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บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
(หลักสูตร พ.ศ. 2553) ประจ าปีการศึกษา 2558 บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเอง และเป็น
การศึกษารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ตามรายองค์ประกอบโดยบรรยายในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ น าเสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางพัฒนา
เร่งด่วน 3 – 5 ข้อ โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เพ่ือน าเสนอข้อมูลส าหรับกรรมการประเมิน
หลักสูตร สภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
รวมทั้ง น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

ทั้งนี้ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
(หลักสูตร พ.ศ. 2553) ประจ าปีการศึกษา 2558 ได้แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นที่สุดของหลักสูตรฯ อันประกอบด้วย
ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป, หมวดที่ 4 อาจารย์, หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพ
การสอนในหลักสูตร และหมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรฯมีการก าหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ โดยหมวดที่ 2 บัณฑิต, หมวดที่ 3 นักศึกษา และหมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร ที่จักต้องได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมมากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของการสร้างกลไกสนับสนุนที่มีความทันสมัยตามความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ หรือ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้ง กลไกยังต้องสร้างความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตาม
ความเคลื่อนไหวในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิผล 
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คณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รหัสหลักสูตร 25530081100255 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

มคอ. 2 ปัจจุบนั 
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8.  ผศ.ดร.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม 
9.  ผศ.ศิดาลัย  ฆโนทัย 
10.  อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ  สวัสด ี
11.  อาจารย์ภูษิต  รัตนภานพ 
12.  อาจารย์ชาติชาย  คันธิก 
13.  อาจารย์วินิตา  คงประดิษฐ์ 
 
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
1.  อาจารย์ชัชชัย  ยอดพิชัย 
2.  อาจารย์อาภากร  โตประเสริฐ 
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3.  อาจารย์นพ  ทีปประสาน 
4.  อาจารย์นุตร์  อารยะวานิช 
5.  อาจารย์อรพนิต  เจียรกุล 
6.  ผ.ศ.เอกชัย  พันธ์อารีวัฒนา 

สถานที่จัดการเรียนการสอน วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์ 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ครบถ้วนทั้ง 5 รายชื่อ ประกอบด้วย  

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

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ร้อยละ 100 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมี
ผลงานวชิาการ ในลักษณะตา่ง ๆ อาทิ 
วิจัย งานสร้างสรรค์อย่างต่อเนือ่ง 

ตารางที่ 1.1-2 

3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 100 มีคุณวุฒิระดบัปรญิญาเอก
ในสาขาวชิาการออกแบบเครื่องประดับ
และสาขาที่สัมพนัธ ์

ตารางที่ 1.1-2 

4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน ครบถ้วนตามคุณสมบัติผูส้อน ตารางที่ 1.1-3 
ตารางที่ 1.1-4 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้คว้าอิสระ 

เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมผีลงาน
วิชาการ ในลักษณะตา่ง ๆ ในรอบปี
การศึกษา 

ตารางที่ 1.1-5 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
ร่วม(ถ้ามี) 

เป็นอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒปิริญญา
เอก และมีประสบการณ์ในการท าวิจัย 

ตารางที่ 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์   เป็นอาจารยป์ระจ าและผูท้รงคณุวุฒิ
ภายนอกสถาบนัที่มีคุณวฒุิระดบั
ปริญญาเอกในสาขาการออกแบบ
เครื่องประดับ หรือสายวิชาที่สมัพันธ์
กัน และเป็นอาจารยป์ระจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทีม่ี
ประสบการณ์ในการท าวิจัย 

ตารางที่ 1.1-7 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามระเบยีบการ
ท าวิทยานิพนธ ์

ตารางที่ 1.1-8 

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตารางที่ 1.1-5 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
การค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑติศึกษา ของหลักสูตร ฯ เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี 
พ.ศ. 2548 คือ อาจารย์ประจ า 1 คน 
ให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 
ได้ไม่เกิน 5 คน (หากหลักสูตรใดมี
อาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพรอ้มที่จะ
ดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่
ในดุลยพินจิของสถาบนัอุดมศึกษานัน้ 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน)  
ได้แก่ รศ.ดร.สุภาวี รับผิดชอบเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 5 คน  
(ร่วม 1 คน),  
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จ านวน 6 คน (ร่วม 2 
คน),  
อ.ดร.ปฐมาภรณ์ จ านวน 7 คน,  
ผศ.ดร.วรรณวิภา จ านวน 4 คน,  
ผศ.ดร.เพ็ญสิริ จ านวน 4 คน,  
และ อ.ดร.ยอดขวัญ จ านวน 5 คน  
(ร่วม 5 คน) 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่านมี
ผลงานวชิาการในลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ 
ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานสร้างสรรค์
มากกว่า 1 เร่ืองในรอบ 5 ปี โดยนับ
รวมปีที่ประเมิน 

ตารางที่ 1.1-9 

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

ร่างหลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการออกแบบเครื่องประดับ 
(ฉบับปรับปรุง 2559) อยู่ใน
กระบวนการสุดท้าย คือ สภา
มหาวิทยาลยั ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายใน
เดือนกรกฎาคม และพร้อมใช้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ภายใน
ปีการศึกษา 2560  

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/ภาระงานของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับและสัมพันธ์กับสาขาวิชา 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 100 มีผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ เช่น การวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ เป็นต้น และมีความต่อเนื่อง 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 100 ควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับและสายวิชาที่สัมพันธ์ หรือมีต าแหน่งวิชาการเทียบเท่า 

2. หลักสูตรฯ มีแผนพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ หรือสนับสนุนการท าผลงานวิชาการใน
ลักษณะต่างๆ แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. ควรแจ้งข้อมูลการสนับสนุนทุนการศึกษา หรือการวิจัยด้านอัญมณีจาก สวทช., สกว.ให้อาจารย์ทราบ 
4. ควรมีแผนการสนับสนุนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ (โดยใช้ทุนของอาจารย์) เพ่ือ

รองรับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในอนาคตของภาควิชาและคณะมัณฑนศิลป์ 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละชั้นปี 

ชั้นปทีี่ 1 ชั้นปทีี่ 2 ชั้นปทีี่ 3 ตกค้าง 
2558 10 10 4 14 
2557 10 7 7 8 
2556 7 9 11 1 
2555 10 14 - - 
2554 (ปีแรกที่เร่ิมใช้หลักสูตรฯ) 15 - - - 

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

นักศึกษาส่วนมากเป็นบุคคลที่ท างานหาเลี้ยงชีพควบคู่ไปกับการเรียน ท าให้มีเวลาในการเข้าชั้นเรียน
ไม่สม่ าเสมอ บางส่วนพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาหรือลาออก และบางส่วนที่มีจ านวนน้อยกว่า คือ 
นักศึกษาขาดความรับผิดชอบ ไม่ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ปัจจัยดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อจ านวน
นักศึกษา ตลอดจนจบการศึกษา 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 58 57 56 55 
ค่า 

เฉลี่ย 
 จ านวนจบในรุ่น 2 1 3 2 - 

2554 จ านวนรับเข้าในรุ่น 7 8 11 14 - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ 28.57 12.50 27.27 14.29 - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - 

2555 จ านวนรับเข้าในรุ่น 7 7 9 10 - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น 2 3 - - - 

2556 จ านวนรับเข้าในรุ่น 4 7 7 - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ 50.00 42.86 - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - 

2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น 10 10 - - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - 

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น - - - - - 
(รับใหม่ 10 คน) ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ - - - - - 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
ความรับผิดชอบ วินัย และการบริหารจัดการเรื่องเวลาของนักศึกษา 

 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2557  
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
 

ล าดับ
ที่ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวม

ค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
125 25 5.00 

ระบบ
ติดตาม 

   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 15 3 5.00 สอบถาม 
   (2)ด้านความรู ้ 15 3 5.00 บัณฑิตทาง 
   (3)ด้านทักษะทางปญัญา 15 3 5.00 Google 
   (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 15 3 5.00 Drive ของ 

 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

30 6 5.00 
บัณฑิต
วิทยาลัย 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 35 7 5.00  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรทั้งหมด (คน) 1 ระบบ 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

1 
ทะเบียน
ออนไลน ์

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

100 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ค่าเฉลี่ย  4.92  เกณฑ์ประเมิน  :  4.92  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ค่าเฉลี่ย  5.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย  4.20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ค่าเฉลี่ย  4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20  คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท าของบัณฑิต 
โดยใช้ข้อมูลจากบัณฑิตที่เพ่ิงจบการศึกษา 
 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท) 
 
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รบัการตีพิมพ์และหรอืเผยแพร่ 
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ประเภทการตีพิมพ ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10   ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20  
 ตารางที่ 2.2-2 

3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40 7 2.8 
ตารางที่ 2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.40  

 ตารางที่ 2.2-3 

3.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 2.2-3 
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 

0.60  
 ตารางที่ 2.2-4 

5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80  

 ตารางที่ 2.2-5 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80  
 ตารางที่ 2.2-5 

6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระ เบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้ วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00  

 ตารางที่ 2.2-6 

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

0.20   
ตารางที่ 2.2-7 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 7 2.8 ตารางที่ 2.2-7 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   ตารางที่ 2.2-7 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80   
ตารางที่ 2.2-7 

11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00 9 9.0 
ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 14.6  
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ประเภทการตีพิมพ ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
13. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 7  
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

208.57 
 

15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ 26.07 5.00 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 133.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ร้อยละ  208.57  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 24.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 24.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 4.20 5.00 5.00 
2.2 ร้อยละ 24.00 ร้อยละ 208.57 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
10/ 2  =  5.00  คะแนน 
ระดับคุณภาพ : ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. ผลงานนักศึกษามีคุณลักษณะสร้างสรรค์ เป็นนวัตกรรมทางสุนทรียะ และมีความโดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน จึงเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้สถาบันชั้นน าในต่างประเทศ คือ เอสโตเนียน อคา
เดมี ออฟ อาร์ต (Estonien Academy of Art) เสนอการลงนามสัญญาร่วมจ า (MoU) เพ่ือขอความร่วมมือ
ทางวิชาการ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559  

2. นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีจากต่างสาขา สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความแปลกใหม่ 
ท าให้เกิดรูปแบบเครื่องประดับที่มีความแตกต่างไปจากรูปแบบเครื่องประดับทั่วไป ซึ่งเกิดจากน าองค์ความรู้
ก่อนหน้า มาบูรณาการกับองค์ความรู้ใหม่ด้านเครื่องประดับ 

3. เนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร ฯ มุ่งเน้นการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับร่วม
สมัย สามารถสร้างความสอดคล้องกับแนวทางการสร้างสรรค์ของเครื่องประดับในระดับสากล และได้รับการ
ตอบรับในระดับนานาชาติ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตรฯ มีแผนผลักดันให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงานการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย ในระดับชาติ
อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสเข้าร่วมการแสดงผลงานในระดับนานาชาติให้มากขึ้น เช่น การประกวด การจัด
นิทรรศการ การแลกเปลี่ยนระหว่างหลักสูตร ฯ กับสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ เป็นต้น 
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2. บัณฑิตสามารถพัฒนารูปแบบของเครื่องประดับที่แตกต่างจากเครื่องประดับแนวประเพณีนิยม สู่
สังคมร่วมสมัยในอนาคตได้ ท าให้วงการเครื่องประดับไทยร่วมสมัยเกิดความก้าวหน้า  
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หมวดที่ 3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

- การรับนักศึกษา 
กลไกการรับนักศึกษา 

หลักสูตรฯ มีกลไกการวางแผนการรับและคัดเลือก
นักศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ระบบการ
คัดเลือกเร่ิมจากการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเข้าศึกษา
ในหลักสูตร โดยพิจารณาคุณสมบัติ ให้มีความเหมาะสมกับ
หลักสูตร ดังนี้  

1) การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่
เก่ียวเนื่องกับด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หรือมี
ประสบการณ์ในงานดา้นอัญมณแีละเครื่องประดับ
อย่างน้อย 2 ป ีโดยดุลยพนิิจของคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าดว้ยการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ. 
2550 ข้อ 7 

หลักสูตรประกาศรับจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อ ไม่เกิน 15 คน
ต่อปีการศึกษา มีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
คัดเลือกของหลักสูตรในปีพ.ศ. 2558 จ านวนทั้งสิ้น 10 คน 
ท าให้จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรไม่ตรงตามเป้าที่ระบุไว้ใน 
มคอ.2 ซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรพบประเด็นที่เป็นปัญหา 
มักมาจากการก าหนดคุณสมบัติ  ข้อก าหนดที่  1 คือ 
นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับมีจ านวนน้อย เนื่องจากมีสถาบันเพียงไม่กี่แห่ง
ที่เปิดการเรียนการสอนด้านนี้ ส่งผลให้จ านวนผู้สมัครน้อย 
และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของหลักสูตร ส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาไม่ตรงสาขา 
ผลการด าเนินงาน 

การปฏิบัติด าเนินงานในการสอบคัดเลือก มี 2 ล าดับ คือ 
1) บัณฑิตวิทยาลยัพิจารณาคุณสมบัติจากหลักฐานของ

ผู้สมัคร และจัดสอบวิชาภาษาองักฤษ 
2) คณะกรรมประจ าหลักสูตรจัดสอบสัมภาษณ์ และ

พิจารณาแฟ้มผลงานสว่นบุคคล 
หลักสูตรมีการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก

นักศึกษา คือ การน าเสนอแฟ้มผลงานส่วนบุคคล ซึ่งผลงาน
ในแฟ้มส่ วนบุคคลสามารถแสดงออกถึ งความรู้ และ

ประกาศการรับ
สมัครนักศึกษา
ใหม่/บัณฑิต
วิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
พัฒนาการด้านการออกแบบสร้างสรรค์ ของนักศึกษา 
นอกจากนี้ ยังมีการซักถามถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาต้องการสร้างสรรค์ พัฒนา หรือ
ขยายผลจากรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร โดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรจักชี้แจงถึงสาระส าคัญของโครงสร้าง
หลักสูตร ที่มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ในสามแกน 
ได้แก่ แกนองค์ความรู้ด้านปรัชญาสุนทรียศาสตร์ แกน
ปฏิบัติ และแกนปริทรรศน์ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึง
การมีความรู้ครบทุกด้าน สามารถออกแบบสร้างสรรค์และ
ผลิตผลงานเครื่องประดับได้ด้วยตนเอง 
การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 

จากประเมินกระบวนการรับนักศึกษาจากปีที่ผ่านมา 
พบว่า จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การศึกษามีจ านวนน้อยกว่าเป้า 
แต่ไม่ใช่ประเด็นปัญหา ประเด็นปัญหาที่แท้จริงมี 2 กรณี 
คือ 

1) คุณลักษณะของผู้สมัครมีความหลากหลายเนื่องจาก
สถาบนัอัญมณีและเครื่องประดบัมีจ านวนไม่กี่แห่งใน
ประเทศ สถาบนัดังกลา่ว มีการเตรียมคุณลักษณะของ
บัณฑิตระดบัปริญญาตรีและวตัถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิตที่แตกตา่งกัน เชน่ บางสถาบันมุ่งเน้นผลส าเร็จ
ที่เป็นรูปลักษณ์ของผลงาน บางแห่งให้ความส าคัญใน
ด้านการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว เป็นต้น 
ในการสอบสัมภาษณ์ ท าให้คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรรับทราบถึงปัญหา การขาดความมั่นใจในการ
ท าโครงการวิทยานพินธ์ของนักศึกษา และการขาด
เป้าหมายในการผลิตองค์ความรูด้้านอัญมณีและ
เครื่องประดับเพื่ออนาคต 

2) มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับของผู้สมัครมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร รับรู้ร่วมกันถึงปัญหาที่
ผู้สมัครขาดความรู้ ความเข้าใจในหัวใจส าคัญของการ
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ที่แสดงออกถึง
กระบวนการวิจัย ทดลอง และการถ่ายทอดอย่างเปน็
ระบบ ในการสอบสัมภาษณ์ผูส้มัครจึงขาดความ
ละเอียดในการอธิบายผลงานการออกแบบ
เครื่องประดับของตนเอง ขาดความชัดเจนในการ
สะท้อนถึงทฤษฎี วิธีการวิจัยแนวความคิด 
กระบวนการสรา้งสรรค์และผลติ รวมทั้ง ไม่สามารถ
บรรยายถึงพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ สรุป
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ประเด็น และการประมวลองค์ความรู้ที่ตนเอง
สังเคราะหไ์ด้จากผลงานที่ผ่านมาทั้งหมด  

ผลที่ ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษา 

จากการประเมินปีที่ผ่ านมา คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรประเมินกระบวนการรับนักศึกษาแล้ว พบว่า 
เครื่องมือที่ใช้ในการรับนักศึกษามีความเหมาะสมดี แต่
กระบวนการรับนักศึกษายังขาดความเข้มข้น  ดังนั้น ปี
การศึกษา 2558 หลักสูตรจึงปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษาจากผลการประเมิน ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเรื่อง
เนื้อหาของการสอบสัมภาษณ์มากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้
หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษา ที่ชี้แจงให้นักศึกษารับรู้
ถึงเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร และด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต เพื่อให้ผู้สมัครตระหนัก
ถึงทิศทางชัดเจนของหลักสูตรมากข้ึน ดังนี้ 

1) นักศึกษาจากสาขาวชิาอื่นที่ไม่ใช่สายวิชาการ
ออกแบบเครื่องประดับขาดพื้นฐาน ซึ่งโดยปกติ
หลักสูตรมีการแก้ปัญหาด้วยการให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวชิาเพื่อปรบัพื้นฐาน แต่อาจไม่
เพียงพอ หลักสูตรจึงเพิ่มเติมแผนการตรวจวัดผลจาก
การเรียนการสอนรายวิชาปรบัพื้นฐาน ด้วยการแบง่
จ านวนการวัดผลออกเป็น 4 กระบวนการ ได้แก่ 
กระบวนการที่ 1 การสร้างกรอบความคิดและการ
ค้นหาข้อมูลด้วยวิธีวิจัย กระบวนการที่ 2 การ
วิเคราะห์และทดลองข้อมูล กระบวนการที่ 3 การ
สังเคราะห์ข้อมูลด้วยการแสดงกระบวนการออกแบบ
และผลิต กระบวนการที่ 4 การน าเสนอผลงานและ
สรุปองค์ความรู ้

2) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงมีข้อสรุปเก่ียวกับ
แนวทางการเพิ่มความเข้มข้นในการเข้าศึกษาต่อ ด้วย
การเพิ่มเนื้อหาสาระในการสัมภาษณ์นักศึกษา มุง่เน้น
เร่ือง “หัวข้อวิทยานิพนธ์” เพื่อให้นักศึกษาได้
พิจารณาถึงการลงทะเบยีนเรียนวิชาเลือก ที่สอดรับ
กับแนวทางของหัวข้อวิทยานิพนธ์ สามารถส่งเสริม
ความรู้และทักษะให้เหมาะสมกบัโครงงาน  

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลักสูตรมีกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดย
ค านึงถึงประเด็นส าคัญของการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลป

การปฐมนิเทศ/ 
เพจประกัน
คุณภาพ
ภาควิชา ฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับเป็นอันดับ
แรก คือ หลักสูตรต้องการผู้สมัครที่มีพื้นฐานความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการ และทฤษฎีด้านศิลปกรรมศาสตร์ อัน
สามารถน าความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนั้น หลักสูตร
จึงมีระบบการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
ดังนี้ 

1) หลักสูตรจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา 
นอกเหนือจากการจัดปฐมนิเทศของบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะ ฯ เพื่ออธิบายถึงเหตุผลและความเข้มข้น
ของกระบวนการรับนักศึกษาทั้งสองวิธี โดยชี้แจงให้
นักศึกษาเข้าใจถึงปณิธานในการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตร ที่ต้องการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้มี
ความตระหนักถึงการบูรณาการองค์ความรู้ที่แตกต่าง 
ด้วยการอาศัยโครงสร้างสามแกนของหลักสูตร เป็นผู้มี
ศักยภาพพัฒนาการเรียนรู้จากความรู้ดั้งเดิม ไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ แนวทางการออกแบบและผลติ
เครื่องประดับเชิงก้าวหนา้ หรือการประยุกต์ให้เกิด
องค์ความรู้เชิงทฤษฎีเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
แห่งอนาคต 

2) หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวิชาการ จ านวน 1 
ท่าน เพื่อแนะแนวและประสานงานดา้นวชิาการแก่
นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรด าเนินงานการเปิด

รายวิชาปรับพื้นฐานในระดับศิลปบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษามาจากสาขาสัมพันธ์ลงทะเบียนปรับพื้นฐาน
ด้านการออกแบบสร้างสรรค์และผลิตเคร่ืองประดับ เช่น  

รายวิชา 366 103 พื้นฐานการท าเครื่องประดับ 
หรือ 366 101 ประวัติศาสตร์เคร่ืองประดับ  
และ 366 211 การออกแบบเครื่องประดับ 5  
รวมทั้ ง  รายวิชาอย่างหนึ่ งอย่างใด หรือรายวิชาที่

กรรมการประจ าหลักสูตรมีดุลยพินิจให้นักศึกษาลงทะเบียน
เพื่อสร้างเสริมพื้นฐานความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบให้
มีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น เช่น  

รายวิชา 360 101 การออกแบบ 1  
360 102 การออกแบบ 2  
360 103 วาดเส้น 1  
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1  

