต่เพียงเล็กน้อย
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.1)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่
กาหนดโดย
สานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ
หลักสูตรมีกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ ดังนี้
1) แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ฯ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามทีสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด โดยเน้น
คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดูแลและควบคุม
รายงานการ
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้เป็นไป ประชุมภาค ฯ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัด
อัตรากาลังของอาจารย์ประจาหลักสูตรและผูส้ อน
ในระยะเวลา 5 ปี
4) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดการระบบเตรียม
ความพร้อมในการรับอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
รวมทั้ง การเตรียมเนื้อหาสาระสาคัญในการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
ผลการดาเนินงาน
ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือรับอาจารย์เข้าใหม่
การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร มี ก ารประเมิ น
กระบวนการรั บ และแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ฯ เริ่ ม จากการ
พิจารณาการจัดอัตรากาลังของอาจารย์ประจาหลักสูตร
และผู้สอน ในระยะเวลา 5 ปี พร้อมจัดให้มีการประชุม
แผนการสอน วิธีการสอน และสร้างความเข้าใจต่อภาระ
ที่ได้รับการมอบหมาย
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ฯ
ผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรจัดประชุมการปรับปรุง กระบวนการรับอาจารย์
ด้ ว ยการระบุ ถึง ความส าคัญ ของคุณ สมบั ติ ที่ สู ง ขึ้น ของ
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รและผู้ ส อน รวมถึง จั ด สั ม มนา
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

วิ เ คราะห์ อั ต ราก าลั ง ภาระงานสอน งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย และประสิ ท ธิ ภ าพของอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร
-การบริหารอาจารย์
กลไกการบริหารอาจารย์
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รมี ก ลไกการบริ ห าร
อาจารย์อย่างเป็นระบบ เริ่มจาก
1) มีการจัดประชุมเพื่อผลักดันให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรและผู้สอนทาตาแหน่งวิชาการในระดับที่
สูงขึ้นไป และส่งเสริมการเสนอของบประมาณการ
ทาวิจัย การผลิตผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ
อาทิ ผลงานสร้างสรรค์ ตารา หรือหนังสือ ฯลฯ
2) มีการจัดประชุมเพื่อมอบหมายภาระงานสอนให้
สอดคล้องกับคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์แต่ละท่าน
3) มีการจัดประชุมเพื่อระดมสมองหารือถึงวิธีการ
รายงานผลการดาเนินงาน ภาระการสอน งานวิจัย
สร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ หรืองานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อแสดง
ความก้าวหน้า และใช้ในการประกันคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
จากการประชุ ม อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รทุ ก ท่ า น
เข้าใจแผนดาเนินงาน โดยในปีการศึกษา 2558 ปฏิบัติได้
ดังนี้
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้สอนดาเนินการทา
ตาแหน่งวิชาการในระดับทีส่ ูงขึน้ ไป และได้รับ
งบประมาณการทาวิจัย การผลิตผลงานวิชาการใน
ลักษณะอื่น ๆ อาทิ ผลงานสร้างสรรค์ ตารา หรือ
หนังสือ ฯลฯ
2) อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้สอนปฏิบัติงานตาม
ภาระงานสอนทีไ่ ด้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และดาเนินงานด้านวิชาการใน
ลักษณะอื่น ๆ อย่างสุดความสามารถ
3) อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้สอนให้ความร่วมมือ
ในการรายงานผลการดาเนินงาน ภาระการสอน
งานวิจยั สร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ หรืองาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม แสดงถึงความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ และใช้เป็นเอกสารประกอบการประกัน

รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ
เอกสารผลการ
พิจารณาการ
ขอรับทุน
สนับสนุนการทา
วิจัยและผลงาน
วิชาการต่างๆ
เพจประกัน
คุณภาพของ
ภาควิชา ฯ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

คุณภาพ
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์
การประเมิ นกระบวนการบริหารอาจารย์ พิจารณา
จากระบบที่ได้ดาเนินการแล้ว ดังนี้
1) ระบบการติดตามดูแลอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
ผู้สอน ให้ดาเนินการทาตาแหน่งวิชาการในระดับที่
สูงขึ้นไปขาดประสิทธิภาพ ทาให้มีจานวนอาจารย์
ได้รับตาแหน่งวิชาการน้อย และได้รับงบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อการทาวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ
ในลักษณะอื่น ๆ อาทิ ผลงานสร้างสรรค์ ตารา
หรือหนังสือ ฯลฯ
2) การติดตามการรายงานผลการดาเนินงาน ภาระ
การสอน งานวิจัยสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ
หรืองานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ยังขาด
ประสิทธิภาพ และอาจารย์บางส่วนยังไม่ให้
ความสาคัญในการรายงานผลดังกล่าว
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหาร
อาจารย์
จากการประเมินปีที่ผ่านมา หลักสูตรได้ปรับปรุงผล
จากการประเมิน ดังต่อไปนี้
1) สามารถปรับปรุงกระบวนการติดตามและดูแล
อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้สอน ให้ดาเนินการ
ทาตาแหน่งวิชาการ รวมถึง วิธกี ารรายงานผลการ
ดาเนินงาน ภาระการสอน งานวิจัยสร้างสรรค์ งาน
บริการวิชาการ หรืองานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตร
หลายท่านนาผลงานไปเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
ยังต่างประเทศจานวนมากขึ้นกว่าปีการศึกษา
2557 อาทิ ประเทศเยอรมัน ออสเตรเลีย อินโดนิ
เซีย และมาเลเซีย เป็นต้น
2) ได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณะมัณฑนศิลป์ ถึงแนวทางการจัดสรร
งบประมาณการทาผลงานวิจัย สร้างสรรค์ และ
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ๆ แก่กลุ่มอาจารย์
ประจาหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งปีการศึกษา 2558
หลักสูตรได้รับการจัดสรรทุนพัฒนาหลักสูตร จาก
เงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์
จานวน 1 ทุน
-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
รายงานการ
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประชุม
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รวางแผนกลไกการ ภาควิชาฯ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ด้วยการจัดลาดับความสาคัญ
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้
ประกาศผลการ
1) สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและผูส้ อนขอ พิจารณา
ตาแหน่งวิชาการ โดยจัดหาช่องทางและแจ้งข่าว ทุนอุดหนุนการ
ประชาสัมพันธ์การของบประมาณอุดหนุนการทา วิจัยหรือการ
วิจัย สร้างสรรค์ หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ ผลิตผลงาน
จากแหล่งทุนต่างๆ
สร้างสรรค์จาก
2) คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีการประชุมเพื่อ
เงินกองทุนวิจัย
จัดการวางแผนการมอบหมายภาระงานสอนตาม และสร้างสรรค์
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อสร้าง คณะมัณฑนศิลป์
ความสอดคล้องกับการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ประจาปี
ลักษณะอื่น ๆ เช่น การผลิตตารา หนังสือ ฯลฯ
งบประมาณ
พร้อมทั้งมีวางแผนระบบการติดตามดูแลอาจารย์ 2559
แต่ละท่าน
3) สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและผูส้ อนลา เพจประกัน
ราชการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในลักษณะ
คุณภาพภาควิชา
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
ฯ
ผลการดาเนินงาน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 2 ท่าน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณการทาวิจัย จาก
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์
ประจาปี 2559 และสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (มหาชน)
2) อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 ท่าน และ
อาจารย์ผู้สอน จานวน 5 ท่าน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณการทาวิจัย จากกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2559
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 1 ท่าน อยู่
ระหว่างการรอการพิจารณาการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
4) อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 2 ท่าน อยู่
ระหว่างการดาเนินการการทาตาแหน่งวิชาการ
ระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
ด้วยวิธีพิเศษ
5) อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 2 ท่าน ลา
ราชการเพื่อไปเผยแพร่ผลงานวิจัย สร้างสรรค์ และ
บริการวิชาการ ณ ประเทศมาเลเซีย อินโดนิเซีย
ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ออสเตรเลีย และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
6) หลักสูตรมีความก้าวหน้าเรื่อง การดาเนินการทา
สัญญาช่วยจา เป็นการริเริ่มทาความร่วมมือกับ
สถาบันต่างประเทศที่มชี ื่อเสียง (Estonian
Academy of Art) ซึ่งส่วนหนึ่งของเนื้อหาสัญญา
คือ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบัน เพื่อ
ทางานสร้างสรรค์ ฐานะศิลปินพานัก สัญญาเป็น
ผลนับตั้งแต่วนั ที่31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
เป็นต้นไป
การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
คณะกรรมการประจาหลักสูตรประเมินกระบวนการ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาจารย์ ข องหลั ก สู ต รว่ า ยั ง ขาด
ประสิทธิผลในการพัฒนาระบบการติดตามข่าวสารการ
ประชาสัม พั น ธ์ การของบประมาณอุด หนุ น การท าวิ จั ย
สร้างสรรค์ หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ จากแหล่ง
ทุนต่า งๆ ทาให้คณาจารย์ไ ด้รับ การจัดสรรทุ นไม่ ทั่วถึง
ส่งผลต่อความก้าวหน้าด้านการทาตาแหน่งวิชาการ
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์
จากผลการประเมินปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรได้นาผลที่ได้จากการประเมิน ดาเนินการ
ปรับปรุงระบบการติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์การ
ของบประมาณอุ ด หนุ น การท าวิ จั ย สร้ า งสรรค์ หรื อ
ผลงานวิชาการลักษณะอื่น ๆ จากแหล่งทุนต่าง ๆ ทาให้
อาจารย์ ประจาหลั กสู ต รมี ช่องทางในการน าผลงานไป
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ยังต่างประเทศจานวนมากขึ้น
ก ว่ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2557 อ า ทิ ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร มั น
ออสเตรเลีย อินโดนิเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น รวมทั้ง มี
โอกาสในการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ได้
มากกว่าปีที่ผ่านมา หรือ ความคิดริเริ่มที่จะทาสัญญาช่วย
จ า เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการกั บ สถาบั น
ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้ า
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ส่ ว นที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เป็ น พิ เ ศษและต้ อ งสร้ า งความ
เข้มข้นมากขึ้น คือ กระบวนการส่งเสริม และพัฒนาการ
คณาจารย์ให้ด าเนินการขอตาแหน่งวิชาการในระดับ ที่
สูงขึ้น
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 2.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.2)

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

2 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2

ผลการดาเนินงาน
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
3 x 100/ 5 = 60.00
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2 x 100/ 5 = 40.00
- ผลงานวิชาการของอาจารย์
(3.20 + 14.40) x 100/ 5 = 352.00

ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 4.2-1ตารางที่ 4.2-6

สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา

หน่วยวัด

อาจารย์วุฒปิ ริญญาตรี
อาจารย์วุฒปิ ริญญาโท
อาจารย์วุฒปิ ริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมทีล่ าศึกษาต่อ)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 60.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 60.00
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 36.00
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 36.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน
0
2
3
5
0
40.00
60.00

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2

เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน

ผลการ
ดาเนินงาน
0
1
1
3

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
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จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมทีล่ าศึกษาต่อ)
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 40.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 40.00
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 48.00
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 48.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

ผลการ
หลักฐาน/
ดาเนินงาน ตารางอ้างอิง
0
ตารางที่ 1.1-2
1
ตารางที่ 1.1-2
5
ตารางที่ 1.1-2
2
40.00

หน่วยวัด
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

เกณฑ์ประเมิน : 2.50 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 2.50 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  ไม่บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้ ง ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

น้าหนัก จานวน
0.20
0.20
0.40
0.40

1

ผลรวมถ่วง หลักฐาน/
น้าหนัก ตารางอ้างอิง
0.2

ตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.22
ตารางที่
4.2.2
ตารางที่
4.2.2

0.40

0.40

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.40

3.1 บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน

0.60

ตารางที่
4.2.2
ตารางที่
4.2.2
ตารางที่
36

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบั นนาเสนอ
สภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ
4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนั บแต่วั นที่ ออก
ประกาศ
4.3 บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือ ระเบีย บคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่ าด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบตั ร
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจยั ที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พชื พันธุส์ ัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รบั
การจดทะเบียน
5.7 ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว

น้าหนัก จานวน

ผลรวมถ่วง หลักฐาน/
น้าหนัก ตารางอ้างอิง
4.2.3
ตารางที่
4.2.3
ตารางที่
4.2.4

0.60

0.80
ตารางที่
4.2.4
0.80
ตารางที่
4.2.4
ตารางที่
4.2.4
ตารางที่
4.2.5

0.80
0.80

1.00
ตารางที่
4.2.5
1.00

1.00
1.00
1.00

1

1

1

1

1.00
1.00

ตารางที่
4.2.5
ตารางที่
4.2.5
ตารางที่
4.2.5
ตารางที่
4.2.5
ตารางที่
4.2.5
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
5.8 ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40)