(SAR Jewelry) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 เป็นต้น  

ซึ่งรายวิชาปรับพื้นฐานของระดับศิลปบัณฑิตดังกล่าว เปิดให้
ลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิต 
การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้ าศึกษา  เริ่ มตั้ งแต่ นั กศึ กษาต้ อง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรมีดุลยพินิจให้ ทั้ งนี้  คณะกรรมการ ฯ 
พิจารณาก าหนดรายวิชาเป็นรายบุคคล  

นักศึกษาจะต้องเข้าศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรือมีผลงานที่
ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ได้รับ
การตรวจวัดผลและประเมินผลการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 และตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
รายวิชาที่มีลักษณะเป็นโครงงานวิจัยสร้างสรรค์ อาทิ 366 
211 การออกแบบเครื่องประดับ 5  

กระบวนการส าคัญของการประเมิน คือ การตรวจวัดผล
ด้วยวิธีการน าเสนอกระบวนการท าโครงงานวิจัย จ านวน
ทั้งหมด 5 คร้ัง โดยมีเนื้อหาในการน าเสนอ ดังนี้  

การน าเสนอที่ 1 การน าเสนอหัวข้อ 
การน าเสนอที ่2 ทฤษฎี แนวความคิด และการค้นหา
ข้อมูลด้วยวิธีวิจัย 
การน าเสนอที่ 3 การตีความ การวิเคราะหข์้อมูล การ
ทดลองเชิงปฏบิัติ และการวางแผนการผลิต 
การน าเสนอที่ 4 การสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการแสดง
กระบวนการสรา้งสรรค์ การร่างแบบ การออกแบบและ
การผลิต 
การน าเสนอที่ 5 การน าเสนอผลงานที่ผลิตส าเร็จสมบูรณ์ 
และสรุปองค์ความรู้ของโครงงานวิจัยสร้างสรรค์ 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

จากการประเมินปีที่ ผ่ านมา โดยปกติ เมื่ อสิ้นภาค
การศึกษาแต่ละภาคนักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่หรือได้รับ
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 และตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ซึ่ง
หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดผล โดยไม่มีค่าระดับและจะ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
แสดงผลการศึกษาในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 

S (satisfactory) เป็นที่พอใจ ส าหรับนักศึกษาทีส่อบผา่น
เกณฑ์ และ 
U (unsatisfactory) ไม่เป็นทีพ่อใจ ส าหรับนักศึกษาที่
สอบไม่ผา่นเกณฑ ์
ดังนั้น การด าเนินงานปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตรจึงเห็นสมควรปรับปรุงกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาด้วยการเพิ่มความเข้มข้นในการ
เรียนรู้และวัดผลความพร้อม กรณีนักศึกษาที่ได้รับผลการ
ประเมินด้วยค่าระดับ U จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกล่าวซ้ าอีกคร้ัง เพื่อให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเกิด
ความมั่นใจว่า นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านการออกแบบ
สร้างสรรค์เครื่องประดับเพียงพอ ที่จะสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตต่อไป  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
กลไกการควบคุ มระบบการดู แลการให้ค าปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ฯ 

หลักสูตร ฯ มีกลไกการควบคุมการระบบการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษารายบุคคล ดังนี้ 

1) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปทีี่ 2 เพื่ออธิบายเงื่อนไขแกผู่้มีสิทธิ์ลงทะเบยีน
วิทยานพินธ์ รวมถึง การเตรียมความพร้อมการ
น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้ค าปรึกษาถึง
วิธีการน าเสนอหัวข้อ การวางแผนการท างาน 
กระบวนการวัดผล ประเมินผลการศึกษา และการเข้า
พบอาจารย์ทีป่รึกษา 

2) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมหารือและมีมติ
ให้มีการปรับปรุงแผนด าเนนิงานควบคุมระบบการ

ก าหนดการ
ปฐมนิเทศ 
/บัณฑิต
วิทยาลัย/ เพจ
ประกัน
คุณภาพของ
ภาควิชา ฯ 
(SAR Jewelry) 
  
 
ค าสั่งแต่งตัง้
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานพินธ์ 
และ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2557  
เนื่องจากกระบวนการควบคุมดแูลในรูปแบบของปีที่
ผ่าน ๆ มา ขาดแรงกระตุน้ ท าให้มีนักศึกษาจ านวน
ไม่น้อยที่น าเสนอหัวข้อวิทยานพินธ์ไม่ตรงตามก าหนด
ภาคการศึกษา ส่งผลให้ส าเร็จการศึกษาล่าช้า ซึง่มติที่
ประชุมเห็นพ้องว่า การปรับปรุงกลไกการควบคุม
ระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานพินธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ส าหรับปีการศึกษา 2558 สามารถ
ผลักดันให้นักศึกษาจ านวนที่มากข้ึนกว่าปีที่ผา่นมา 
ได้รับการอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานพินธ์ ได้
ภายใน 3 ปีการศึกษาตามก าหนด 

3) บัณฑิตวิทยาลยัแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 
จ านวนอย่างน้อย โครงการละ 1 ท่าน พร้อมกับ
แต่งตั้งกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานพินธ์ จ านวน 
5 คน ต่อโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรด าเนินงานตามกลไกการควบคุมการดูแลการให้

ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีระบบการ
ด าเนินงานเป็นรายบุคคล ดังนี้ 

1) นักศึกษารับทราบข้อมูลการมีสทิธิ์ลงทะเบียน
วิทยานพินธ์ คือ ผู้ทีล่งทะเบียนรายวิชาบังคบัครบ
จ านวน 22 หน่วยกิต และประเมินผลสอบได้คา่ระดับ
ผลการศึกษาไม่ต่ ากวา่ B ตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าดว้ยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550  

2) นักศึกษาปฏิบตัิตามแผนด าเนินการควบคุมระบบการ
ดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา  
 น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธต์รงตามประกาศ

ก าหนดเวลาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
 มีความเข้าใจถึงกระบวนการน าเสนอหัวข้อ 

ระเบียบ และวิธีการวิจัยวิทยานพินธ์ ตลอดจนการ
แสดงความก้าวหน้าของการท าวิทยานพินธ์ใน
ระยะต่างๆ  

3) นักศึกษาที่ได้รบัการอนุมัติหัวข้อจากคณะกรรมการ 
ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง  

 ต้องลงทะเบียนวิทยานพินธ์ แบบก 2 ซึ่งมีค่าเทียบ
ได้ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

คณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อ
วิทยานพินธ์
บัณฑิต
วิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 ได้รับเอกสารแจ้งชื่อ อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์

จากบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ซึ่งนักศึกษา
สามารถวางแผนการให้ค าปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างอิสระ ทั้งนี้ ขึน้อยู่กับดุลยพินจิของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

การประเมินกระบวนการการควบคุมระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

การประเมินผลการด าเนินงานการควบคุมระบบการดูแล
ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขึ้นอยู่กับ 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก าหนดระเบียบหรือ
ข้อตกลงการวัดผลความกา้วหนา้ในแต่ละ
กระบวนการของการท าวทิยานพินธ์กับนักศึกษาใน
ความดูแลตนเองตามความเหมาะสม เพื่อใช้ในการ
วัดผล โดยไม่ขัดกับข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2550 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้
วัดผลนักศึกษาในความดูแลของตนเอง ระหว่างภาค
การศึกษาหรือตามระยะเวลาทีต่กลงกัน ด้วยวิธีการ
ทดสอบต่าง ๆ เช่น การเขียนรายงาน การมอบหมาย
งานให้ท าหรือวิธีอ่ืน ๆ โดยมีความสอดคล้องกับ
ระเบียบและวิธีวิจัย ตามกระบวนการท างานเชิงวิจัย
หรือสร้างสรรค์ 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เปน็ผู้วัดผลและ
ประเมินผลความก้าวหนา้ของนกัศึกษาในความดูแล
ของตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดยการประเมินผล
วิทยานพินธ ์ใช้สัญลักษณ ์IP (in progress) หรือ NP 
(no progress) ส าหรับวิทยานพินธ์ ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การเรียบเรียงโดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้ว ส่วน
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ซึ่งเรียบเรียงเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้รายงานการ
วัดผลของนักศึกษาในความดูแล แก่คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร เพื่อประชุมหารือถึงการสอบ
วิทยานพินธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบตามความ
เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป โดยหลักสตูร
ก าหนดให้มีจ านวนกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 5 ท่าน และก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (Excellent) ดี 
(Good) ผา่น (Passed) ตก (Failed) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการการ
ควบคุมระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

จากการประเมินในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการประจ า
หลักสูตร พบว่า นักศึกษาขาดวินัย ขาดความสม่ าเสมอใน
การแสดงความก้าวหน้าของโครงงาน และไม่สามารถส่งงาน
ตามข้อตกลงระหว่างกันได้ เท่ากับว่า หลักสูตรไม่สามารถ
บรรลุผลสัมฤทธิ์เรื่องมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษา 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงระดมสมองเพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงานตามกลไก ซึ่งปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรได้ทดลองใช้เครื่องมือกระตุ้นนักศึกษา มุ่งเน้นการ
พัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็น
อันดับแรก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการผสมผสานความรู้ 
พฤติกรรมที่เหมาะสม และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตาม
กาลเทศะ ทัศนคติ วินัย และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ  

ผลการปรับปรุงที่เห็นเป็นรูปธรรม แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ได้แก่ ระยะการอนุมัติหัวข้อ ระยะแสดงความก้าวหน้าของ
ผลงาน และระยะสมบูรณ์ คือนศ.พร้อมสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์  

ผลจากการปรับปรุงในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาที่
รับเข้าศึกษาในปี 2556 ผ่านการอนุมัติหัวข้อทั้งหมด ซึ่งการ
ผ่านอนุมัติหัวข้อนี้ เป็นประโยชน์กับนักศึกษา สามารถ
ท างานต่อเนื่องได้ทันที และลดปัญหาการประเมินผลด้วย
การให้สัญลักษณ์ NP แสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ใน
ระหว่างการเรียบเรียง ว่าไม่มีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติทุกภาคนับตั้ งแต่ภาคการศึกษาแรกที่
นักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ 

กลไกและเครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้ส่งผลส าเร็จอย่างเต็ม
รูปแบบในปีการศึกษา 2559 จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา
เห็นค่านิยมของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดย
ใช้หลักการทั่วไปว่า สิ่งที่ตนเชื่อควรเป็นแนวทางก าหนด
พฤติกรรมของตนเองได้ 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ 

มีกลไกพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เริ่มจากคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรประชุมหารือก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น 
ประจ าปี 2558 เพื่อให้คณาจารย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
รายวิชาต่าง ๆ ทั้งสองภาคการศึกษา เกิดเข้าใจตรงกันถึง

เอกสารประชุม
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา /
คณะ
มัณฑนศิลป ์
 
วิสาหกิจ



 
 

26 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ประเด็นเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นที่
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเปลี่ยนบทบาทอาจารย์จาก
ผู้บรรยายมาเป็น การออกแบบกิจกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง อาจารย์เป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก 
และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการ
ต่างๆ เช่น เทคโนโลยี การสื่อสารเพื่อศึกษาแนวทางการ
ท างานสร้างสรรค์กับบุคคลที่อยู่ในสายอาชีพโดยตรง อาทิ 
ศิลปิน หรือนักออกแบบเครื่องประดับระดับสากล  

รายวิชาที่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ
แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง (Active Learning) ได้แก ่ 

รายวิชา 366 321 การบริหารธุรกิจด้านการออกแบบ
เครื่องประดับ  

366 314 วิสาหกิจเคร่ืองประดบั  
366 327 การศึกษางานเครื่องประดับท้องถิน่และ

ประเพณีนิยม 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานมุ่งเน้นการปรับกลยุทธ์การด าเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2558 มุ่งเน้น
เนื้อหาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การพัฒนาทักษะ
กลุ่มที่ 1 คือการเรียนรู้และนวัตกรรมการสร้างสรรค์ โดย
รายวิชา 366 321 การบริหารธุรกิจด้านการออกแบบ
เครื่องประดับ อาจารย์ผู้สอนได้จัดกิจกรรมเสริมการเรียน 
ด้วยการเชิญบุคคลสายอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงมา
บรรยายประสบการณ์ อาทิ Professor Norman Cherry 
หนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกวงการเครื่องประดับร่วมสมัยของโลก 
ช่วง ค.ศ. 1960-1980 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ใช้
ข้อมูลความจริงจากกระบวนการสังเกต การตั้งประเด็น
ซักถาม และพยายามเชื่อมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้รายวิชา  

รายวิชา 366 314 วิสาหกิจเครื่องประดับ พัฒนาทักษะ
กลุ่มที่ 3 คือ ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาสร้างแบรนด์
เครื่องประดับของตนเอง ออกแบบและผลิตเครื่องประดับ 
พร้อมเสนอขายในตลาดจริง ณ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ 

นอกจากนี้ มีการพัฒนาทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและ
ข้ามวัฒนธรรม ผ่านรายวิชา 366 327 การศึกษางาน
เครื่องประดับท้องถิ่นและประเพณีนิยม ที่อาจารย์พา

เครื่องประดับ/
เพจปริญญาโท
เครื่องประดับ 
(MFA Jewelry 
Design 
SIlpakorn) 



 
 

27 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
นักศึกษาไปทัศนศึกษาต่างจงัหวัด อาทิ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
ชมรากวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ลวดลายประดับในสถานที่
ที่สร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องทอง
ไทยโบราณ และพบปะเพื่อพูดคุย พร้อมศึกษาแนวทางการ
ท างาน กับบรมครูช่าง เช่น ศิลปินแห่งชาติ คุณป้าเนื่อง 
แฝงสีค า (ช่างทองรัตนโกสินทร์ห้าแผ่นดิน)  
การประเมินกระบวนการ 

การประเมินกระบวนการนักศึกษาเรียนรู้จากการวัดผล
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 

1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  
อาจารย์ผู้สอนประเมินจากการที่นักศึกษามีความคิด
ริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์
ส่วนบุคคลและของกลุ่ม มีแนวโน้มในการแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูน้ า รายวิชา 366 314 วิสาหกิจเคร่ืองประดับ 

2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี อาจารย์ผู้สอน
ประเมินจากการทีน่ักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ด้าน
สารสนเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการค้นคว้าข้อมูล 
ปฏิบัติการ และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน อาทิ 366 
315 โครงการส่วนบุคคล 

3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ  
อาจารย์ผู้สอนประเมินจากการที่นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏี และระเบยีบวิธี
การศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาของตนจากข้อมูลจริง เพื่อ
ใช้ในการ บูรณาการความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกจากการ
เรียนรู้และปฏิสัมพนัธ์กับสงัคมและวัฒนธรรม ความ
รับผิดชอบในการผลิตผลงาน อาทิ 366 321 การ
บริหารธุรกิจด้านการออกแบบเครื่องประดับ 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 
จากการประเมินเมื่อปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นปีที่ริเริ่ม

แผนการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้น าแผน
มาปฏิบัติและด าเนินการสอนในรายวิชาที่ได้กล่าวไป ท าให้
เห็นถึงประโยชน์ในการบูรณาการความรู้และส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้เชิงปฏิบัติของนักศึกษา คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรจึงได้น าผลส าเร็จจากการปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ในปีการศึกษา 2558 มาเป็น มาเป็นสาระส าคัญในการ
พัฒนาโครงสร้างหลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปี 
2559 โดยแบ่งออกเป็น 3 แกน ซึ่งส่งเสริมและบูรณาการ
องค์ความรู้กับทักษะทั้งหลายเข้าด้วยกัน ได้แก่ แกนองค์
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ความรู้ด้านปรัชญาสุนทรียศาสตร์ แกนปฏิบัติ และแกน
ปริทรรศน์ 

นอกจากนั้น คณะกรรมการหลักสูตรได้ปรับปรุงเพิ่มเติม 
คือ ขอความร่วมมือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ
ของหลักสูตรฉบับปรับปรุง จัดกลยุทธ์การเรียนการสอน
ออกตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ล าดับ ประกอบด้วย 

การสร้างประเด็นค าถามและคาดเดาค าตอบ  
การสืบค้นและรวบรวมความรู้  
การสร้างกระบวนการ และขัน้ตอนลงมือปฏิบัติ  
การสรุปผล การเรียนรู้และน าเสนอ  
การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม 
 เพื่อส่งเสริมไปสู่การพัฒนาคุณภาพความรู้อย่างมี

สติปัญญา ด้วยกระบวนการวิจัย และศึกษาเฉพาะทางอย่าง
ลึกซึ้ง (Project Based Learning) 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

- อัตราการคงอยู่  
การคงอยู่ในปีการศึกษา 2558 คิดเป็น ร้อยละ 100 

 

- การส าเร็จการศึกษา  
อัตราการคงอยู่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมทางการเรียน

สูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวม มีแนวโน้มการส าเร็จการศึกษาจ านวนมากขึ้น ดัง
จะเห็นได้จากรายงานผล มคอ 7 ที่มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ต่อเนื่อง 5 ปี นับตั้ งแต่ เปิด
หลักสูตร 

 

 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ยังไม่พบข้อร้องเรียนของนักศึกษาในเชิงเอกสาร ซึ่ง เป็น

ผลส ารวจจากคณะฯ ดังนั้น คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
จึงเห็นพ้องว่า หลักสูตรควรมีเครื่องมือในการวัดผลของ
ตนเอง ด้วยเหตุนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 หลักสูตรจึง
ขอสัมภาษณ์นักศึกษาแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) รุ่น

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา = 
3.37 
 
ร่างหลักสูตร
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ที่เข้าศึกษาเมื่อปี 2555 ถึงความพึงพอใจต่อหลักสูตร ท าให้
หลักสูตรรับทราบข้อดีและข้อเสีย เป็นผลทีน าไปปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2559 อย่างมีทิศทาง 

ปรับปรุง ปี 
พ.ศ. 2559 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
3.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 
3.2 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 
3.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 

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

ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. หลักสูตร ฯ ด าเนินงานตามปรัชญาและวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัด  
2. การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบต่าง ๆ ของ

การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกล
ยุทธ์การสอนนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง 

3. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย เพ่ิมพูนความรู้ และความ
เข้าใจของตนเองอยู่เสมอ 
โอกาสในการพัฒนา 

1. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ ตลอดถึงความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์จาก
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเอง และการบูรณาการองคค์วามรู้ทั้งสาม โดยอาศัยค าแนะน าแต่เพียงเล็กน้อย 
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หมวดที่ 4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

-การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ 

หลักสูตรมีกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ ดังนี้ 
1) แต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ฯ เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร ตามทสี านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยเน้น
คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรดูแลและควบคุม
คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรวางแผนการจัด
อัตราก าลังของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรและผูส้อน 
ในระยะเวลา 5 ป ี 

4) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดการระบบเตรียม
ความพร้อมในการรับอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
รวมทั้ง การเตรียมเนื้อหาสาระส าคัญในการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  

ผลการด าเนนิงาน 
ไม่มีการ เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือรับอาจารย์เข้าใหม่ 
การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ 

อาจา รย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต ร มี ก า รประ เมิ น
กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ ฯ เริ่มจากการ
พิจารณาการจัดอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู้สอน ในระยะเวลา 5 ปี พร้อมจัดให้มีการประชุม
แผนการสอน วิธีการสอน และสร้างความเข้าใจต่อภาระ
ที่ได้รับการมอบหมาย 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ฯ 

ผลที่ ได้จากการประเมิน คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรจัดประชุมการปรับปรุงกระบวนการรับอาจารย์ 
ด้วยการระบุถึงความส าคัญของคุณสมบัติที่สูงขึ้นของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอน รวมถึงจัดสัมมนา

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่
ก าหนดโดย
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 
รายงานการ
ประชุมภาค ฯ  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
วิ เคราะห์อัตราก าลั ง  ภาระงานสอน งานที่ ได้ รับ
มอบหมาย และประสิทธิภาพของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

 -การบริหารอาจารย์  
กลไกการบริหารอาจารย ์

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีกลไกการบริหาร
อาจารย์อย่างเป็นระบบ เร่ิมจาก 

1) มีการจัดประชุมเพื่อผลักดนัให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้สอนท าต าแหน่งวิชาการในระดับที่
สูงขึ้นไป และส่งเสริมการเสนอของบประมาณการ
ท าวิจัย การผลิตผลงานวชิาการในลักษณะอื่นๆ 
อาทิ ผลงานสร้างสรรค์ ต ารา หรือหนังสือ ฯลฯ 

2) มีการจัดประชุมเพื่อมอบหมายภาระงานสอนให้
สอดคล้องกับคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์แต่ละท่าน  

3) มีการจัดประชุมเพื่อระดมสมองหารือถึงวิธีการ
รายงานผลการด าเนนิงาน ภาระการสอน งานวิจัย
สร้างสรรค์ งานบริการวชิาการ หรืองานท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อแสดง
ความก้าวหน้า และใช้ในการประกันคุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน 
จากการประชุม อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน

เข้าใจแผนด าเนินงาน โดยในปีการศึกษา 2558 ปฏิบัติได้ 
ดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนด าเนินการท า
ต าแหน่งวิชาการในระดบัทีสู่งขึน้ไป และได้รับ
งบประมาณการท าวิจัย การผลติผลงานวชิาการใน
ลักษณะอื่น ๆ อาทิ ผลงานสร้างสรรค์ ต ารา หรือ
หนังสือ ฯลฯ 

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนปฏิบัติงานตาม
ภาระงานสอนทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และด าเนนิงานดา้นวชิาการใน
ลักษณะอื่น ๆ อย่างสุดความสามารถ 