: ร้อยละ 168.00
: ร้อยละ 352.00
: ร้อยละ 40.00
: ร้อยละ 40.00

น้าหนัก จานวน

ผลรวมถ่วง หลักฐาน/
น้าหนัก ตารางอ้างอิง

1.00

1

1

0.20

10

2.0

0.40

5

2.0

0.60

3

1.8

0.80

7

5.6

1.00

3

3.0

ตารางที่
4.2.5
ตารางที่
4.2.6
ตารางที่
4.2.6
ตารางที่
4.2.6
ตารางที่
4.2.6
ตารางที่
4.2.6

5
4
28
3.2
14.4
64
288
8.00
36.00

เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรครบถ้วน
คิดเป็นร้อยละ 100
- ความพึงพอใจของอาจารย์
วิจัยของคณะ ฯ
ส่วนหนึ่งของการวัดผลความพึงพอใจของอาจารย์ คือ
ผลสารวจความพึงพอใจที่จัดทาโดยคณะ ฯ ซึ่งอาจเป็น เพจประกัน
ผลสารวจที่ไม่สามารถขยายผลความพึงพอใจของอาจารย์ คุณภาพคณะ ฯ
ตรงประเด็ น นัก ดั ง นั้ น หลักสู ต รจึ ง จั ด สัม มนาการร่า ง
หลั ก สู ต รฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี พ.ศ. 2559 เมื่ อ เดื อ น
พฤษภาคม 2558 เพื่อใช้ผลความพึงพอใจนามาปรับปรุง
และพัฒนา ทั้งด้านหลักสูตร และด้านการทางานร่วมกัน
ซึ่ ง ผลความพึ ง พอใจ คื อ คณาจารย์ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
วงการเครื่องประดับร่วมสมัยไทยกาลังเติบโต หากได้รับ
การสนับสนุนจากสถาบันต่างประเทศที่มีประสบการณ์
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การการพั ฒ นาการศึ ก ษาด้ า นการ
ออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย ช่วยขยายผลในบางมิติ
อาทิ การแลกเปลี่ ย นคณาจารย์ การจั ด นิ ท รรศการ
ร่วมกัน ฯลฯ จะสามารถเป็นส่วนส่งเสริมความก้าวหน้า
ในอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ดีมาก
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจนี้ ทาให้หลักสูตรมี
เป้ า หมายในการด าเนิ น งานติ ด ต่ อ ประสานงานสร้ า ง
ความก้าวหน้า เรื่อง การทาสัญญาเพื่อความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันต่างประเทศอื่นๆ ต่อไป
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ = 4.04

:
:
:
:

ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 3
ระดับ 3
4.2
12.50/3 =
4.2 (1)
36.00
60.00
4.2 (2)
48.00
40.00

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3.00
4.17
5.00
2.50
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ตัวบ่งชี้
4.2 (3)
4.3

เป้าหมาย
40.00
ระดับ 3

ผลการดาเนินงาน
352.00
ระดับ 3

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
5.00
3.00
10.17 /3 = 3.39 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. คณาจารย์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ประจาหลักสูตร กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานวิจัย สร้างสรรค์ และผลทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ รวมทั้ง
สามารถเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี
โอกาสในการพัฒนา
1. ปรับปรุงกระบวนการติดตามและดูแลอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้สอน ให้ดาเนินการทาตาแหน่ง
ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
2. พัฒนาระบบและวิธีการสรรหางบประมาณเพื่อการทาผลงานวิจัย สร้างสรรค์ และผลงานวิชาการใน
ลักษณะอื่น ๆ แก่อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้สอน
3. มีแนวโน้มในการพัฒนา เรื่อง การดาเนินงานติดต่อประสานงานสร้างความก้าวหน้า เรื่อง การทา
สัญญาเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศอื่นๆ
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา(นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
360 302
ประวัติศาสตร์
ศิลปะสาหรับนัก
ออกแบบ
360 303
สุนทรียศาสตร์
สาหรับนัก
ออกแบบ
360 301 วิธีวิจัย
สาหรับนัก
ออกแบบ

ร้อยละการกระจายของเกรด
ภาค/
ปีการ
A B+ B C+ C D+ D F W
ศึกษา
1/
3
2558

2

1/
6
2558

4

2/
5
2558

4

I

S

5

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
U
ทะ
ผ่าน
เบียน
10
10

1

10

10

10

9

สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา(นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
366 314
วิสาหกิจ
เครื่องประดับ
366 315
โครงงานส่วน
บุคคล
366 321
การบริหารธุรกิจ
ด้านการ
ออกแบบ
เครื่องประดับ
360 308
ภาษาอังกฤษ
สาหรับนัก

ร้อยละการกระจายของเกรด
ภาค/
ปีการ
A B+ B C+ C D+ D F W
ศึกษา

I

S

U

1/
10
2558
1/
2558

4

3

2

1/
2
2558

3

5

2/
2558

1

1 5

1

2

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะ
ผ่าน
เบียน
10

10

10

10

10

10

9

1
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รหัส ชื่อวิชา
ออกแบบ
366 312
ปรัชญาการ
ตกแต่งอย่างไทย
366 316
วัฒนธรรมทัศนา
366 327
การศึกษางาน
เครื่องประดับ
ท้องถิ่นและ
ประเพณีนิยม

ร้อยละการกระจายของเกรด
ภาค/
ปีการ
A B+ B C+ C D+ D F W
ศึกษา
2/
1
2558
2/
2558
2/
6
2558

2

5

2

I

S

U

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะ
ผ่าน
เบียน

2

10

8

10

10

0

2

10

8

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

สาระของรายวิ ช าใน - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)
กลไกการจัดทาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร
พ.ศ. 2553) ครบกาหนดการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปีตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต ร ส านั ก งาน คณะ กรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
คณะกรรมการประจาหลักสูตรจึงจัดสัมมนาและประชุมเพื่อหารือถึงแนว
ทางการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรวิเคราะห์ถึงจุดเด่นของหลักสูตร ฯ
และวิธีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้นแก่ปรัชญาการ
ผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับที่มี
ความสามารถในการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในวิชาชีพเครื่องประดับ เป็นผู้มีความรู้ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถผลิต
นักวิชาการ ผู้ สร้างสรรค์องค์ความรู้แก่วงการอัญมณีและ
เครื่องประดับร่วมสมัย
2) คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงโรงสร้าง
หลักสูตร เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชาต่าง ๆ รวมทั้ง ระบบ
การจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมปัจจุบนั
3) คณะกรรมการหลักสูตรวางแผนและระดมสมองเพื่อค้นหาแนว

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มติประชุม
กรรมการ
บัณฑิตคณะ
มัณฑนศิลป์
ครั้งที่
3-5/2558
ร่างหลักสูตร
ศิลป
มหาบัณฑิต
(ฉบับ
ปรับปรุง
2559)
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ทางการยกระดับหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล และเผยแพร่
ศักยภาพของนักศึกษาในด้านความคิดสร้างสรรค์ อันแสดงออกถึง
รากเหง้าทางภูมิปัญญาและทักษะฝีมือของชนชาติอย่างมี
เอกลักษณ์
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการประจ าหลั กสู ต รร่า งเนื้ อหาสาระของหลั กสู ต รศิล ป
มหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559) โดยอาศัยหลักการสาคัญ 3 หลักการ ได้แก่
1) หลักการสร้างความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคแห่งนวัตกรรม
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2) หลักการสร้างความก้าวหน้าด้วยวิธีบูรณาการองค์ความรู้ดา้ น
สุนทรียศาสตร์ ปฏิบตั ิการ และปริทรรศน์ เพื่อสร้างทฤษฎีใหม่
ๆ หรือการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง
3) หลักการสร้างประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ หรือ
โครงการวิจัยเชิงประยุกต์ เพื่อขยายผลภูมปิ ัญญาไทยและ
พัฒนารูปแบบเครื่องประดับไทยร่วมสมัยอย่างมีเอกลักษณ์
การประเมินกระบวนการจัดทาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) แสดงออกถึงจุดเด่นได้ถึง 3 จุด คือ
1) การรั ก ษามาตรฐานและเป็ น หลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย แห่ง เดี ยวในประเทศ และกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน
2) เนื้ อหาสาระของรายวิ ช าต่ า ง ๆ ส่ ง เสริม ซึ่ ง กัน และกัน และถู ก
ออกแบบโดยคานึงถึง ปัจจัยสู่ความสาเร็จ คือ ทุกรายวิชามี
เป้าหมายในการพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทาง
ทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร
ผลท่ ไ ด้จ ากการประเมิ น และปรับ ปรุง กระบวนการจั ดท าหลักสู ต ร
สามารถน าไปใช้ ไ ด้ ใ นอนาคตอั น ใกล้ ที่ จ ะถึ ง นี้ (เนื่ อ งจากหลั ก สู ต ร
ปรับ ปรุง จะเริ่ม ใช้ ในปี การศึกษา 2559) ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง เกิด จากการ
สัมภาษณ์วิธีคิดและพฤติกรรมของนักศึกษารุ่นที่ผ่าน ๆ มา ว่าจะต้อง
ได้รับการปรับปรุง คือ การออกแบบกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน
ที่สามารถผลักดันให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นลาดับขั้นตอนตาม
แผนที่วางไว้ และกระตุ้นให้เกิดการฝึกปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์
รวมทั้ง การคาดการณ์ สถานการณ์ในอนาคต เพื่อช่ วยในการถ่ายทอด
ความรู้และนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างความเหมาะสม
การพัฒนาความสามารถในการกาหนดและใช้ทักษะทางปัญญาในการ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
แก้ไขปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน อาจจาเป็นต้องมีการมอบหมาย
งานที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาแบบปลายเปิด และการประยุกต์ใช้ความรู้
ความเข้าใจ เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง หรือ
สัง เคราะห์กลยุ ท ธ์ ในการถ่า ยทอดผลงาน ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ ปรากฏอยู่ ใน
รายวิชาต่าง ๆ ของร่างหลักสูตรฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 อาทิ รายวิชา
366 511 มานุษยวิทยาและสุนทรียศาสตร์เครื่องประดับ รายวิชา 366
512 วิธีวิจัยและการออกแบบแนวคิดเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น
-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา
นั้น ๆ
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย มีระบบที่เริ่มต้นด้วย
1) การสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและเก็บข้อมูลเพื่อ
ประเมินหลักสูตร
2) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ทิศทางของ
หลักสูตรฉบับปรับปรุง และจัดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาถึงเนื้อหาสาระการปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ รวมทั้ง เปรียบเทียบข้อ
แตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
3) คาสั่งแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559) ตั้งแต่วันที1่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ผลการดาเนินงาน
1) การประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ พ.ศ. 2553 ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่มร่วมกับ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 สามารถสรุปประเด็นได้ 3 ประเด็น ซึ่งเป็น
ประเด็นสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต พ.ศ.
2559 ได้แก่ ประเด็นที่หนึง่ เรื่องโครงสร้างของหลักสูตรเดิม
ประเด็นที่สอง เรื่องความสอดคล้องกับนโยบายและกรอบทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับล่าสุด และ
ประเด็นสุดท้าย เกี่ยวกับความคาดหวังในอนาคตของวงการ
เครื่องประดับร่วมสมัย
2) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดสัมมนาและประชุมเพื่อวาง
ทิศทางของหลักสูตร กาหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน
โดยกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังในคุณวุฒิ
ปริญญาของสาขา ปรัชญา ความสาคัญของหลักสูตร และวางแผน
การปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาต่าง ๆ การพัฒนาผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนวิธีการ
เรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

มติประชุม
กรรมการ
บัณฑิตคณะ
มัณฑนศิลป์
ครั้งที่
3-5/2558
ร่างหลักสูตร
ศิลป
มหาบัณฑิต
(ฉบับ
ปรับปรุง
2559)
เพจประกัน
คุณภาพ
ภาควิชา ฯ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