3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนให้ความร่วมมือ
ในการรายงานผลการด าเนนิงาน ภาระการสอน 
งานวิจยัสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ หรืองาน
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม แสดงถึงความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ และใช้เป็นเอกสารประกอบการประกัน

ร า ย ง า น ก า ร
ประชุม 
ภาควิชาฯ 
 
เอกสารผลการ
พิจารณาการ
ขอรับทุน
สนับสนนุการท า
วิจัยและผลงาน
วิชาการตา่งๆ 
 
เพจประกัน
คุณภาพของ
ภาควิชา ฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คุณภาพ 

การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ 
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ พิจารณา

จากระบบที่ได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
1) ระบบการติดตามดูแลอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

ผู้สอน ให้ด าเนินการท าต าแหนง่วิชาการในระดับที่
สูงขึ้นไปขาดประสิทธิภาพ ท าให้มีจ านวนอาจารย์
ได้รับต าแหนง่วิชาการน้อย และได้รับงบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อการท าวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ
ในลักษณะอื่น ๆ อาทิ ผลงานสร้างสรรค์ ต ารา 
หรือหนังสือ ฯลฯ  

2) การติดตามการรายงานผลการด าเนินงาน ภาระ
การสอน งานวิจัยสรา้งสรรค์ งานบริการวิชาการ 
หรืองานท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม ยังขาด
ประสิทธิภาพ และอาจารยบ์างส่วนยังไม่ให้
ความส าคัญในการรายงานผลดงักล่าว 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการบริหาร
อาจารย ์

จากการประเมินปีที่ผ่านมา หลักสูตรได้ปรับปรุงผล
จากการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

1) สามารถปรบัปรุงกระบวนการตดิตามและดูแล
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอน ให้ด าเนินการ
ท าต าแหนง่วิชาการ รวมถึง วิธกีารรายงานผลการ
ด าเนินงาน ภาระการสอน งานวิจัยสร้างสรรค์ งาน
บริการวิชาการ หรืองานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
หลายท่านน าผลงานไปเผยแพรผ่ลงานสรา้งสรรค์
ยังต่างประเทศจ านวนมากข้ึนกว่าปีการศึกษา 
2557 อาทิ ประเทศเยอรมัน ออสเตรเลีย อินโดนิ
เซีย และมาเลเซีย เป็นตน้ 

2) ได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
คณะมัณฑนศลิป์ ถึงแนวทางการจัดสรร
งบประมาณการท าผลงานวิจัย สร้างสรรค์ และ
ผลงานวชิาการในลักษณะอื่น ๆ แก่กลุ่มอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตา่ง ๆ ซึ่งปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรได้รับการจัดสรรทนุพฒันาหลักสูตร จาก
เงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมัณฑนศลิป์ 
จ านวน 1 ทุน 

 -การส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์ ร า ย ง า น ก า ร
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
กลไกการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ด้วยการจัดล าดับความส าคัญ
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

1) สนับสนนุให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผูส้อนขอ
ต าแหน่งวิชาการ โดยจัดหาช่องทางและแจ้งข่าว
ประชาสัมพนัธ์การของบประมาณอุดหนุนการท า
วิจัย สร้างสรรค์ หรือผลงานวชิาการลักษณะอื่นๆ 
จากแหล่งทุนตา่งๆ 

2) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพื่อ
จัดการวางแผนการมอบหมายภาระงานสอนตาม
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์แตล่ะท่าน เพื่อสร้าง
ความสอดคล้องกับการสรา้งสรรค์ผลงานวิชาการ
ลักษณะอื่น ๆ เชน่ การผลติต ารา หนังสือ ฯลฯ 
พร้อมทั้งมีวางแผนระบบการติดตามดูแลอาจารย์
แต่ละท่าน 

3) สนับสนนุให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผูส้อนลา
ราชการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวชิาการในลักษณะ
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ 

ผลการด าเนนิงาน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวน 2 ท่าน 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณการท าวิจัย จาก
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมัณฑนศลิป์ 
ประจ าปี 2559 และสถาบนัวิจยัและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (มหาชน) 

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 ท่าน และ
อาจารย์ผู้สอน จ านวน 5 ท่าน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณการท าวิจัย จากกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2559 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวน 1 ท่าน อยู่
ระหว่างการรอการพิจารณาการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

4) อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 ท่าน อยู่
ระหว่างการด าเนนิการการท าต าแหน่งวิชาการ 
ระดับผูช้่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 
ด้วยวิธีพิเศษ 

5) อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 ท่าน ลา
ราชการเพื่อไปเผยแพร่ผลงานวจิัย สร้างสรรค์ และ
บริการวิชาการ ณ ประเทศมาเลเซีย อินโดนิเซีย 

ประชุม 
ภาควิชาฯ 
 
ประกาศผลการ
พิจารณา
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยหรือการ
ผลิตผลงาน
สร้างสรรค์จาก
เงินกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ 
คณะมัณฑนศลิป์ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2559 
 
เพจประกัน
คุณภาพภาควิชา 
ฯ  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ออสเตรเลีย และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

6) หลักสูตรมีความก้าวหน้าเร่ือง การด าเนินการท า
สัญญาช่วยจ า เป็นการริเริ่มท าความร่วมมือกับ
สถาบนัต่างประเทศที่มชีื่อเสียง (Estonian 
Academy of Art) ซึ่งส่วนหนึ่งของเนื้อหาสัญญา 
คือ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบัน เพื่อ
ท างานสรา้งสรรค์ ฐานะศิลปินพ านัก สัญญาเปน็
ผลนบัตั้งแต่วนัที่31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
เป็นต้นไป 

การประเมินกระบวนการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประเมินกระบวนการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรว่า ยังขาด
ประสิทธิผลในการพัฒนาระบบการติดตามข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์การของบประมาณอุดหนุนการท าวิจัย 
สร้างสรรค์ หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ จากแหล่ง
ทุนต่างๆ ท าให้คณาจารย์ได้รับการจัดสรรทุนไม่ทั่วถึง 
ส่งผลต่อความก้าวหน้าด้านการท าต าแหน่งวิชาการ 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการสง่เสริม
และพัฒนาอาจารย ์

จากผลการประเมินปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรได้น าผลที่ได้จากการประเมิน ด าเนินการ
ปรับปรุงระบบการติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์การ
ของบประมาณอุดหนุนการท าวิจัย สร้างสรรค์ หรือ
ผลงานวิชาการลักษณะอื่น ๆ จากแหล่งทุนต่าง ๆ ท าให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีช่องทางในการน าผลงานไป
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ยังต่างประเทศจ านวนมากขึ้น
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 ความคิดริเริ่มที่จะท าสัญญาช่วย
จ า เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบัน
ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ส่วนที่ต้องปรับปรุงเป็นพิเศษและต้องสร้างความ
เข้มข้นมากขึ้น คือ กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการ
คณาจารย์ให้ด าเนินการขอต าแหน่งวิชาการในระดับที่
สูงขึ้น 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอก 
3 x 100/ 5 = 60.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
2 x 100/ 5 = 40.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ผลงานวชิาการของอาจารย ์
(3.20 + 14.40) x 100/ 5 = 352.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒปิริญญาตร ี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์วุฒปิริญญาโท คน 2 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒปิริญญาเอก คน 3 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปรญิญาตรี ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปรญิญาโท ร้อยละ 40.00  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปรญิญาเอก ร้อยละ 60.00  

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

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน 1 ตารางที่ 1.1-2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ คน 3 ตารางที่ 1.1-2 
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จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน 1 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาต่อ) ร้อยละ 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ 2  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 40.00  

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

ประเภทผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 1 0.2 
ตารางที่ 4.2-

1 
1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-

1 
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2-

2 
2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 
4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.40   

ตารางที่ 
4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40   

ตารางที่ 
4.2.2 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
ตารางที่ 
4.2.2 

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน 0.60   ตารางที่ 



 
 

37 

ประเภทผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 4.2.3 
3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 
4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การ
ทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 
4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 
4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 
4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 
4.2.4 

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

1.00   

ตารางที่ 
4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   

ตารางที่ 
4.2.5 

5.3 ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิตัร 1.00   
ตารางที่ 
4.2.5 

5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   
ตารางที่ 
4.2.5 

5.5 ผลงานวิจยัที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 1 1 
ตารางที่ 
4.2.5 

5.6 ผลงานคน้พบพนัธุ์พชื พันธุส์ัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รบั
การจดทะเบียน 

1.00   
ตารางที่ 
4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ
แล้ว 

1.00 1 1 
ตารางที่ 
4.2.5 
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ประเภทผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

5.8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหนง่ทางวิชาการแต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 1 1 
ตารางที่ 
4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 10 2.0 
ตารางที่ 
4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
 

0.40 5 2.0 
ตารางที่ 
4.2.6 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.60 3 1.8 

ตารางที่ 
4.2.6 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80 7 5.6 
ตารางที่ 
4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาต ิ

1.00 3 3.0 
ตารางที่ 
4.2.6 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 4 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 28 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 
3.2 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

14.4 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

64 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

288 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

8.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

36.00 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 168.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 352.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 40.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 40.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบถ้วน 

คิดเป็นร้อยละ 100    

 

 - ความพึงพอใจของอาจารย ์
ส่วนหนึ่งของการวัดผลความพึงพอใจของอาจารย์ คือ 

ผลส ารวจความพึงพอใจที่จัดท าโดยคณะ ฯ ซึ่งอาจเป็น
ผลส ารวจที่ไม่สามารถขยายผลความพึงพอใจของอาจารย์
ตรงประเด็นนัก ดังนั้น หลักสูตรจึงจัดสัมมนาการร่าง
หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2558 เพื่อใช้ผลความพึงพอใจน ามาปรับปรุง
และพัฒนา ทั้งด้านหลักสูตร และด้านการท างานร่วมกัน 
ซึ่งผลความพึงพอใจ คือ คณาจารย์มีความคิดเห็นว่า 
วงการเครื่องประดับร่วมสมัยไทยก าลังเติบโต หากได้รับ
การสนับสนุนจากสถาบันต่างประเทศที่มีประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการการพัฒนาการศึกษาด้านการ
ออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย ช่วยขยายผลในบางมิติ 
อาทิ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ การจัดนิทรรศการ
ร่วมกัน ฯลฯ จะสามารถเป็นส่วนส่งเสริมความก้าวหน้า
ในอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ดีมาก  

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจนี้ ท าให้หลักสูตรมี
เป้าหมายในการด าเนินงานติดต่อประสานงานสร้าง
ความก้าวหน้า เรื่อง การท าสัญญาเพื่อความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันต่างประเทศอ่ืนๆ ต่อไป 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ = 4.04 

วิจัยของคณะ ฯ 
 
เพจประกัน
คุณภาพคณะ ฯ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
 (ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 

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

4.2 (1) 36.00 60.00 5.00 
4.2 (2) 48.00 40.00 2.50 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.2 (3) 40.00 352.00 5.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 

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

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. คณาจารย์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิจัย สร้างสรรค์ และผลทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ รวมทั้ง 
สามารถเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ปรับปรุงกระบวนการติดตามและดูแลอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอน ให้ด าเนินการท าต าแหน่ง
ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

2. พัฒนาระบบและวิธีการสรรหางบประมาณเพ่ือการท าผลงานวิจัย สร้างสรรค์ และผลงานวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน ๆ แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอน 

3. มีแนวโน้มในการพัฒนา เรื่อง การด าเนินงานติดต่อประสานงานสร้างความก้าวหน้า เรื่อง การท า
สัญญาเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศอ่ืนๆ 
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หมวดที่ 5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา(น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U 
ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ่าน 

360 302 
ประวัติศาสตร์
ศิลปะส าหรับนัก
ออกแบบ 

1/ 
2558 

3 2 5          10 10 

360 303 
สุนทรียศาสตร์
ส าหรับนัก
ออกแบบ 

1/ 
2558 

6 4           10 10 

360 301 วิธีวิจัย
ส าหรับนัก
ออกแบบ 

2/ 
2558 

5 4        1   10 9 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา(น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U 
ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ่าน 

366 314 
วิสาหกิจ
เครื่องประดับ 

1/ 
2558 

10            10 10 

366 315
โครงงานส่วน
บุคคล 

1/ 
2558 

4 3 2     1     10 10 

366 321  
การบริหารธุรกิจ
ด้านการ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 

1/ 
2558 

2 3 5          10 10 

360 308 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนัก

2/ 
2558 

        1 5 1 2 9 1 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U 
ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ่าน 

ออกแบบ 
366 312 
ปรัชญาการ
ตกแต่งอย่างไทย 

2/ 
2558 

1 2 5       2   10 8 

366 316  
วัฒนธรรมทัศนา 

2/ 
2558 

         10   10 0 

366 327
การศึกษางาน
เครื่องประดับ
ท้องถิ่นและ
ประเพณีนิยม 

2/ 
2558 

6 2        2   10 8 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
กลไกการจัดท าหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร 
พ.ศ. 2553) ครบก าหนดการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปีตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ต ร  ส า นั กงาน คณะกรรมการการอุดมศึ กษา 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงจัดสัมมนาและประชุมเพื่อหารือถึงแนว
ทางการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

1) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวเิคราะห์ถึงจุดเด่นของหลักสูตร ฯ 
และวิธีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้นแก่ปรัชญาการ
ผลิตมหาบณัฑิตในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับที่มี
ความสามารถในการออกแบบเครื่องประดับขั้นสงู เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในวิชาชีพเครื่องประดับ เป็นผู้มีความรู้ มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถผลิต
นักวิชาการ ผู้ สร้างสรรค์องค์ความรู้แก่วงการอัญมณีและ
เครื่องประดับร่วมสมัย 

2) คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงโรงสร้าง
หลักสูตร เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชาต่าง ๆ รวมทั้ง ระบบ
การจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมปัจจุบนั 

3) คณะกรรมการหลักสูตรวางแผนและระดมสมองเพื่อค้นหาแนว

มติประชุม
กรรมการ
บัณฑิตคณะ
มัณฑนศิลป์ 
คร้ังที่ 
3-5/2558 
 
ร่างหลักสูตร
ศิลป
มหาบัณฑิต 
(ฉบับ
ปรับปรุง 
2559) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ทางการยกระดบัหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล และเผยแพร่
ศักยภาพของนักศึกษาในด้านความคิดสร้างสรรค์ อันแสดงออกถึง
รากเหง้าทางภูมิปัญญาและทักษะฝีมือของชนชาติอยา่งมี
เอกลักษณ์ 

ผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่างเนื้อหาสาระของหลักสูตรศิลป

มหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) โดยอาศัยหลักการส าคัญ 3 หลักการ ได้แก่ 

1) หลักการสร้างความทนัสมัยและสอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคแห่งนวัตกรรม 
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี

2) หลักการสร้างความก้าวหน้าด้วยวิธีบูรณาการองค์ความรู้ดา้น
สุนทรียศาสตร์ ปฏิบตัิการ และปริทรรศน์ เพื่อสร้างทฤษฎีใหม่ 
ๆ หรือการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง 

3) หลักการสร้างประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ หรือ
โครงการวิจัยเชิงประยุกต์ เพื่อขยายผลภูมปิัญญาไทยและ 
พัฒนารูปแบบเครื่องประดับไทยร่วมสมัยอย่างมีเอกลักษณ์ 

การประเมินกระบวนการจัดท าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) แสดงออกถึงจุดเด่นได้ถึง 3 จุด คือ 
1) การรักษามาตรฐานและเป็นหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการ

ออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยแห่งเดียวในประเทศ และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

2) เนื้อหาสาระของรายวิชาต่าง ๆ ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และถูก
ออกแบบโดยค านึงถึงปัจจัยสู่ความส าเร็จ คือ ทุกรายวิชามี
เป้าหมายในการพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทาง
ทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการจัดท าหลักสตูร 
ผลท่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดท าหลักสูตร 

สามารถน าไปใช้ได้ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้  (เนื่องจากหลักสูตร
ปรับปรุง จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559) ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการ
สัมภาษณ์วิธีคิดและพฤติกรรมของนักศึกษารุ่นที่ผ่าน ๆ มา ว่าจะต้อง
ได้รับการปรับปรุง คือ การออกแบบกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน 
ที่สามารถผลักดันให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นล าดับขั้นตอนตาม
แผนที่วางไว้ และกระตุ้นให้เกิดการฝึกปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์ 
รวมทั้งการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต เพื่อช่วยในการถ่ายทอด
ความรู้และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างความเหมาะสม 

การพัฒนาความสามารถในการก าหนดและใชท้ักษะทางปัญญาในการ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
แก้ไขปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน อาจจ าเป็นต้องมีการมอบหมาย
งานที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาแบบปลายเปิด และการประยุกต์ใช้ความรู้
ความเข้าใจ เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง หรือ
สังเคราะห์กลยุทธ์ในการถ่ายทอดผลงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ ปรากฏอยู่ใน
รายวิชาต่าง ๆ ของร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 อาทิ รายวิชา 
366 511 มานุษยวิทยาและสุนทรียศาสตร์เครื่องประดับ รายวิชา 366 
512 วิธีวิจัยและการออกแบบแนวคิดเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น 

 -การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา
นั้น ๆ 
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย มีระบบที่เร่ิมต้นด้วย 
1) การส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจบุันและเก็บข้อมูลเพื่อ

ประเมินหลักสูตร  
2) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ทิศทางของ

หลักสูตรฉบับปรบัปรุง และจัดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาถึงเนื้อหาสาระการปรบัปรุง
โครงสร้างหลักสูตรและรายวชิาต่าง ๆ รวมทั้ง เปรียบเทียบข้อ
แตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 

3) ค าสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 
2559) ตั้งแต่วันที1่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

ผลการด าเนินงาน 
1) การประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบ

เครื่องประดับ พ.ศ. 2553 ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่มร่วมกบั
นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 สามารถสรปุประเด็นได้ 3 ประเด็น ซึ่งเป็น
ประเด็นส าคัญในการปรบัปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต พ.ศ. 
2559 ได้แก่ ประเด็นที่หนึง่ เรื่องโครงสร้างของหลักสูตรเดิม 
ประเด็นที่สอง เรื่องความสอดคล้องกับนโยบายและกรอบทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัลา่สุด และ
ประเด็นสุดท้าย เก่ียวกับความคาดหวังในอนาคตของวงการ
เครื่องประดับร่วมสมัย 

2) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดสัมมนาและประชุมเพื่อวาง
ทิศทางของหลักสูตร ก าหนดเปา้หมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน
โดยก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังในคุณวฒุิ 
ปริญญาของสาขา ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร และวางแผน
การปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาต่าง ๆ การพัฒนาผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน การปรบัเปลี่ยนกลวิธีการสอนวิธีการ
เรียนรู ้ตลอดจนกระบวนการวดัและการประเมินผลนักศึกษา 

มติประชุม
กรรมการ
บัณฑิตคณะ
มัณฑนศิลป์ 
คร้ังที่ 
3-5/2558 
 
ร่างหลักสูตร
ศิลป
มหาบัณฑิต 
(ฉบับ
ปรับปรุง 
2559) 
 
เพจประกัน
คุณภาพ
ภาควิชา ฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
รวมถึง การร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

3) คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อ 
ดังต่อไปนี้  

 รศ.ดร.กาญจนา ชูครุวงศ ์
 มล.คฑาทอง ทองใหญ ่
 นส.เจน รัสเซลล ์
 อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ 
 อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช 
 รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ 

ซึ่งได้พิจารณารายละเอียด ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานในเชิงวิชาการ และเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

4) ร่างหลักสูตร ฯ อยู่ในระหว่างขัน้ตอนการเสนอหลักสูตร
ปรับปรุง 

การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
ร่างหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ 

(หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) อยู่ในระหว่างด าเนินงานให้เสร็จสิ้น 
ภายในระยะเวลาก่อนการประกาศใช้ในปีการศึกษา 2559 มีขั้นตอนการ
เสนอหลักสูตรปรับปรุง ดังต่อไปนี้ 

1) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดท ารายละเอียดการขอปรับปรุง
หลักสูตร 

2) เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา   หากเป็นหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาด้วย 

3) ภาควิชา/คณะวิชาจัดท ารายละเอียดการขอปรับปรุงหลักสูตร
จ านวน 21 ชุด ส่งมายังงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

4) งานพฒันาหลักสูตรและการสอนตรวจสอบความถูกต้องของ
รูปแบบเอกสารการขอปรับปรุงหลักสูตร 

5) เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา 
6) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการให้คณะทราบและ/หรือ

ปรับแก้ 
7) งานพฒันาหลักสูตรและการสอนเสนอหลักสูตรที่ขอปรับปรุง

แก้ไขต่อมหาวิทยาลัยเพื่อน าเข้าพิจารณาในทีป่ระชุมคณบดี 
8) งานพฒันาหลักสูตรและการสอนแจ้งมติทีป่ระชุมคณบดีให้คณะ

วิชาทราบ 
9) งานพฒันาหลักสูตรและการสอนเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลยั

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
10) งานพฒันาหลักสูตรและการสอนแจ้งมติทีป่ระชุมสภา
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
มหาวิทยาลยัให้คณะวิชาทราบ 

11) งานพฒันาหลักสูตรและการสอนเสนออธิการบดีให้ความ
เห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสตูร 

12) มหาวิทยาลยัโดยงานพัฒนาหลกัสูตรและการสอนเสนอเอกสาร
การปรับปรุงหลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ    แลว้ส าเนาแจ้งคณะวิชาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทราบ 

13) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
14) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการรับทราบให้