รวมถึง การร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
3) คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
 รศ.ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์
 มล.คฑาทอง ทองใหญ่
 นส.เจน รัสเซลล์
 อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์
 อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช
 รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
ซึ่งได้พิจารณารายละเอียด ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานในเชิงวิชาการ และเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
4) ร่างหลักสูตร ฯ อยู่ในระหว่างขัน้ ตอนการเสนอหลักสูตร
ปรับปรุง
การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
ร่ า งหลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการออกแบบเครื่ อ งประดั บ
(หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) อยู่ในระหว่างดาเนินงานให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาก่อนการประกาศใช้ในปีการศึกษา 2559 มีขั้นตอนการ
เสนอหลักสูตรปรับปรุง ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดทารายละเอียดการขอปรับปรุง
หลักสูตร
2) เสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณา หากเป็นหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาด้วย
3) ภาควิชา/คณะวิชาจัดทารายละเอียดการขอปรับปรุงหลักสูตร
จานวน 21 ชุด ส่งมายังงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
4) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนตรวจสอบความถูกต้องของ
รูปแบบเอกสารการขอปรับปรุงหลักสูตร
5) เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา
6) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการให้คณะทราบและ/หรือ
ปรับแก้
7) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนเสนอหลักสูตรที่ขอปรับปรุง
แก้ไขต่อมหาวิทยาลัยเพื่อนาเข้าพิจารณาในทีป่ ระชุมคณบดี
8) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนแจ้งมติทปี่ ระชุมคณบดีให้คณะ
วิชาทราบ
9) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
10) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนแจ้งมติทปี่ ระชุมสภา
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยให้คณะวิชาทราบ
11) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนเสนออธิการบดีให้ความ
เห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตร
12) มหาวิทยาลัยโดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอนเสนอเอกสาร
การปรับปรุงหลักสูตรให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ แล้วสาเนาแจ้งคณะวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
13) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
14) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการรับทราบให้
มหาวิทยาลัย
15) มหาวิทยาลัยแจ้งงานพัฒนาหลักสูตรและการสอนทราบ
16) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนแจ้งคณะวิชาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
ปัจจุบัน (เดือนกรกฎาคม 59) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กาลังดาเนินการ
อยู่ในขั้นตอนลาดับที่ 9 คือ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนเสนอ
หลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีการดาเนินการล่าช้า เนื่องจาก การปรับแก้ไขหลักสูตร
ในบางขั้นตอนไม่สัมพันธ์กับวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ
ได้แก่
1) คณะกรรมการวิชาการ จัดประชุมทุก 1 เดือน
2) ที่ประชุมคณบดี จัดประชุมทุก 2 สัปดาห์
3) คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
จั ด ประชุ ม ตามวาระที่ มี
การเสนอหลักสูตร
4) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมทุก 1 เดือน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร
หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รที่ จ ะเปิ ด สอนต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอนประมาณ 2 – 3 เดือน ซึ่งหลักสูตรกาลัง
ดาเนินการอยู่ในขั้นตอนลาดับที่ 9 มีความเป็นไปได้แน่นอน ว่า หลักสูตร
ปรับปรุงสามารถประกาศใช้ได้ทันปีการศึกษา 2560

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
การวางระบบผู้ ส อน - การกาหนดผู้สอน
มคอ. 3 และ
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร กลไกการกาหนดผู้สอน
มคอ.4
จั ด การเรี ย นการสอน
หลักสูตรมีการกลไกการกาหนดผู้สอนที่เหมาะสม และมีการจัดการ /2558
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
เรียนรูเ้ พื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรวางแผนการกาหนดผูส้ อน การ
กากับ ติดตาม มอบหมายภาระงาน และการเตรียมการสอน มคอ.
3 และมีระบบการดูแลสมรรถนะของคณาจารย์ให้มีความสามารถ
ในการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2) คณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาภาระงานสอน ติดตาม
รายละเอียดของรายวิชาที่ต้องการเชิญอาจารย์พิเศษ ทีส่ ามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตั ิ เชื่อมโยงกับสถานการณ์และ
สภาพจริง
ผลการดาเนินงาน
1) หลักสูตรสามารถกาหนดผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับทุก
รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2558
2) หลักสูตรสามารถเชิญอาจารย์พเิ ศษ ผู้ประกอบการ ศิลปิน และนัก
ออกแบบ ที่สามารถนาเสนอประสบการณ์ส่วนบุคคลอันเป็น
ประสบการณ์เฉพาะทาง ส่งผลให้นักศึกษามีบทบาทในการ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ จนเกิดความเข้าใจ
นาไปประยุกต์ใช้กับความรู้ในรายวิชานั้น ๆ อาทิ รายวิชา 366
321 การบริหารธุรกิจด้านการออกแบบเครื่องประดับ ได้เชิญ คุณ
พงษ์มนัส สวัสดิชัย เจ้าของกิจการเครื่องประดับแฟชัน่ แบรนด์
77 ผู้ซึ่งกาลังมีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนี้
3) อาจารย์ผู้สอนสามารถบูรณาการการสอนร่วมกับการวิจัย
สร้างสรรค์ สามารถเป็นตัวอย่างการเรียนรู้แก่นักศึกษาได้เป็น
อย่างดี เช่น รายวิชา 366 315 โครงงานส่วนบุคคล
การประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน
อุปสรรคในการดาเนินการประเมินกระบวนการกาหนดผูส้ อน มีดังนี้
1) การนากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา บาง
กรณีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและซับซ้อน หรือเชื่อมโยงกับรายวิชา
ค่อนข้างลาบาก
2) การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ประกอบการ หรือการศึกษาดูงาน อาจส่งผลกระทบเรื่องเวลา
ความไม่สัมพันธ์กับคาบเรียน บางครั้งต้องมีการแลกคาบเรียน
เพื่อให้วันเวลาสะดวกต่ออาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกาหนดผู้สอน
ผลที่ได้จากการประเมินเมื่อปีที่ผ่านมา หลักสูตรนามาปรับปรุงในปี
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

การศึกษา 2558 ดังนี้
1) พัฒนากระบวนการกาหนดผูส้ อนให้ได้มาตรฐาน เช่น อาจารย์ทกุ
คนต้องมีการทาประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) แจก
นักศึกษาทุกรายวิชา และเนื้อหาแต่ละรายวิชา ผู้สอนต้องปรับปรุง
ให้เนื้อหามีความทันสมัย เสริมสร้างด้วยกิจกรรมการเรียนใน
ลักษณะต่าง ๆ ตามแนวทางแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง มีการวัด และ
ประเมินผลอย่างเหมาะสม
2) ปรับปรุงการวางแผนและประสานงาน เรื่องการเชิญอาจารย์พิเศษ
หรือบุคคลภายนอก รวมถึงการศึกษาดูงาน เพื่อลดปัญหาความไม่
ลงตัวระหว่างผู้สอน กิจกรรมเสริม และเวลาของคาบเรียน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 มคอ. 3 และ
และ มคอ.4)
มคอ.4
กลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
/2558
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รประชุ ม เพื่ อ สร้ า งกลไกการก ากั บ
มาตรฐานการทาประมวลการสอน และความเข้มงวดในเรื่องการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน จากหลักสูตรสู่รายวิชา
โดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้
1) ติดตามการส่ง มคอ.3 และ4 ของผู้สอนแต่ละรายวิชา อย่างน้อย
15 วันก่อนเปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค เพื่อพิจารณาภาระงาน
สอน แผนการสอน การวัดผลและประเมิน สอดคล้องกับตาราง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5
2) การกาหนดแผนการเรียนรู้ของรายวิชาที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน หรือ
การประสานการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พิเศษที่สอนร่วมกับ
อาจารย์ประจา
ผลการดาเนินงาน
1) ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 ครบถ้วน นับเป็นเวลา
15 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค คิดเป็นร้อยละ 100 และ
เนื้อหาสาระของมคอ 3 ทุกรายวิชาระบุภาระงานสอน แผนการ
สอน การวัดผลและประเมิน สอดคล้องกับตารางการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ได้อย่างชัดเจน
2) ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนการเรียนรู้ของ
รายวิชาที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน หรือสามารถประสานการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย์พิเศษที่สอนร่วมกับอาจารย์ประจา
การประเมินกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้
หลักสูตรกาหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชานาญ
หลากหลายและมี ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางในเนื้ อหารายวิ ชาที่ ได้ รั บ
มอบหมาย ทั้ งนี้ เพื่ อให้ นั กศึกษามี โอกาสได้ รั บการพั ฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ มุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์
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ผลการดาเนินงาน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
ปรับปรุงกลยุทธ์ในการสอน ให้มีความสอดคล้องกับ แผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
เพื่ อ สร้ า งประสิ ท ธิ ผ ลแก่ แ ผนการสอนตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นมคอ. 3 และ
วิเคราะห์เป้าหมายในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน เพื่อนามาใช้
เป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ตรงกับคาอธิบาย
รายวิชาที่กาหนดไว้
- การควบคุ ม หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ
บัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
1) การแต่งตัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ คานึงถึงคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะ
ความรู้และความเชีย่ วชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา
2) มีระบบกากับการทางานของอาจารย์ผู้ที่ปรึกษาที่เอื้อประโยชน์
ต่อนักศึกษาเต็มที่ และหลักสูตร ฯ ให้ความสาคัญกับพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาตาม
จรรยาบรรณของอาจารย์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

เอกสารคาสั่ง
แต่งตั้ง
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
/บัณฑิต
วิทยาลัย

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับ บั ณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้ องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
(ระบุประเด็นเฉพาะสาขาวิชา และปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ในปี
การศึกษา 2559)
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
1) มีการควบคุมกากับจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
2) มีระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้ทนั ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
3) มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอก
ผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ มีการให้
ความรู้และระดับชัน้ ความสาคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง
และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
4) มีการให้ความรู้และระดับชัน้ ความสาคัญในการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ใน
วารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจด

การตีพิมพ์
ผลงานใน
ระดับบัณฑิต
ศึกษา/
บัณฑิต
วิทยาลัย
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หลักฐาน/
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ผลการดาเนินงาน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร หรือการเผยแพร่ด้วยวิธีการจัด
นิทรรศการการออกแบบเครื่องประดับ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

:
:
:
:

ระดับ 2.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

2 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
คณะกรรมการประจาหลั กสูต รมีการประชุ มหลักสู ตร ฯ เพื่อ สร้า ง
กลไกการก ากั บ และติ ด ตามผลการประเมิ น การเรี ย นรู้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.5 และมคอ.6) ในทุกรายวิชา
ภายหลังการปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค มีกาหนด 30 วัน โดยมุ่งเน้น
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) การตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ในการสอนของ
อาจารย์แต่ละรายวิชา ที่สามารถสร้างเสริมความรู้และทักษะที่
จาเป็นต่อการเรียน และการปฏิบัติงาน
2) การให้ความเข้มงวดกับข้อกาหนดเฉพาะในแต่ละรายวิชา ซึ่งเป็น
ผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ได้รบั
การพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลักสูตรจัดให้และแสดงออกถึงความรู้ความ
เข้าใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้น
ผลการดาเนินงาน
ผู้ส อนทุกรายวิช าให้ความร่ว มมื อกับ การกากับ และติ ด ตามผลการ
ประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ 5)
ภายหลังการปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค มีกาหนด 30 วัน โดยแสดง
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) ผู้สอนออกแบบกลยุทธ์การสอนที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เรียนให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้แก่ คาม
รู้ ความเข้าใจ ทักษะความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เจต
คติที่ดี เป็นต้น
2) ผู้สอนรายงานผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการที่นักศึกษาบรรลุถึง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 อันส่งผลทาให้นักศึกษาได้ความรู้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ.3, 5
และ มคอ.6
/2558
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