มหาวิทยาลยั 
15) มหาวิทยาลยัแจ้งงานพฒันาหลกัสูตรและการสอนทราบ 
16) งานพฒันาหลักสูตรและการสอนแจ้งคณะวชิาและหน่วยงานที่

เก่ียวข้องทราบ 
ปัจจุบัน (เดือนกรกฎาคม 59) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการ

ออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ก าลังด าเนินการ
อยู่ในขั้นตอนล าดับที่ 9 คือ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนเสนอ
หลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีการด าเนินการล่าช้า เนื่องจาก การปรับแก้ไขหลักสูตร
ในบางขั้นตอนไม่สัมพันธ์กับวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ได้แก่  

1) คณะกรรมการวิชาการ จัดประชุมทุก 1 เดือน 
2) ที่ประชุมคณบดี จัดประชุมทุก 2 สัปดาห ์
3) คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร จัดประชุมตามวาระที่มี

การเสนอหลักสูตร 
4) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมทุก 1 เดือน 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดท าหลักสูตร 
หลักสูตรทุกหลักสูตรที่ จะเปิดสอนต้องได้รับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอนประมาณ 2 – 3 เดือน ซึ่งหลักสูตรก าลัง
ด าเนินการอยู่ในขั้นตอนล าดับที่ 9 มีความเป็นไปได้แน่นอน ว่า หลักสูตร
ปรับปรุงสามารถประกาศใช้ได้ทันปีการศึกษา 2560  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
 (ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การวางระบบผู้สอน
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

- การก าหนดผู้สอน 
กลไกการก าหนดผู้สอน 

หลักสูตรมีการกลไกการก าหนดผู้สอนที่เหมาะสม และมีการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง 

1) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนการก าหนดผูส้อน การ
ก ากับ ติดตาม มอบหมายภาระงาน และการเตรียมการสอน มคอ.
3 และมีระบบการดูแลสมรรถนะของคณาจารย์ให้มีความสามารถ
ในการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

2)  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาภาระงานสอน ตดิตาม
รายละเอียดของรายวิชาที่ต้องการเชิญอาจารย์พิเศษ ทีส่ามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิ เชื่อมโยงกับสถานการณ์และ
สภาพจริง 

ผลการด าเนนิงาน 
1) หลักสูตรสามารถก าหนดผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับทุก

รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2558 
2) หลักสูตรสามารถเชิญอาจารย์พเิศษ ผู้ประกอบการ ศิลปนิ และนัก

ออกแบบ ที่สามารถน าเสนอประสบการณส์่วนบุคคลอันเปน็
ประสบการณ์เฉพาะทาง สง่ผลให้นักศึกษามีบทบาทในการ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ จนเกิดความเข้าใจ
น าไปประยุกต์ใช้กับความรู้ในรายวิชานั้น ๆ อาทิ รายวชิา 366 
321 การบริหารธุรกิจด้านการออกแบบเครื่องประดับ ได้เชิญ คณุ
พงษ์มนัส สวัสดชิัย เจ้าของกิจการเคร่ืองประดับแฟชัน่ แบรนด์ 
77 ผู้ซึ่งก าลังมีชื่อเสียงโด่งดงัในขณะนี้ 

3) อาจารย์ผู้สอนสามารถบูรณาการการสอนร่วมกับการวิจัย 
สร้างสรรค์ สามารถเป็นตัวอยา่งการเรียนรู้แก่นักศึกษาได้เป็น
อย่างดี เช่น รายวิชา 366 315 โครงงานส่วนบุคคล  

การประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน 
อุปสรรคในการด าเนินการประเมินกระบวนการก าหนดผูส้อน มีดังนี ้
1) การน ากระบวนการบริการทางวชิาการเข้ามามสี่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา บาง
กรณีเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนและซับซ้อน หรือเชื่อมโยงกับรายวิชา
ค่อนข้างล าบาก 

2) การสอนแบบเนน้การปฏบิัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้ประกอบการ หรือการศึกษาดูงาน อาจส่งผลกระทบเร่ืองเวลา 
ความไม่สัมพนัธ์กับคาบเรียน บางครั้งต้องมีการแลกคาบเรียน
เพื่อให้วันเวลาสะดวกต่ออาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอน 
ผลที่ได้จากการประเมินเมื่อปีที่ผ่านมา หลักสูตรน ามาปรับปรุงในปี

มคอ. 3 และ 
มคอ.4 
/2558 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การศึกษา 2558 ดังนี้ 

1) พัฒนากระบวนการก าหนดผูส้อนให้ได้มาตรฐาน เชน่ อาจารย์ทกุ
คนต้องมีการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) แจก
นักศึกษาทุกรายวชิา และเนื้อหาแต่ละรายวิชา ผู้สอนต้องปรับปรุง
ให้เนื้อหามีความทันสมัย เสริมสร้างด้วยกิจกรรมการเรียนใน
ลักษณะต่าง ๆ ตามแนวทางแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง มีการวัด และ
ประเมินผลอยา่งเหมาะสม 

2) ปรับปรุงการวางแผนและประสานงาน เร่ืองการเชิญอาจารย์พิเศษ 
หรือบุคคลภายนอก รวมถึงการศึกษาดูงาน เพื่อลดปัญหาความไม่
ลงตัวระหว่างผู้สอน กิจกรรมเสริม และเวลาของคาบเรียน 

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

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อสร้างกลไกการก ากับ
มาตรฐานการท าประมวลการสอน และความเข้มงวดในเรื่องการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
โดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้ 

1) ติดตามการส่ง มคอ.3 และ4 ของผู้สอนแต่ละรายวชิา อยา่งน้อย 
15 วันก่อนเปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค เพื่อพิจารณาภาระงาน
สอน แผนการสอน การวัดผลและประเมิน สอดคล้องกับตาราง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 

2) การก าหนดแผนการเรียนรู้ของรายวิชาที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน หรือ
การประสานการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พิเศษที่สอนร่วมกับ
อาจารย์ประจ า  

ผลการด าเนนิงาน 
1) ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 ครบถ้วน นบัเป็นเวลา 

15 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค คิดเปน็ร้อยละ 100 และ
เนื้อหาสาระของมคอ 3 ทุกรายวิชาระบุภาระงานสอน แผนการ
สอน การวัดผลและประเมิน สอดคล้องกับตารางการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ได้อย่างชัดเจน 

2) ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนการเรียนรู้ของ
รายวิชาที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน หรือสามารถประสานการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย์พิเศษที่สอนร่วมกับอาจารย์ประจ า  

การประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ 

หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญ
หลากหลายและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเนื้อหารายวิชาที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ มุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ 

มคอ. 3 และ 
มคอ.4 
/2558 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

ปรับปรุงกลยุทธ์ในการสอน ให้มีความสอดคล้องกับแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
เพื่อสร้างประสิทธิผลแก่แผนการสอนตามที่ระบุไว้ในมคอ.  3 และ
วิเคราะหเ์ป้าหมายในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน เพื่อน ามาใช้
เป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ตรงกับค าอธิบาย
รายวิชาที่ก าหนดไว้   

 - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

1)  การแตง่ตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ ์ค านงึถึงคณุสมบัติของ
อาจารยท์ี่ปรึกษาที่เหมาะสมกับหวัข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะ
ความรู้และความเชีย่วชาญในหัวขอ้วิจัยที่จะควบคุมการท า
วิทยานพินธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา  

2)    มีระบบก ากบัการท างานของอาจารย์ผู้ที่ปรึกษาที่เอ้ือประโยชน์
ต่อนักศึกษาเต็มที่ และหลักสูตร ฯ ให้ความส าคัญกับพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตาม
จรรยาบรรณของอาจารย ์

เอกสารค าสั่ง
แต่งตั้ง
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานพินธ์ 
/บัณฑิต
วิทยาลัย 

 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

(ระบุประเด็นเฉพาะสาขาวิชา และปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ในปี
การศึกษา 2559) 

 

 - การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

1)   มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

2)   มีระบบการก ากบัติดตามความก้าวหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ทนัตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3)   มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอก
ผลงานวิจัย และปญัหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ มีการให้
ความรู้และระดบัชัน้ความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง 
และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

4)   มีการให้ความรู้และระดับชัน้ความส าคัญในการตีพิมพผ์ลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัใน
วารสารวชิาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจด

การตีพิมพ์
ผลงานใน
ระดับบัณฑิต 
ศึกษา/ 
บัณฑิต
วิทยาลัย  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร หรือการเผยแพร่ด้วยวิธีการจัด
นิทรรศการการออกแบบเครื่องประดับ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
 (ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาต ิ
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตร ฯ เพื่อสร้าง
กลไกการก ากับและติดตามผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.5 และมคอ.6) ในทุกรายวิชา
ภายหลังการปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค มีก าหนด 30 วัน โดยมุ่งเน้น
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) การตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของกลยทุธ์ในการสอนของ
อาจารย์แต่ละรายวิชา ที่สามารถสร้างเสริมความรู้และทักษะที่
จ าเป็นต่อการเรียน และการปฏบิัติงาน 

2) การให้ความเข้มงวดกับข้อก าหนดเฉพาะในแตล่ะรายวิชา ซึ่งเป็น
ผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพฒันาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ได้รบั
การพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลักสูตรจัดให้และแสดงออกถึงความรู้ความ
เข้าใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้น  

ผลการด าเนินงาน 
ผู้สอนทุกรายวิชาให้ความร่วมมือกับการก ากับและติดตามผลการ

ประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ 5) 
ภายหลังการปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค มีก าหนด 30 วัน โดยแสดง
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้สอนออกแบบกลยุทธ์การสอนที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เรียนให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้แก่ คาม
รู้ ความเข้าใจ ทักษะความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เจต
คติที่ดี เป็นตน้ 

2) ผู้สอนรายงานผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการที่นักศึกษาบรรลุถึง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 อันส่งผลท าให้นักศึกษาได้ความรู้ 

มคอ.3, 5
และ มคอ.6 
/2558 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
เข้าใจกระบวนการวิจัย การประยุกต์ทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์
ความรู้ของตนเอง และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเรียนรู้โดยอาศัยการบูรณาการทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

การประเมินกระบวนการประเมนิผลการเรียนรู ้
เครื่องมือในการประเมินกระบวนการระหว่างการประเมินผลการ