เข้าใจกระบวนการวิจัย การประยุกต์ทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์
ความรู้ของตนเอง และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเรียนรู้โดยอาศัยการบูรณาการทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
เครื่องมือในการประเมิน กระบวนการระหว่ า งการประเมิน ผลการ
เรี ย นรู้ ยั ง ไม่ ส ามารถแสดงผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาในการบรรลุ ถึ ง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 เฉพาะอย่างยิ่ง ในเชิงนามธรรม เนื่องจาก
ส่วนใหญ่แล้ว ผู้สอนแต่ละรายวิชามีการใช้ระบบวัดผลแบบทางตรง คือ
การเข้าชั้นเรียน การสอบ หรือการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น
ผลสัมฤทธิ์จึงมักแสดงออกมาในรูปของผลการศึกษา ที่มีลักษณะเป็นผล
การประเมินเชิงรูปธรรม
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รวางแผนปรั บ ปรุ ง การออกแบบ
เครื่องมือส่งเสริมการประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ โดย
เริ่มต้นจาก ระบบการวัดผลแบบอ้อม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของการ
เรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และเหตุผลในการประเมินที่ชัดเจน
อาทิ การประเมินกระบวนการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย (Affective Domain)
ด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย (Cognitive
domain)
และด้ า นทั ก ษะพิ สั ย
(Psychomotor Domain) เป็นต้น เครื่องมือดังกล่าว สามารถทาให้
ผู้สอนมีความเข้าใจในธรรมชาติและพฤติกรรมของนักศึกษามากยิ่งขึ้น
ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รมิ ไ ด้ ต้ อ งการนั ก ศึ ก ษาที่ บ รรลุ ผ ลการเรี ย นรู้ ใ นเชิ ง
รูปธรรม คือ ผลการเรียนดี มีความรู้นาไปประกอบอาชีพได้ ฯลฯ เท่านั้น
หากคาดหวังให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เชิงนามธรรม
ที่แท้จริง เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักษ์วัฒนธรรม
ของชนชาติ และเป็ น ผู้ มี ส ติ ปั ญ ญา รั บ ผิ ด ชอบสั ง คมและยกระดั บ
วงการอัญมณีและเครื่องประดับไทยต่อไป
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
มคอ.3, 5
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
และ มคอ.6
คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดประชุม มีกลไกการตรวจสอบการ /2558
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดขึ้นช่วงเดียวกับการกากับและ
ติ ด ตามผลการประเมิ น การเรี ย นรู้ ต ามกรอบ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.5 และมคอ.6) ในทุกรายวิชาภายหลังการปิดภาค
การศึกษาแต่ละภาค มีกาหนด 30 วัน มีเนื้อหาสาระ ดังต่อไปนี้
1) ติดตามวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
รายวิชาต่าง ๆ ว่าสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญหรือไม่ หรือการประเมินตามสภาพจริง
เพราะเป็นวิธีการทีส่ ามารถค้นหาความสามารถ และ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรีย
2) ตรวจสอบวิธีการประเมินตนเองของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา เป็น
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การประเมินคุณลักษณะหรือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนว่า
บรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ส่วนใหญ่ดาเนินงานการใช้วิธีประเมินผล
การเรียนรู้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่
1) ประเมินภาคปฏิบัติ คือ เป็นการทดสอบความสามารถของผู้เรียน
ภายไต้สถานการณ์และ เงื่อนไขที่สอดคล้องกับสภาพจริงมาก
ที่สุด
2) ประเมินกระบวนการ คือ กระบวนการในทีน่ ี้หมายถึง วิธีการ
ที่ผู้เรียนใช้ดาเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต กระบวนการวิจัยข้อมูล
หรืออาจจะเป็นผลงานทดลอง ซึ่งยังไม่ใช่ผลผลิต
3) ประเมินผลผลิต คือ ประเมินผลงานที่เป็นผลจากการแสดงหรือ
การกระทาของผู้เรียน วิธีประเมินอาจทาได้หลายลักษณะ เช่น
พิจารณาจากคุณภาพงาน รูปลักษณะของงาน และการ
ตรวจสอบว่าผลงานเป็นไปตามข้อกาหนดที่ตั้งไว้หรือไม่
การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินกระบวนการเป็นรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่ ทา
ได้ค่อนข้างยาก เพราะธรรมชาติของการประเมินค่อนข้างยุ่งยาก และไม่
เป็นปรนัย ต้องอาศัยหลักฐานที่มาจากกระบวนการในแต่ละลาดับ เช่น
การสะท้อนข้อมูลที่นามาใช้ การบันทึกผล ตัวอย่างผลการทดลอง การ
ประเมินส่วนใหญ่จะใช้การสังเกต พิจารณาผลจากการพิสูจน์สมมุติฐาน
โดยมุ่ ง ดู ที่ คุ ณ ภาพ กระบวนการที่ เป็ น ล าดั บ หรือ ประสิ ท ธิ ภาพของ
กระบวนการ
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 คือ การพัฒนาเครื่องมือสาหรับการ
ประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ การจ าแนกและระบุ ก ระบวนการปฏิ บั ติ
(identification test) เป็ น การระบุ ส มมุ ติ ฐ าน วิ ธี วิ จั ย ผลการ
ทดลอง ขั้นตอนการทางาน หรือจาแนกสิ่งที่ไม่เหมือนกัน โดยมุ่งเน้น
การรายงานผลด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การนาเสนอด้วยวาจา การเขียน
รายงานวิจัย การซักถาม การรับฟังคาวิจารณ์จากผู้สอน เพื่อสะท้อนถึง
การเรียนรู้ของนักเรียนทั้งความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด วิธีทา ความพอใจใน
ผลงาน ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ควรพัฒนาแบบทดสอบการประเมิ นผลการเรีย นรู้จาก
ความสามารถจริง (Authentic Test) โดยทดสอบด้วยวิธีแบบปลายเปิด
ไปพร้ อมกัน เน้ น ให้นั ก ศึกษาตอบสนองข้อค าถามในลั ก ษณะการน า
ความรู้ ไ ปใช้ ห รื อ สร้ า งความรู้ ใ หม่ จากความรู้ ค วามเข้ า ใจและ
ประสบการณ์ เดิ ม จากสถานการณ์จ าลองที่ คล้ ายคลึ งหรือเรีย นแบบ
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สภาพจริง เช่น รายวิชา 366 315 โครงงานส่วนบุคคล
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร มคอ.5, 6
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
และ มคอ.7
กลไกการกากั บ การประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอน และประเมิ น /2558
หลักสูตร
คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตร ฯ เพื่อ พิจารณา
กลไกการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และมคอ.
6) ในทุกรายวิชาภายหลังการปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค มีกาหนด 30
วัน เพื่อเตรียมข้อมูลไปสู่การประเมินหลักสูตร (มคอ.7) อย่างน้อย 30
วัน ก่อนการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร (เดือน
กรกฎาคม- สิงหาคม ของทุกปี) โดยมุ่งเน้นรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) การพิจารณาวิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา
แต่ละบุคคล ในแต่ละรายวิชา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550
2) ตรวจสอบอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ว่าสามารถดาเนินงาน
ตามข้อกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่คาดหวัง
ไว้ในมคอ. 3 ประกอบกับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยองค์ประกอบ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทาให้
นักศึกษาบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นอย่างสอดคล้องกัน
อย่างเป็นระบบ โดยสรุปผลออกมาเป็นมคอ. 5 และ6
3) วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติหลังได้รับข้อมูลจาก มคอ.5, มคอ.6 และ
มคอ.7 เพื่อพิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน
การประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2558 ทาให้
หลักสูตรได้ข้อมูลที่เป็นสาระจาเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพ
การเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูล
ดัง กล่ าวได้ ถูกบัน ทึกไว้ ในมคอ. 7 เพื่ อเป็น องค์ป ระกอบส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและนาไปใช้ประเมินหลักสูตร
การประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2558 แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา
2558 อันเป็นส่วนสาคัญในการประกันคุณภาพบัณฑิต และสื่อสารให้
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต
โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา
การประเมินกระบวนการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร
แม้การประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่มีความ
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา เท่านั้น แต่ยัง เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลหลายกลุ่ม ทั้ง อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา
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ผู้บริหารคณะ ฯ หรืออาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา และฝ่าย
อาคารสถานที่ อี ก ด้ ว ย ดั ง นั้ น บางครั้ ง การก ากั บ การประเมิ น
กระบวนการจั ด การเรีย นการสอนที่ ป ระเมิ น เฉพาะปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ
หลักสูตร อาจได้ข้อมูลที่ไม่แม่นยานัก อาทิ ปี 2558 คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ปิดซ่อมแซมอาคาร ทาให้หลักสูตรไม่
สามารถจั ด การเรี ย นการสอนที่ ค ณะได้ คณะกรรมการประจ าคณะ
แก้ปัญหาให้หลักสูตร ด้วยการ ขออนุญาตใช้พื้นที่คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนแทน
ด้วยเหตุสุดวิสัยดังกล่าว ส่งผลกระทบต่ อกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ไม่ ว่ า จะเป็น ห้องเรียนหรือสภาพพื้ น ที่ไ ม่ เอื้อต่ อการเรีย นรู้
เวลาการเข้าใช้สถานที่มีจากัด หรือวันว่างของสถานที่ไม่ตรงกับตาราง
เรียนจึงต้องปรับเปลี่ยนตารางสอนบ่อยครั้ง ทาให้รายวิชาบางวิชาที่ควร
มีการจัด การเรีย นการสอนต่ อเนื่องกัน เพราะมี เนื้ อหาสั มพั นธ์ กัน ไม่
สามารถจัดการได้ รวมถึงการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองคณะ
เฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการเข้าใช้อาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ในช่วง
เปิดภาคการศึกษาใหม่ ๆ ติดขัดและล่าช้า
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
ภายหลังจากการประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา
2558 การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และ
มคอ.7 คณะกรรมการประจ าหลั กสู ตรจะต้ องจั ด ทาข้อมู ล เพื่ อบัน ทึ ก
ปัญหาในลักษณะอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการเตรียมการณ์การจัดการ
เรีย นการสอน เพื่ อ สร้า งประสบการณ์ และเรีย นรู้วิ ธี การแก้ไ ขปั ญ หา
เฉพาะหน้า อันส่งผลต่อการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรที่สาคัญ
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรกาหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน
มีตัวบ่งชี้คุณภาพของโครงงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ทชี่ ัดเจน
2) ข้อมูล วิธีวิจัย หรือองค์ความรู้ของวิทยานิพนธ์สามารถรองรับ
การประเมิน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 มีที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์
3) วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยทีส่ ะท้อน
ความคิดริเริ่ม ทันต่อยุคสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม
เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพร่อย่างมี
มาตรฐานในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขา
วิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. หรือการจัดนิทรรศการเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ระดับชาติ
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 2.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

2 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์


ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

2) มีรายละเอียดของหลักสูต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคล้ องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ง ชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุ ฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา

5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

6) มี การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของนั กศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน

9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุน การเรียนการสอน (ถ้า มี) ได้ รับ การ
ไม่
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ประเมิน
11) ระดับความพึง พอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่ อ 4.23
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่ 4.92
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ทดี่ าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชีท้ ี่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนที้ ี่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชีท้ ั้งหมดในปีนี้

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

:
:
:
:

11 ข้อ
11 ข้อ
11 ข้อ
11 ข้อ

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

11
5
100
11
100

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร
การเงิน การคลัง และ
การงบประมาณที่
จัดสรรล่าช้าและไม่
เพียงพอ

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ส่งผลต่อการพัฒนาด้านเครื่องมือ
เครื่องจักรที่เป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เนื่องจาก
นวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่
สาคัญต่อการศึกษาในระดับสูง สิ่ง
เหล่านี้สามารถนามาประยุกต์ใช้กับ
วิชาการด้านต่าง ๆ หรือเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์แขนงอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพด้านการออกแบบ
เครื่องประดับร่วมสมัยที่เป็นระบบ

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
ได้แก่
1.1 ขอความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถาบัน
ภายนอกในระดับประเทศ
ได้แก่ การเชิญอาจารย์
พิเศษ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
หรือผู้บริหารจากแบรนด์
เครื่องประดับรายใหญ่ ๆ
รวมทั้งการศึกษาดูงานใน
ส่วนของโรงงานการผลิตที่มี
ชื่อเสียง
1.2 ขอความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถาบัน
ภายนอกในระดับ
ต่างประเทศ ได้แก่ การทา
สัญญาร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันที่มชี ื่อเสียงด้าน
การออกแบบเครื่องประดับ
ในต่างประเทศ เพื่อดาเนิน
กิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
บทสัมภาษณ์
คณาจารย์ใน
การจัดสัมมนา
เดือน
กรกฎาคม
พ.ศ. 2558
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ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต
อาทิ การเชิญอาจารย์จาก
ต่างประเทศมาบรรยาย
หรือจัดสัมมนา การ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และ
นักศึกษา การจัดทา
โครงการศิลปินพานัก การ
จัดแสดงผลงานร่วมกัน
และอื่นๆ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา
366 316
วัฒนธรรม
ทัศนา

ภาค
การศึกษา
2/2558

ความ
ผิดปกติ

การตรวจสอบ

ทุกคนที่
ใบประเมินผล
ลงทะเบียน การศึกษา
จะได้รับการ
ประเมินผล
การศึกษา
เป็นค่า
ระดับ I

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

เป็นรายวิชาที่มี
การศึกษานอก
สถานที่ คือ
ประเทศ
เอสโตเนีย จัด
ขึ้นระหว่างวันที่
27 พ.ค.-4 มิ.ย.
2559 ซึ่งเป็น
ช่วงปิดภาค
การศึกษาปลาย
2558 เป็นที่
เรียบร้อย

หลังจากการ
เดินทาง นศ.
ต้องทา
รายงานและ
นาเสนอ และ
ประมวลผล
ความรู้จาก
การเดินทาง
จึงจะได้รบั
การวัดผล
และ
ประเมินผล
การศึกษา ซึ่ง
กระบวนการ
ดังกล่าว จะ
เสร็จสิ้นก่อน
เปิดภาค
การศึกษาต้น
ปี 2559

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
366 322

ภาคการศึกษา

เหตุผลทีไ่ ม่เปิดสอน

-

ไม่มีนักศึกษาเลือก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
เนื่องจากเป็นรายวิชาเลือก
มาตรการที่ดาเนินการ
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รหัส ชื่อวิชา
การออกแบบ
โลหะภั ณ ฑ์ ขั้ น
สูง
366 323 การ
ออกแบบ
เครื่ อ งประดั บ
ขั้นสูง
366 324 การ
ถักทอและงาน
ลูกปัดขั้นสูง
366 326
ศิ ล ปะและการ
ออกแบบเครื่อง
ภาชนะโลหะ

ภาคการศึกษา

เหตุผลทีไ่ ม่เปิดสอน

มาตรการที่ดาเนินการ

เสรี ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการหรือสนใจของ
นักศึกษาแต่ละรุน่
การบริหารธุรกิจด้านการออกแบบเคร
เนื่องจากเป็นรายวิชาเลือก
เสรี ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการหรือสนใจของ
นักศึกษาแต่ละรุน่
เนื่องจากเป็นรายวิชาเลือก
เสรี ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการหรือสนใจของ 3 (1-4-4)
นักศึกษาแต่ละรุน่
เนื่องจากเป็นรายวิชาเลือก
เสรี ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการหรือสนใจของ
นักศึกษาแต่ละรุน่
3 (1-4-4)

การออกแบบโลหะภัณฑ์ขั้นสูง
ไม่มีนักศึกษาเลือก

-

ไม่มีนักศึกษาเลือก

การออกแบบโลหะภัณฑ์ขั้นสูง
-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ไม่มีนักศึกษาเลือก

การออกแบบเครื่ องประดับขั้นสู ง

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

-

-

-

-

-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(นามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
360 302
ประวัติศาสตร์
ศิลปะสาหรับนัก
ออกแบบ
360 303
สุนทรียศาสตร์
สาหรับนัก
ออกแบบ
360 301 วิธีวิจัย
สาหรับนัก

ภาคการ
ศึกษา
1/
2558

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง
มี
ไม่มี
/
เพิ่มการเรียนรู้จากตัวอย่างศิลปกรรมในเว็ป
ไซต์พิพิธภัณฑ์ตา่ งประเทศ ตลอดจนการ
เรียนรู้ผ่านภาพยนตร์และสื่อออนไลน์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ.5

1/
2558

/

ศึกษาผลงานและวิจารณ์ผลงานจาก
สถานการณ์จริง เช่น การเยี่ยมชมผลงาน
นิทรรศการของศิลปินต่างๆ

มคอ.5

2/
2558

/

พยายามรวบรวมตัวอย่างงานทบทวน
วรรณกรรม

มคอ.5
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รหัส ชื่อวิชา
ออกแบบ
366 314
วิสาหกิจ
เครื่องประดับ
366 315
โครงงานส่วน
บุคคล
366 321
การบริหารธุรกิจ
ด้านการ
ออกแบบ
เครื่องประดับ
360 308
ภาษาอังกฤษ
สาหรับนัก
ออกแบบ

366 312
ปรัชญาการ
ตกแต่งอย่างไทย
366 316
วัฒนธรรมทัศนา
366 327
การศึกษางาน
เครื่องประดับ
ท้องถิ่นและ
ประเพณีนิยม

ภาคการ
ศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

/

มอบหมายให้ทางานจริงเพิ่ม เป็นงาน
ลักษณะกลุ่ม เพื่อลดภาระของ นศ.

มคอ.5

/

ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีแนวคิดอย่างสมเหตุสมผล
มากขึ้น

มคอ.5

/

นาเสนอตัวอย่างที่เป็นเครื่องประดับจริง
ประกอบการอธิบาย สามารถสร้างความ
เข้าใจมากขึ้น

มคอ.5

2/
2558

/

2/
2558

/

ออกแบบสื่อการสอนในหลายรูปแบบเพื่อให้ มคอ.5
เกิดความเข้าใจ จดจาและอยากมส่วนร่วมใน
รายวิชา เช่น การศึกษาผลงานออกแบบและ
งานศิลปะ ณ หอศิลป์ ภายในมหาวิทยาลัย
การชมภาพยนตร์และหรือดีวีดี เกี่ยวกับการ
ออกแบบงานศิลปะ ทัง้ เนื้อหา ปรัชญาและ
เทคนิค ประกอบการอธิบาย สามารถสร้าง
ความเข้าใจง่ายมากขึ้นและไม่รู้สึกว่าเป็นการ
เรียนรู้จากตาราเพียงเท่านั้น
เพิ่มแผนการศึกษานอกสถานทีแ่ ละ
มคอ.5
การศึกษาศิลปกรรมจากพิพิธภัณฑ์

2/
2558
2/
2558

/

1/
2558
1/
2558
1/
2558

/

มคอ.5
ทดลองให้นักศึกษานาเสนอผลการออกแบบ
กิจกรรมภายในภาควิชา

มคอ.5

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม……………………………………………………………….............…………………
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

ความรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง
ๆ
ขาดการฝึกฝนเรื่องการ
วิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรม
ของตนเองและของผู้อื่นใน
สถานการณ์ตา่ งๆกัน เช่น การ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตาม
กาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิ
ภาวะในการตัดสินใจ
ขาดประสิทธิผลของ
ความสามารถในการเข้าใจ การ
คิดและกระบวนการนาเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์ และ
จาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ
และทฤษฎี
ขาดการประยุกต์ใช้ความรู้ความ
เข้าใจ เพื่อเป็นการพัฒนา
ความสามารถในการคิดและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

ออกแบบกลยุทธ์การสอน
มคอ.5
เพื่อพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และด้วยความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม

ออกแบบกลยุทธ์การสอน
เพื่อสร้างเสริมนิสัยในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทไี ด้เรียน
และฝึกฝนวิธีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามกระบวนการต่าง
ๆ
ทักษะทางปัญญา
ออกแบบกลยุทธ์การสอนที่
เอื้อให้เกิดการเรียนรู้จาก
การคิดวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้
คาดคิดมาก่อน
ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ขาดประสิทธิผลในการทางาน ออกแบบกลยุทธ์การสอนที่
บุคคลและความรับผิดชอบ
เป็นกลุ่ม ส่งผลต่อการแสดง
ส่งเสริมความสามารถในการ
ภาวะผูน้ า
วางแผนและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข นักศึกษาที่เข้าเรียนใน
ปรับปรุงการจัดการสอนที่
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ระดับอุดมศึกษาอาจมี
วางแผนการให้ข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถต่างกันในการใช้ ย้อนกลับและคาแนะนาใน
ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิง
การปรับปรุงทักษะที่จาเป็น
ตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบาง ทางด้านการคานวณอย่าง
คนต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษ ง่ายๆ แก่นักศึกษา เพื่อ
ปรับปรุงทักษะที่จาเป็นทาง
คณิตศาสตร์อย่างง่ายๆ และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

มคอ.5

มคอ.5

มคอ.5

มคอ.5

ไม่มี 
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จานวนอาจารย์ใหม่……0…… จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ……0……
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม
การสัมมนาภาควิชาฯ
เพื่อร่างและปรับปรุง
หลักสูตรฯ

จานวน
บุคลากร
อาจารย์
สาย
สนับสนุน
14
1

การอบรมเรื่องการ
5
ประกันคุณภาพ
การศึกษา จัดโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเดินทางไปยัง
5
ประเทศเอสโตเนียเพื่อ
ทาหนังสือสัญญาช่วยจา
และความร่วมมือด้าน
วิชาการระหว่างสถาบัน
คือ หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับ
กับ
สถาบันศิลปะ
เอสโตเนียน

-

-

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ร่างหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

มติประชุม
กรรมการ
ประจาคณะ
มัณฑนศิลป์
ครั้งที่6/2558
ได้รับคู่มือการศึกษาด้วยตนเอง และ
คู่มือการจัดการ
ได้รับความรูใ้ นการจัดการระบบการ
ความรู้ระดับ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ประจาปี 2557
ศึกษาและดูงานการจัดการเรียนการสอน มติประชุม
พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และความ
กรรมการ
คิดเห็นระหว่างกลุ่มคณาจารย์และ
บัณฑิตศึกษา
นักศึกษา ณ สถาบันศิลปะเอสโตเนียน
คณะ
ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้าน
มัณฑนศิลป์
เครื่องประดับ ติดอันดับ 1/10 ของโลก ครั้งที่6/2559
การเยี่ยมชมนิทรรศการของบัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษา ทัง้ ระดับศิลปบัณฑิต
และมหาบัณฑิต จากสถาบันศิลปะ
เอสโตเนียน

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
5.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3.00
5.2
ระดับ 3
ระดับ 3
3.00
5.3
ระดับ 3
ระดับ 3
3.00
5.4
11 ข้อ
11 ข้อ
5.00
14/4 = 3.50 คะแนน
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ : ดี
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
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จุดเด่น
อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร มีความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จึงออกแบบหลักสูตรที่มีการกาหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ และทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

โอกาสในการพัฒนา
หลักสูตรต้องออกแบบกลยุทธ์ ที่ใช้ส่งเสริมข้อมูลอันสามารถสร้างความสมบูรณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อ
คุณภาพหลักสูตรให้มากยิ่งขึ้น มีความพร้อมรับการตัดสินผลการประเมิน และได้รับผลการประเมินในระดับที่
สูงขึ้น
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
มติประชุม
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กรรมการ
กลไกที่ดาเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิง่ สนับสนุน ประจาคณะ
การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
มัณฑนศิลป์
กลไกการดาเนินงานของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 6/2558
มุ่ ง เน้ น การมี ส่ ว นร่ว มของอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รเพื่ อให้ ระบบ
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่
เอกสารประชุม
1) การประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายให้อาจารย์ ภาควิชา ฯ
ทุกคนแสดงความคิดเห็น เพื่อมีส่วนร่วมเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ อาทิ การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใสรูปแบบ เพจประกัน
ต่าง ๆ การจัดหาหนังสือ ตารา การจัดการสัมมนา ฯลฯ
คุณภาพ
2) คณาจารย์มีเป้าหมายเดียวกันและมีความเข้าใจในการ
ภาควิชา ฯ
พัฒนาการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับการจัดการเรียนการสอน หรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และกลไกจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ โดยจักให้มีการเตรียมการณ์ แบ่ง
หน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อขยายผล
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุงคุณภาพของ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ อาทิ โรงปฏิบัติการขึ้นรูป
เครื่องประดับ รวมทั้ง เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องใช้
เป็นต้น
3) มีการวางแผนการดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่
สาขาวิชามีอยู่ในปัจจุบนั
ผลการดาเนินงาน
ผลการด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา 2558
หลักสูตรดูงานการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจาก
โรงงานผลิตเครื่องประดับรายใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่สอดรับกับทิศทาง
หรื อ กระแสรู ป แบบของผลงานเครื่ อ งประดั บ ในอนาคต ได้ แ ก่
เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องขึ้นต้นแบบอัตโนมัติ เครื่องหล่อผลงาน
เครื่องประดับขั้นสูง โลหะชนิดใหม่ ๆ และอื่นๆ
รวมทั้ง ติดต่อขอความอนุเคราะห์หน่วยงานดังกล่าวไปพร้อมกัน
ซึ่งปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้รับบริจาควัสดุปูนสาหรับใช้ในการ
หล่อเครื่องประดับจานวนมาก จากบริษัทเกสวายน์
การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
การประเมิ น กระบวนการในการจั ด สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
สามารถขยายผลการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น
2 ส่วน ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ มีความ
แน่ น อน แต่ ไ ม่ เ พี ย งพอและล่ า ช้ า อี ก ส่ ว นคื อ การขอความ
อนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก มีความเป็นไปได้น้อย
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการปรับปรุง
ผลที่ได้จากการประเมินปีที่มา ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมี
การปรับปรุง ดังนี้
1) หลักสูตรเสนอแนะให้บัณฑิตวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้มีความละเอียดและตรง
ประเด็นมากกว่านี้
2) ส่วนของหลักสูตร นอกจากได้นาผลการประเมินของบัณฑิต
วิทยาลัยไปปรับปรุงแล้ว ได้ทาการสัมภาษณ์นักศึกษาในวัน
ปฐมนิเทศ (ซึ่งมีการจัดก่อนเปิดภาคการศึกษา) อีกด้วย
เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ตรงจุด พร้อมนาไปปรับปรุงได้
ทันที เช่น ปีการศึกษานี้ หลักสูตรสามารถนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงได้ทนั กับการเรียนการสอน คือ นักศึกษาต้องการ
ตู้เก็บของส่วนบุคคลในโรงปฏิบตั ิการ เนื่องจากเพิ่มความ
สะดวกสบายเวลาเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติการขึ้น
รูปเครื่องประดับ หลักสูตรจึงเตรียมตู้เก็บของเพิ่มทั้งหมด 10
ตู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
1) ขาดความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) รวมทั้ง การจัดพื้นที่หรือ
สถานทีส่ าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์
แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทางานร่วมกัน เนื่องจากคณะ ฯ อยู่
ในช่วงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
2) การจัดสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษาในระดับคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด
ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการ
สืบค้น ฯลฯ เพียงพอ และทันสมัย
3) ระบบการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีกระบวนการปรับปรุงตามผลประเมินความพึงพอใจ
ทั้งนี้ อาศัยจากผลสาเร็จของการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2558 ใน
ภาคการศึกษาต้น ดังนั้น ในปีการศึกษาต่อๆไป หลักสูตรจะจัดการ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

มติประชุม
กรรมการ
ประจาคณะ
มัณฑนศิลป์
ครั้งที่ 56/2558
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ปฐมนิเทศนั กศึกษาเก่า และใหม่ ทุ กปี เพื่ ออธิ บ ายถึง จุด เด่น และ
ปั ญ หาของสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่ ส าขาวิ ช าการออกแบบ
เครื่องประดับรับผิดชอบ พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนและรับความคิดเห็น
จากนักศึกษาทั้งสองชั้นปี เพื่อนาผลการประเมินความพึงพอใจไป
ปรับปรุง

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

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

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3.00
3/1 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
คณาจารย์มีเป้าหมายเดียวกัน และมีความเข้าใจในระบบการพัฒนาการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน และกลไกจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่างๆ
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรฯ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขยายผลการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และปรั บ ปรุ งคุณ ภาพของสิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นรู้ที่มีอยู่ อาทิ โรงปฏิบัติการขึ้นรูปเครื่องประดับ รวมทั้ ง
เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องใช้
2. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

65

หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 30 ธ.ค.58
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
บัณฑิต (น.ส.ภัทร์สิริย์ เกษมสันต์) ระบุวา่ ได้นาความรู้
จากที่เรียนไปใช้ประโยชน์ในการทางานประมาณ 70 100%
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
……………………………………………….................................................................................................................

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) วันที่สารวจ 30 ธ.ค.58
กระบวนการประเมิน
บัณฑิตวิทยาลัย ขอความร่วมมือผู้จ้างงาน (ผ่านผู้สาเร็จการศึกษา) ตอบแบบสอบถามออนไลน์
(Google Form) โดยคณะวิชา รับผิดชอบดึงข้อมูลเมื่อครบระยะเวลาสารวจ
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
บั ณ ฑิ ต (น.ส.ภัท ร์สิ ริ ย์ เกษมสั น ต์ ) เป็ น ผู้ มี ค วาม
ตั้งใจ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัว
เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ เป็นผู้สนใจหาความรู้เพิ่มเติม
สม่ าเสมอ และน าเอาความรู้ที่ ไ ด้ ม าปรับ ใช้ ใ นงานที่
รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
……………………………………………….................................................................................................................
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หมวดที่ 8
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ
กิจกรรม 5 ส

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
เดือน สิงหาคม 2558

การสัมมนาภาควิชา เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
ออกแบบ
2558
เครื่องประดับ
ประจาปีการศึกษา
2558

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
ทัศน์ฐรสชง
ศรีกุลกรณ์
อาจารย์ชาติชาย
คันธิก
อาจารย์
ทัศน์ฐรสชง
ศรีกุลกรณ์
รองศาสตราจารย์
ดร.สุภาวี
ศิรินคราภรณ์

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ ม่
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
ดีมาก สามารถปรับปรุงความสะอาด
สร้างความสะดวก สะสางสิง่ ที่ไม่จาเป็น
ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย และสร้างสรรค์
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในอาคาร
ปฏิบัติการขึ้นรูปเครื่องประดับ รวมทั้ง
เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องใช้
ดีมาก สามารถระดมความคิดในการ
พัฒนาเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ ของ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร
ปรับปรุง 2559) ให้มีความทันสมัยตาม
ความเจริญด้านเทคโนโลยี สภาพสังคม
เศรษฐกิจ และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) โดยลดจานวน
รายวิชาที่มีความซ้าซ้อน พัฒนาเนื้อหารายวิชาต่างๆให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสังคมและเศรษฐกิจ
2.
ข้อเสนอในการเปลี่ ย นแปลงรายวิช า (การเปลี่ ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิช า การ
เปลี่ ย นแปลงวิ ธีก ารสอนและการประเมิน สั ม ฤทธิผ ลรายวิช าฯ) โดยลดเนื้ อหาในรายวิช า อาทิ รายวิช า
ประวัติศาสตร์ศิลปะสาหรับนักออกแบบ และรายวิชาสุนทรียศาสตร์สาหรับนักออกแบบ โดยบูรณาการความรู้
เข้าด้วยกัน
3.
กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ การสนับสนุนการทางานนอก
สถานที่ ห รื อ ต่ า งประเทศของอาจารย์ ท วี ศั ก ดิ์ มู ล สวั ส ดิ์ และการเรี ย นเชิ ญ ศิ ล ปิ น หรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
เครื่องประดับ อาทิ Mr. Charles James Lewton Brain จากประเทศแคนาดา เพื่อบรรยายและสาธิตเทคนิค
การขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีการพับ
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2559
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
แผนการปฏิบั ติ ก าร ร่ างหลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณฑิ ต สาขาการออกแบบเครื่ อ งประดั บ (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) สาเร็จเมื่อวันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 และเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยภายในเดือนเดียวกัน
ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินการจริง
 1. เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจาหลักสูตรอื่น ๆ อีก
 2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย
(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่หนึ่ง
รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ (ดูตาราง 4.2.1, 4.2.6)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ (ดูตาราง 4.2.1, 4.2.6)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สาม
อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช (ดูตาราง 4.2.6)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สี่
อาจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ (ดูตาราง 4.2.6)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ห้า
อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ (ดูตาราง 4.2.6)
 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จานวนทั้งสิ้น 3 คน (ระบุชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ และดุษฎีนิพนธ์)
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ชื่อนักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.
สุภาวี ศิรินคราภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์
ประพิศพงศ์วานิช
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 1 : รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….…..
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….……..
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 3 : อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….……..
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อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 4 : อาจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….……..
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 5 : อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….…..
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน…………………………………..
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี)
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน…………………………………..
เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
5. ข้อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี)
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตารางที่ 1.1-1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)
ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
วิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
1 ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
รองศาสตราจารย์ ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
MA.
Ph.D.
2

ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

3

ดร.ปฐมาภรณ์
ประพิศพงศ์วานิช

4

ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม

5

น.ส.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

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

สาขาวิชา
เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)
Jewellery
Jewellery
ประติมากรรม
Jewellery Design
Jewellery
วัสดุศาสตร์-เทคโนโลยีอัญมณี
วัสดุศาสตร์
Materials Sciences
เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)
Design
Architectural Heritage Management
and Tourism
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Jewellry & Metal Smithing

ตรง/สัมพันธ์กับ
สาเร็จการศึกษา
หลักสูตร
สถาบัน
ตรงกับหลักสูตร ม.ศิลปากร
Royal College of Art, UK.
U. of Central England in
Birmingham, UK.
ตรงกับหลักสูตร ม.ศิลปากร
Istituto Europeoid Design,
Italy
U. of Central England in
Birmingham, UK.
ตรงกับหลักสูตร ม.บูรพา
ม.เชียงใหม่
Inter.Program ม.เชียงใหม่
ตรงกับหลักสูตร ม.ศิลปากร
The London Inst., UK.
ม.ศิลปากร
ตรงกับหลักสูตร ม.ศิลปากร
Texas Women’s U., USA.

ปีที่สาเร็จ
2539
2542
2547
2538
2544
2549
2544
2548
2552
2539
2542
2556
2534
2539
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ตารางที่ 1.1-2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปัจจุบนั -กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)
ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สาขาวิชา
วิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
1 ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
รองศาสตราจารย์ ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)
MA.
Jewellery
Ph.D.
Jewellery
2

ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช

อาจารย์

4

นายทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์

อาจารย์

5

น.ส.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์

อาจารย์

ศ.บ.
Diploma
Ph.D.
วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.
สถบ.ศอ.
MA.
M.F.A.
ศ.บ.
MA.

ประติมากรรม
Jewellery Design
Jewellery
วัสดุศาสตร์-เทคโนโลยีอัญมณี
วัสดุศาสตร์
Materials Sciences
ศิลปะอุตสาหกรรม
Jewelry / Metal Smithing
Jewelry / Metal Smithing
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Jewelry / Metal Smithing

ตรง/สัมพันธ์กับ
สาเร็จการศึกษา
หลักสูตร
สถาบัน
ตรงกับหลักสูตร ม.ศิลปากร
Royal College of Art, UK.
U. of Central England in
Birmingham, UK.
ตรงกับหลักสูตร ม.ศิลปากร
Istituto Europeoid Design,
Italy
U. of Central England in
Birmingham, UK.
ตรงกับหลักสูตร ม.บูรพา
ม.เชียงใหม่
Inter.Program ม.เชียงใหม่
ตรงกับหลักสูตร ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
Texas Woman’s U.
U. of Kansas, USA.
ตรงกับหลักสูตร ม.ศิลปากร
Texas Women’s U., USA.

ปีที่สาเร็จ
2539
2542
2547
2538
2544
2549
2543
2547
2552
2535
2540
2543
2534
2539
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ตารางที่ 1.1-3 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2558
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
ทางวิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
1
ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศ.บ.(หลักสูตร 4 ปี)
MA.
Ph.D.
2

ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกลุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นางสาวศิดาลัย ฆโนทัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

6

นายชาติชาย คันธิก

7

นางวินิตา คงประดิษฐ์

ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
MA.
ปร.ด.
สถ.บ.
MA.
ศศ.ม.
ปร.ด.
ศ.บ.(หลักสูตร 4 ปี)
ศป.ม
ศป.ด
ศป.ม
ศษ.บ
วท.บ.
ค.ม.
BA.
BA.
M.F.A.

สาขาวิชา
เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)
Design
Architectural Heritage Management
and Tourism
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Visual Arts
โบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
Architecture
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
เครื่องประดับ
แฟชั่นและสิ่งทอ
ศิลปกรรม
นฤมิตศิลป์
ศิลปะประยุกต์
ช่างทองหลวง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Visual Arts
Jewellery
Sculpture 3D Studies

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ม.ศิลปากร
The London Inst., UK.
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Curtin U. of Technology,
Australia
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
U. of Colorado
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
จุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันกาญจนาภิเษก
มรภ.นครปฐม
Phillips U., USA.
The U. of New South
Wales
The U. of New South
Wales

ปีที่สาเร็จ
2539
2542
2556
2533
2542
2556
2538
2540
2547
2553
2543
25
25
25
25
2545
2557
2536
2539
2541
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ตารางที่ 1.1-4 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2558
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ
หน่วยงาน/ตาแหน่ง
(ทุกระดับปริญญา)
1
อาจารย์ชัชชัย ยอดพิชัย
นักวิชาการ
ศศ.ม
ศิลปวัฒนธรรม
2
อาจารย์อาภากร โตประเสริฐ
เจ้าของกิจการส่วนตัว
ศศ.ม
3
อาจารย์นพ ทีปประสาน
เจ้าของกิจการส่วนตัว
ศ.ม.
4
5
6

อาจารย์นุตร์ อารยะวานิช
อาจารย์อรพนิต เจียรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย พันธ์อารีวัฒนา

เจ้าของกิจการส่วนตัว
เจ้าของกิจการส่วนตัว
เจ้าของกิจการส่วนตัว

MA.
MA.
ศบ.

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

ม.ศิลปากร

ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
ธุรกิจสากล

ม.ศิลปากร
U. of Notre Dame,
Australia
Royal College of Art, UK.
Royal College of Art, UK.
ม.ศิลปากร

Jewellery Design
Jewellery Design
ออกแบบตกแต่งภายใน

ปีที่สาเร็จ
2546
2548
2541
2550
2551
2539
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ตารางที่ 1.1-5 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2558
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
ดร.ปฐมาภรณ์
ประพิศพงศ์วานิช

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

วท.บ.

วัสดุศาสตร์เทคโนโลยี
อัญมณี

วท.ม.

วัสดุศาสตร์

Ph.D.

Materials
Sciences

หัวหน้าโครงการ :
1. การศึกษาและวิจยั
วัตถุดิบภายใน ประเทศ
ที่สามารถนามาทดแทน
วัตถุ ดิบจาก
ต่างประเทศในการผลิต
ยาสีร้อนนาเข้าสาหรับ
งานเครื่องประดับ (ปีที่
1 : 2555, ปีที่ 2: 2557)
2. โครงการวิจัยการ
พัฒนาความหลากหลาย
ของการผลิตยาสีร้อนขึ้น
ใช้เองในประเทศและต่อ
ยอดสูผ่ ลงาน
เครื่องประดับ (ปีที่ 1 :
2557)
3. โครงการวิจัยและ
ค้นคว้าเพื่อจัดทาคู่มือ
การพิมพ์ศิลปนิพนธ์
ระดับปริญญาตรีของ
คณะมัณฑนศิลป์ ม.
ศิลปากร (พ.ค.57-เม.ย.
59)

ที่ปรึกษา
จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
วิทยา
การ
ค้นคว้าอิสระ
นิพนธ์ ค้นคว้า
(ระบุชื่อนักศึกษา)
อิสระ

1.

รหัส
นักศึกษา

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)
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ลาดับ

2

ชื่อ – นามสกุล

ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกลุ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจ
ารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

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

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์ :
1. ใน...หนึ่งวัน (2554)
2. เครื่องประดับชิ้นแรก
(2555)
3. ติดตามตัว (2556)
4.Cufflink Crab,
ดอกไม้จาแลง (2557)
5. วงร้อย (2558)
การออกแบบ หัวหน้าโครงการ :
ผลิตภัณฑ์
1. การศึกษาทดลองเพื่อ
Visual Arts สร้างสรรค์เครื่องจักร
โบราณคดี
หล่อโลหะพร้อมระบบ
สมัย
Induction สาหรับนัก
ประวัติศาสตร์ ออกแบบเครื่องประดับ
ไทย (2558)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. เครื่องประดับแห่ง
คาบสมุทรทองคา
(2556)
2. หลังคาหน้าฝน
(2557)
3. สุโขทัย : สุนทรียภาพ
อันเกิดจากจิตใจที่
งดงาม (2558)

ที่ปรึกษา
วิทยา
การ
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ



จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

1. นายอภิเษก นรินท์ชัย 55157310
รังษี

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

เครื่องประดับ
บรรเทา
สภาวะขัดแย้ง
ภายในจิตใจ
ในวิถีชีวิตคน
เมือง
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

3

ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

4

ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)
ศ.บ.
ศศ.ม.
ศป.ด.

ผู้ช่วย
ศาสตราจ
ารย์

ศ.บ.
Diploma
Ph.D.

สาขาวิชา
ออกแบบศิลป
ประยุกต์
นฤมิตศิลป์
ศิลปกรรม
ศาสตร์

ประสบการณ์การวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย :
1. การจัดการความรู้ใน
สาขานวัตกรรมการ
ออกแบบประสบการณ์
สร้างสรรค์ ระยะที่ 1
บ่งชี้ แสวงหา สร้างและ
จัดความรู้ให้เป็นระบบ
(2558)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1.การออกแบบระบบ
ป้ายสัญลักษณ์สาหรับ
ระบบคมนาคม
กรุงเทพฯ (2556)
1.ซ้อนทับ (2557)
2. สุกที่สุข (2558)
ประติมากรรม หัวหน้าโครงการ :
Jewelry
1. โครงการ "อัญมณี
Design
การผลิตและการ
Jewelry Art ออกแบบอัจฉริยะ
& Design
เครื่องประดับจาก
นวัตกรรมภูมิปญ
ั ญาและ
การบูรณาการแบบองค์
รวมในการผลิตสู่
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ

ที่ปรึกษา
จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
รหัส
วิทยา
การ
ค้นคว้าอิสระ
นักศึกษา
นิพนธ์ ค้นคว้า
(ระบุชื่อนักศึกษา)
อิสระ

1. นายสุพจน์ ศุภธนา
55157309
เศรษฐ์



1. นายสงคราม บุปผา

56157304

ชื่อ
หมายเหตุ
วิทยานิพนธ์/ (การอนุมัติจาก
การค้นคว้า
สภา
อิสระ
มหาวิทยาลัย)
ศิลปะสตรีท
อาร์ตสู่งาน
เครื่องประดับ
โดยเทคนิค
การเคลือบสี
เครื่องประดับ
ด้วยสาร
แขวนลอยผ่าน
ตัวกลาง

ศิลปะ
เครื่องประดับ
ระลึกถึง
ร่องรอยแห่ง
ความทรงจา
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ลาดับ

5

ชื่อ – นามสกุล

ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

รอง
ศาสตราจ
ารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

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

สาขาวิชา

เครื่องเคลือบ
ดินเผา
(ศิลปะ)
Jewellery
Jewellery

ประสบการณ์การวิจัย
อาเซียน" (2558)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. รวมบทความวาดเส้น
มัณฑนศิลป์ (2556)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. ขยับ (2554)
2. 8 ฟองต่อ 1 วัน
(2555)
3. Untitled,Silent
Dialogue,E Scape,
2556, วงแหวนรอบ
นอก (2556)
4. อโรคยา ปรมลาภา
(2557)
5. สุขอยู่ที่ใจ (2558)
หัวหน้าโครงการ :
1. การขยายผลการ
ประยุกต์สาระแห่งจิต
วิญญาณดั้งเดิมเรื่อง
สุนทรียะการใช้ศิลปะ
เครื่องทองไทยสู่การ
ปฏิบัติและพัฒนาต่อ
ยอดเอกลักษณ์
เครื่องประดับไทย

ที่ปรึกษา
วิทยา
การ
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ



จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

1.
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยา
การ
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

สร้างสรรค์ (2554)
2. การวิจัยทิศทางการ
สร้าง สรรค์
เครื่องประดับไทยใน
อนาคต การพัฒนาองค์
ความ รู้ด้านการ
ออกแบบ มุ่งเน้นการต่อ
ยอดวัฒนธรรมและ
เสริมสร้างค่านิยมเรื่อง
ความพอเพียง เพื่อ
ขับเคลื่อนสังคมสู่การ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
(2555)
3. เครื่องประดับไทย
พอเพียง : การ
สร้างสรรค์เอกลักษณ์
งานออกแบบ
เครื่องประดับไทย เพื่อ
ตอบสนองธุรกิจ
เครื่องประดับต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมไทยที่ยั่งยืนโดย
การน้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยา
การ
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

(2557)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. โครงการวิจัยการ
พัฒนาความหลากหลาย
ของการผลิตยาสีร้อนขึ้น
ใช้เองในประเทศและต่อ
ยอดสูผ่ ลงาน
เครื่องประดับ (ปีที่ 1 :
2557)
2. โครงการ ผี พราหมณ์
พุทธ: วัฒนธรรมประดับ
ได้ (2557)
3. เครื่องประดับแห่ง
การเจริฐมรณานุสติ
(2558)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. การขยายผลการ
ประยุกต์สาระแห่งจิต
วิญญาณดั้งเดิมเรื่อง
สุนทรียะการใช้ศิลปะ
เครื่องทองไทยสู่การ
ปฏิบัติและพัฒนาต่อ
ยอดเอกลักษณ์
เครื่องประดับไทย
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยา
การ
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

ที่ปรึกษา
จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ชื่อวิทยานิพนธ์/
รหัส
วิทยา
การ
ค้นคว้าอิสระ
การค้นคว้า
นักศึกษา
นิพนธ์ ค้นคว้า
(ระบุชื่อนักศึกษา)
อิสระ
อิสระ

1. นายสุพจน์ ศุภธนา
5515730 ศิลปะสตรีท
เศรษฐ์
9
อาร์ตสู่งาน
เครื่องประดับ
โดยเทคนิคการ
เคลือบสี
เครื่องประดับ
ด้วยสาร
แขวนลอยผ่าน
ตัวกลาง

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

สร้างสรรค์ 4 ผลงาน,
(2554)
2. อนิจจังประดับกาย
(2556)
3. Untitled,
Mourning Flower, ผี
พราหมณ์ พุทธ:
วัฒนธรรมประดับได้
หมายเลข 1 (2557)
ตารางที่ 1.1-6 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2558
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

รอง
ศาสตราจ
ารย์

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

สาขาวิชา
เครื่องเคลือบ
ดินเผา
(ศิลปะ)
Jewellery
Jewellery

ประสบการณ์การวิจัย
หัวหน้าโครงการ :
1. การขยายผลการ
ประยุกต์สาระแห่งจิต
วิญญาณดั้งเดิมเรื่อง
สุนทรียะการใช้ศิลปะ
เครื่องทองไทยสู่การ
ปฏิบัติและพัฒนาต่อ
ยอดเอกลักษณ์
เครื่องประดับไทย
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยา
การ
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

สร้างสรรค์ (2554)
2. การวิจัยทิศทางการ
สร้าง สรรค์
เครื่องประดับไทยใน
อนาคต การพัฒนาองค์
ความ รู้ด้านการ
ออกแบบ มุ่งเน้นการต่อ
ยอดวัฒนธรรมและ
เสริมสร้างค่านิยมเรื่อง
ความพอเพียง เพื่อ
ขับเคลื่อนสังคมสู่การ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
(2555)
3. เครื่องประดับไทย
พอเพียง : การ
สร้างสรรค์เอกลักษณ์
งานออกแบบ
เครื่องประดับไทย เพื่อ
ตอบสนองธุรกิจ
เครื่องประดับต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมไทยที่ยั่งยืนโดย
การน้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

81

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยา
การ
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

(2557)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. โครงการวิจัยการ
พัฒนาความหลากหลาย
ของการผลิตยาสีร้อนขึ้น
ใช้เองในประเทศและต่อ
ยอดสูผ่ ลงาน
เครื่องประดับ (ปีที่ 1 :
2557)
2. โครงการ ผี พราหมณ์
พุทธ: วัฒนธรรมประดับ
ได้ (2557)
3. เครื่องประดับแห่ง
การเจริฐมรณานุสติ
(2558)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. การขยายผลการ
ประยุกต์สาระแห่งจิต
วิญญาณดั้งเดิมเรื่อง
สุนทรียะการใช้ศิลปะ
เครื่องทองไทยสู่การ
ปฏิบัติและพัฒนาต่อ
ยอดเอกลักษณ์
เครื่องประดับไทย
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยา
การ
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

สร้างสรรค์ 4 ผลงาน,
(2554)
2. อนิจจังประดับกาย
(2556)
3. Untitled,
Mourning Flower, ผี
พราหมณ์ พุทธ:
วัฒนธรรมประดับได้
หมายเลข 1 (2557)
ตารางที่ 1.1-7 จานวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558
ลาดับ
1

2

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การ
วิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

ชื่อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การ
วิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

ชื่อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

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

3

ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2558
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์
/การค้นคว้าอิสระ

ชื่อวารสารวิชาการทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์ปีที่/
ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และเลขหน้า)

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง

การจดทะเบียนสิทธิบตั ร
/อนุสิทธิบัตร

1
2
3
4
ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์

ชื่องานวิจัย
- เครื่องประดับไทยพอเพียง: การ
สร้างสรรค์เอกลักษณ์งานออกแบบ
เครื่องประดับไทย เพื่อตอบสนองธุรกิจ
เครื่องประดับต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมไทยที่ยั่งยืนโดยการ

ระยะเวลาทาวิจยั
(ว/ด/ป)
ตค 57-กย 58

งบประมาณ
425,000

แหล่งทุน
ภายใน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ม.ศิลปากร

ภายนอก
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ชื่อ – นามสกุล

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

3

อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช

4

อาจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์

5

อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์

ชื่องานวิจัย
น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการอัญมณี การผลิต และการ
ออกแบบอัจฉริยะเครื่องประดับจาก
นวัตกรรมภูมิปญ
ั ญาและการบูรณาการ
แบบองค์รวมในการผลิตสู่ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจอาเซียน
- โครงการวิจัยการพัฒนาความ
หลากหลายของการผลิตยาสีร้อนขึ้นใช้
เองในประเทศและต่อยอดสู่ผลงาน
เครื่องประดับ
การศึกษาโอกาสทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทยในตลาดอินเดีย
- โครงการผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้
เครื่องประดับแห่งการเจริญมรณานุสติ

ระยะเวลาทาวิจยั
(ว/ด/ป)

งบประมาณ
ภายใน

ตค 57-กย 58

1,200,000

ตค 57-กย 58

460,000

ตค 56-กย 57

2,000,000

ตค 57-กย 58

100,000

มี.ค.58-มี.ค.59

แหล่งทุน
ภายนอก
สถาบันวิจัยและและ
พัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ม.ศิลปากร
สถาบันวิจัยและและ
พัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ
คณะมัณฑนศิลป์ ม.
ศิลปากร
(ทั้ง 2 โครงการ)

ตารางที่ 1.1-10 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจาปี
การศึกษา 2558
สรุป
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

สรุป
ผ่าน

ไม่ผา่ น

รายการหลักฐาน

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทกี่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตารางที่ 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.10)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ตารางที่ 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1
เครื่องประดับจากวัฒนธรรมใบตองตึง : สุนทรียะยามรุ่งอรุณ จินต์จิ สหรัตนพันธ์
The 5th National and International Graduate
แห่งวิถีปกาเกอะญอ
Jinji Saharattanapan
Study Conference 2015 (16-17 ก.ค.58)
The jewelry from dipterocrapaceae leaves’ cultures
: The dawn pf the Pa Ka K yor’s aesthetic way
2
เสน่ห์งานเครื่องทองกรุวัดราชบูรณะพลังของสุนทรียะทาง
ฑกมล รัตนพงศ์
หัตถศิลป์สู่เครื่องประดับร่วมสมัย
Takamon Rattanapong

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
th
The 5 National and International Graduate
Study Conference 2015 (16-17 ก.ค.58)

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

The antique gold of jewelry from Wat
Ratchaburana crypt ; the aesthetic of Ayutthaya
craftsmanship to contemporary Thai jewelry
3
เครื่องประดับที่แสดงถึงคุณค่าและความสาคัญของผู้หญิงไทย นิชาภา บัวสุข
ยุคใหม่
Nichapa Buasuk
Jewelry reveals the value importance for the future
of Thai
4
เครื่องประดับจากการเคลื่อนไหว
นิลเนตร ปล้ากระโทก
Action Jewelry
Ninnet Plumkatog
5
การสร้างสรรค์เครื่องประดับจากวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วย
ภัทรบดี พิมพ์กิ
เครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมิติอย่างรวดเร็ว : คุณค่าแห่ง
Patrarabadee Pimki
สุนทรียะทีเ่ กิดขึ้นโดยบังเอิญ
Jewelry Design from Materials of 3D rapid
prototyping machine : Unintended Aesthetics
6
เครื่องประดับสัจธรรมร่วมสมัย : สภาวะการผันแปรของดิน สุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์
The contemporary jewelry of the truth : The
Supannika Tirunparin
alteration of clay
7
เครื่องประดับที่แสดงออกถึงคติแห่งห่อหุ้ม
อรอุมา วิชัยกุล
The jewelry represents the ideal of wrapping
Onnuma Wichaikul
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ

หลักฐาน
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

ตารางที่ 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2ปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
/ตารางประกอบ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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ตารางที่ 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-7 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

การเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1
เครื่องประดับจากวัฒนธรรมใบตองตึง : สุนทรียะยามรุ่งอรุณ
แห่งวิถีปกาเกอะญอ
2
3
4

เสน่ห์งานเครื่องทองกรุวัดราชบูรณะพลังของสุนทรียะทาง
หัตถศิลป์สู่เครื่องประดับร่วมสมัย
เครื่องประดับที่แสดงถึงคุณค่าและความสาคัญของผู้หญิงไทย
ยุคใหม่
เครื่องประดับจากการเคลื่อนไหว

จินต์จิ สหรัตนพันธ์
ฑกมล รัตนพงศ์

นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้วิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ 21-27
พ.ค.58

สูจิบัตร
สูจิบัตร

นิชาภา บัวสุข

สูจิบัตร

นิลเนตร ปล้ากระโทก

สูจิบัตร
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ลาดับที่
5

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

6

การสร้างสรรค์เครื่องประดับจากวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วย
ภัทรบดี พิมพ์กิ
เครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมิติอย่างรวดเร็ว : คุณค่าแห่งสุนทรียะ
ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
เครื่องประดับสัจธรรมร่วมสมัย : สภาวะการผันแปรของดิน
สุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์

7

เครื่องประดับที่แสดงออกถึงคติแห่งห่อหุ้ม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
สูจิบัตร
สูจิบัตร

อรอุมา วิชัยกุล

สูจิบัตร

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้าหนัก 0.60)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้าหนัก 0.80)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้าหนัก 1.00)
1
เครื่องประดับจากการเคลื่อนไหว
น.ส.นิลเนตร ปล้ากระโทก
2
เสน่ห์งานเครื่องทองกรุวัดราชบูรณะพลังของสุนทรียะทาง
น.ส.ฑกมล รัตนพงศ์
หัตถศิลป์สู่เครื่องประดับร่วมสมัย
3
เครื่องประดับสัจธรรมร่วมสมัย : สภาวะการแปรผันของดิน
น.ส.สุพรรณการ์ ติรณปริญญ์
4
เครื่องประดับที่แสดงออกถึงคติแห่งการห่อหุ้ม
น.ส.อรอุมา วิชัยกุล
5
เครื่องประดับที่แสดงถึงคุณค่าและความสาคัญของผู้หญิงไทย น.ส.นิชาภา บัวสุข
ยุคใหม่
6
เครื่องประดับจากวัฒนธรรมใบตองตึง : สุนทรียะยามรุ่งอรุณ จินต์จิ สหรัตนพันธ์
แห่งวิถีปกาเกอะญอ *
7
การสร้างสรรค์เครื่องประดับจากวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วย
ภัทรบดี พิมพ์กิ
เครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมิติอย่างรวดเร็ว : คุณค่าแห่งสุนทรียะ
ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ *
6
เครื่องประดับสัจธรรมร่วมสมัย : สภาวะการผันแปรของดิน
สุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์

การประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษาศิลปากร
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (NGSC 2015) เรื่อง “การศึกษาเชิง
สร้างสรรค์” และระดับนานาชาติ
(The 5th National and International Graduate
Study Conference 2015, IGSC 2015) "Creative
Education" 16-17 ก.ค.58
* หมายเหตุ
มีส่วนจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์

การประชุมทาง
วิชาการ
บัณฑิตศึกษา
ม.ศิลปากร
ระดับชาติ ครั้งที่
5 (ฐานข้อมูล)

เทศกาลงานออกแบบแห่งกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

FB : MFA
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ลาดับที่
7

ชื่องานสร้างสรรค์
เครื่องประดับที่แสดงออกถึงคติแห่งห่อหุ้ม

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
อรอุมา วิชัยกุล

แหล่งเผยแพร่
ต.ค.58

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
Jewelry Design,
Silpakorn
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1
การนาเสนอผลงานวิจยั จากโครงการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช
การประชุมวิชาการ IGC Annual Meeting Bangkok
ภายในประเทศเพื่อการผลิตยาสีรอ้ นสาหรับงาน
2015 (20-23 ก.ย.58)
เครื่องประดับ (Oral Presentation)
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
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ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.
58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่
1

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเส้นใยกล้วย

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ลาดับที่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
เครือข่ายพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี บันทึกข้อความ
ของอุตสาหกรรมไทย
หน่วยงานที่ว่าจ้าง

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ

หลักฐาน
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

การจดทะเบียน

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
/ตารางประกอบ

ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

1
วาทกรรมแห่งศิลปะเครื่องประดับยุคหลังสมัยใหม่
รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่
1

ชื่อผลงานวิชาการ
การออกแบบโลหะภัณฑ์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
อ.ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

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

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
1-4
สูญหาย/ปรากฏ: ภาพคลุมเครือระหว่างสถานะทางวัฒนธรรม อ.ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์
กับความจริง dis/appear: Blurring Image between
Cultural Hierarchy and Reality (4 ชิ้น)
5-10 Untitled 1-6 (6 ชิ้น)
อ.ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1
รุ่งอรุณของเครื่องประดับ
2
สุขอยู่ที่ใจ
3
วงร้อย
4
ชิ้นส่วนที่หายไปของประชาธิปไตย
5
เครื่องประดับมุก : สุนทรียภาพเชิงพาณิชย์
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.60)
1-2
ประณีตศิลป์เพชรบุรี
3
ประณีตศิลป์เพชรบุรี

แหล่งเผยแพร่
นิทรรศการเครื่องประดับร่วมสมัย Anew Negotiation
exhibition ณ Bilk Gallery, Canberra, Victoria,
ออสเตรเลีย (27 มี.ค.- 25 เม.ย.58)
นิทรรศการ The Past, the Now and the Future of
Thai Jewellery form Khwao Sinarin ณ CSG
Gallery Canberra Grammar School,
Canberra,New South Wales, ออสเตรเลีย (12 มี.ค.25 มี.ค.58)

รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช
อ.ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์
อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์

นิทรรศผลงานการคณาจารย์ (DNA)
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยศิลปะ
การสู่ประชาคมอาเซี่ยน Thailand Research Expo
2015 (ส.ค.58)

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80)
1
รุ่งอรุณของเครื่องประดับ
ผศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
2
สุขอยู่ที่ใจ
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
3
วงร้อย
อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช
4
ชิ้นส่วนที่หายไปของประชาธิปไตย
อ.ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
เพจหอศิลป์อัตตา
เพจหอศิลป์อัตตา

งาน Malaysia-Thailand Art Exchange : MATRAX
2015 ณ Faculty of Art and Design, Universiti
Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia จัดโดย
UiTM, เยี่ยมชมหน่วยงานใน MOU ได้แก่ Galeri
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ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

5

เครื่องประดับมุก : สุนทรียภาพเชิงพาณิชย์

6

สูญหาย/ปรากฏ: ภาพคลุมเครือระหว่างสถานะทางวัฒนธรรม อ.ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์
กับความจริง dis/appear: Blurring Image between
Cultural Hierarchy and Reality (4 ชิ้น)
Untitled 1-6
อ.ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์

7

อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1.00)
1-3
dis/appear: Blurring Image between Cultural
อ.ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์
Hierarchy and Reality, No.2

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

Petronas KLCC, Design Development Centre
(DDEC) และ Malaysian Industrial Development
Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58
นิทรรศการเครื่องประดับร่วมสมัย Anew Negotiation
exhibition ณ Bilk Gallery, Canberra, Victoria,
ออสเตรเลีย (27 มี.ค.- 25 เม.ย.58)
นิทรรศการ The Past, the Now and the Future of
Thai Jewellery form Khwao Sinarin ณ CSG
Gallery Canberra Grammar School,
Canberra,New South Wales, ออสเตรเลีย (12 มี.ค.25 มี.ค.58)
นิทรรศการ Ausgezeichnet! Most excellent!
Schmuck_Kunst fur Helden / Jewellery_Art for
Heroes, International exhibition project ณ
WasserschloB Klaffenbach / Chemnitz, Germany
15 พ.ย.58 - 14 ก.พ.59
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (คานวณด้วยโปรแกรม Excel)
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
ผ่าน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
125
4.20
5.00
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
25
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
14.60
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การ
24.00
208.57
7
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
10/2=
5.00
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ระดับ 3
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ระดับ 3
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

ระดับ 3
9/3 =
ระดับ 3
36.00
48.00
40.00

12.5/3 =
3
5
2
5
17.6
5

ระดับ 3

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 3
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
11 ข้อ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

10.17/3
=

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน
5.00
5.00
ดีมาก
3.00
3.00

ระดับ 3

3.00

3.00

ปานกลาง

ระดับ 3
4.17

3.00

60.00

5.00

40.00

2.50

352.00

5.00

ระดับ 3

3.00

3.39

ดี

ระดับ 3

3.00

ระดับ 3

3.00

ระดับ 3

3.00

11 ข้อ

5.00
100

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
14/4 =
3.50

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
3/1 =
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
46.17/13 =

ผ่าน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว
บ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 -6

2
3
3
4
1
13

3.00
3.39
3.00
3.17
ดี

-

5.00
3.67
3.00
3.50
ดี

5.00
ดีมาก

ดี

ระดับ 3
3.00
3.55

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (คานวณด้วยโปรแกรม Excel)
องค์
คะแนน จานวน
I
P
O
คะแนน
ประกอบ
ผ่าน ตัวบ่งชี้
เฉลี่ย
ที่

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

5.00
3.00
3.39
3.50
3.00
3.55

3.00
ปานกลาง
ดี
ผลการประเมิน
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรได้มาตรฐาน
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

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

2558

2559

ปีงบประมาณ
2560
2561

2562
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2)แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา
ระยะสั้น

ระยะกลาง

ระยะยาว
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