เรียนรู้ยังไม่สามารถแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการบรรลุถึง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 เฉพาะอย่างยิ่ง ในเชิงนามธรรม เนื่องจาก
ส่วนใหญ่แล้ว ผู้สอนแต่ละรายวิชามีการใช้ระบบวัดผลแบบทางตรง คือ 
การเข้าชั้นเรียน การสอบ หรือการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น 
ผลสัมฤทธิ์จึงมักแสดงออกมาในรูปของผลการศึกษา ที่มีลักษณะเป็นผล
การประเมินเชิงรูปธรรม 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนปรับปรุง การออกแบบ
เครื่องมือส่งเสริมการประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ โดย
เร่ิมต้นจาก ระบบการวัดผลแบบอ้อม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของการ
เรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และเหตุผลในการประเมินที่ชัดเจน 
อาทิ การประเมินกระบวนการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 
ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) และด้านทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) เป็นต้น เครื่องมือดังกล่าว สามารถท าให้
ผู้สอนมีความเข้าใจในธรรมชาติและพฤติกรรมของนักศึกษามากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ หลักสูตรมิได้ต้องการนักศึกษาที่บรรลุผลการเรียนรู้ในเชิง
รูปธรรม คือ ผลการเรียนดี มีความรู้น าไปประกอบอาชีพได้ ฯลฯ เท่านั้น 
หากคาดหวังให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เชิงนามธรรม
ที่แท้จริง เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักษ์วัฒนธรรม
ของชนชาติ และเป็นผู้มีสติปัญญา  รับผิดชอบสังคมและยกระดับ
วงการอัญมณีและเครื่องประดับไทยต่อไป 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมมีกลไกการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดขึ้นช่วงเดียวกับการก ากับและ
ติดตามผลการประเมินการเรียนรู้ ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.5 และมคอ.6) ในทุกรายวิชาภายหลังการปิดภาค
การศึกษาแต่ละภาค มีก าหนด 30 วัน มีเนื้อหาสาระ ดังต่อไปนี้ 

1) ติดตามวิธีการวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
รายวิชาต่าง ๆ ว่าสอดคล้องกบัแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญหรือไม่ หรือการประเมินตามสภาพจริง
เพราะเป็นวิธีการทีส่ามารถค้นหาความสามารถ และ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรีย 

2) ตรวจสอบวิธีการประเมนิตนเองของผู้เรียนในแต่ละรายวชิา เปน็

มคอ.3, 5
และ มคอ.6 
/2558 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การประเมินคุณลักษณะหรือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนว่า
บรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่  

ผลการด าเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ส่วนใหญ่ด าเนินงานการใช้วิธีประเมินผล

การเรียนรู้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
1) ประเมินภาคปฏบิัติ คือ เป็นการทดสอบความสามารถของผู้เรียน 

ภายไต้สถานการณ์และ   เงื่อนไขที่สอดคล้องกับสภาพจริงมาก
ที่สุด 

2) ประเมินกระบวนการ คือ กระบวนการในทีน่ี้หมายถึง วิธีการ 
ที่ผู้เรียนใช้ด าเนินการเพื่อให้ได้ผลผลติ กระบวนการวิจัยข้อมูล 
หรืออาจจะเป็นผลงานทดลอง ซึ่งยังไม่ใชผ่ลผลิต 

3) ประเมินผลผลิต คือ ประเมินผลงานที่เป็นผลจากการแสดงหรือ 
การกระท าของผู้เรียน วิธีประเมินอาจท าได้หลายลักษณะ เช่น 
พิจารณาจากคุณภาพงาน รูปลกัษณะของงาน และการ
ตรวจสอบว่าผลงานเปน็ไปตามข้อก าหนดที่ตั้งไว้หรือไม่ 

การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู ้
การประเมินกระบวนการเป็นรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่ท า

ได้ค่อนข้างยาก เพราะธรรมชาติของการประเมินค่อนข้างยุ่งยาก และไม่
เป็นปรนัย ต้องอาศัยหลักฐานที่มาจากกระบวนการในแต่ละล าดับ เช่น 
การสะท้อนข้อมูลที่น ามาใช้ การบันทึกผล ตัวอย่างผลการทดลอง การ
ประเมินส่วนใหญ่จะใช้การสังเกต พิจารณาผลจากการพิสูจน์สมมุติฐาน 
โดยมุ่งดูที่คุณภาพ กระบวนการที่เป็นล าดับ หรือประสิทธิภาพของ
กระบวนการ 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558  คือ การพัฒนาเครื่องมือส าหรับการ
ประเมินภาคปฏิบั ติ  การจ าแนกและระบุกระบวนการปฏิบั ติ 
(identification  test) เป็นการระบุสมมุติฐาน วิธีวิจัย ผลการ
ทดลอง  ขั้นตอนการท างาน หรือจ าแนกสิ่งที่ไม่เหมือนกัน โดยมุ่งเน้น
การรายงานผลด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การน าเสนอด้วยวาจา การเขียน
รายงานวิจัย การซักถาม การรับฟังค าวิจารณ์จากผู้สอน เพื่อสะท้อนถึง
การเรียนรู้ของนักเรียนทั้งความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด วิธีท า ความพอใจใน
ผลงาน  ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดีข้ึน 

นอกจากนี้ ควรพัฒนาแบบทดสอบการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ความสามารถจริง (Authentic Test) โดยทดสอบด้วยวิธีแบบปลายเปิด
ไปพร้อมกัน เน้นให้นักศึกษาตอบสนองข้อค าถามในลักษณะการน า
ความรู้ ไปใช้หรือสร้างความรู้ ใหม่  จากความรู้ความเข้า ใจและ
ประสบการณ์เดิม จากสถานการณ์จ าลองที่คล้ายคลึงหรือเรียนแบบ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สภาพจริง เช่น รายวิชา 366 315 โครงงานส่วนบุคคล 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
กลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตร ฯ เพื่อพิจารณา
กลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และมคอ.
6) ในทุกรายวิชาภายหลังการปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค มีก าหนด 30 
วัน เพื่อเตรียมข้อมูลไปสู่การประเมินหลักสูตร (มคอ.7) อย่างน้อย 30 
วัน ก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (เดือน
กรกฎาคม- สิงหาคม ของทุกปี)  โดยมุ่งเน้นรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) การพิจารณาวิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา
แต่ละบุคคล ในแต่ละรายวิชา ตอ้งเป็นไปตามข้อบังคบั
มหาวิทยาลยัศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 

2) ตรวจสอบอาจารยผ์ู้สอนในแตล่ะรายวิชา ว่าสามารถด าเนนิงาน
ตามข้อก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่คาดหวัง
ไว้ในมคอ. 3 ประกอบกับการสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยองค์ประกอบ
อื่นๆที่เก่ียวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ท าให้
นักศึกษาบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นอย่างสอดคล้องกัน
อย่างเป็นระบบ โดยสรุปผลออกมาเป็นมคอ. 5 และ6 

3) วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติหลงัไดร้ับข้อมูลจาก มคอ.5, มคอ.6 และ 
มคอ.7 เพื่อพิจารณาแผนการจดัการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 

ผลการด าเนนิงาน 
การประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2558 ท าให้

หลักสูตรได้ข้อมูลที่เป็นสาระจ าเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพ
การเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้ในมคอ. 7 เพื่อเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและน าไปใช้ประเมินหลักสูตร 

การประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2558 แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 
2558  อันเป็นส่วนส าคัญในการประกันคุณภาพบัณฑิต และสื่อสารให้
หน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต 
โดยเร่ิมที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 
การประเมินกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสตูร 

แม้การประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่มีความ
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา เท่านั้น แต่ยัง เป็น
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับบุคลหลายกลุ่ม  ทั้งอาจารย์ผู้สอน  นักศึกษา  

มคอ.5, 6
และ มคอ.7 
/2558 



 
 

54 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผู้บริหารคณะ ฯ หรืออาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา และฝ่าย
อาคารสถานที่  อีกด้วย ดั งนั้ น  บางครั้ ง การก ากับการประเมิน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ประเมินเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวกับ
หลักสูตร อาจได้ข้อมูลที่ไม่แม่นย านัก อาทิ ปี 2558 คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ปิดซ่อมแซมอาคาร ท าให้หลักสูตรไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนที่คณะได้ คณะกรรมการประจ าคณะ
แก้ปัญหาให้หลักสูตร ด้วยการ ขออนุญาตใช้พื้นที่คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนแทน 

ด้วยเหตุสุดวิสัยดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ไม่ว่าจะเป็น ห้องเรียนหรือสภาพพื้นที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
เวลาการเข้าใช้สถานที่มีจ ากัด หรือวันว่างของสถานที่ไม่ตรงกับตาราง
เรียนจึงต้องปรับเปลี่ยนตารางสอนบ่อยครั้ง ท าให้รายวิชาบางวิชาที่ควร
มีการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องกัน เพราะมีเนื้อหาสัมพันธ์กัน ไม่
สามารถจัดการได้ รวมถึงการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองคณะ 
เฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการเข้าใช้อาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ในช่วง
เปิดภาคการศึกษาใหม่ ๆ ติดขัดและล่าช้า   
ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

ภายหลังจากการประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 
2558 การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และ 
มคอ.7 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะต้องจัดท าข้อมูลเพื่อบันทึก
ปัญหาในลักษณะอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการเตรียมการณ์การจัดการ
เรียนการสอน เพื่อสร้างประสบการณ์และเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า อันส่งผลต่อการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรที่ส าคัญ 

 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
1)   คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนดเกณฑ์การประเมินชดัเจน 

มีตัวบ่งชี้คุณภาพของโครงงานวทิยานิพนธ์และการสอบป้องกัน
วิทยานพินธ์ทีช่ัดเจน 

2)   ข้อมูล วิธีวิจัย หรือองค์ความรู้ของวิทยานิพนธ์สามารถรองรับ
การประเมิน เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 มีที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ 

3)   วิทยานพินธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยทีส่ะท้อน
ความคิดริเริ่ม ทันต่อยุคสมัย มกีารออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม 
เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพรอ่ย่างมี
มาตรฐานในรูปแบบต่าง ๆ อาท ิวารสารซึ่งเปน็ที่ยอมรับในสาขา
วิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. หรือการจัดนิทรรศการเผยแพร่
วิทยานพินธ์ระดบัชาต ิ

 



 
 

55 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
 (ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

   

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

   

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

   

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

   

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

   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

   

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

   

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

   

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

   

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่
ประเมิน 

  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.23   

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่ 4.92   



 
 

56 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
รวมตัวบ่งชี้ในปนีี ้ 11   

จ านวนตัวบง่ชี้ทีด่ าเนนิการผา่นเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 5   
ร้อยละของตัวบ่งชีท้ี่ 1-5 100   

จ านวนตัวบง่ชี้ในปีนีท้ี่ด าเนนิการผ่าน 11   
ร้อยละของตัวบ่งชีท้ั้งหมดในปนีี้ 100   

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  11 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  11  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  11  ข้อ  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  11  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
 
การบริหารหลักสูตร  

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

การเงิน การคลัง และ
การงบประมาณที่
จัดสรรล่าชา้และไม่
เพียงพอ 

ส่งผลต่อการพฒันาด้านเครื่องมือ
เครื่องจักรที่เป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เนื่องจาก
นวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่
ส าคัญต่อการศึกษาในระดบัสงู สิ่ง
เหล่านี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
วิชาการดา้นตา่ง ๆ หรือเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์แขนงอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพด้านการออกแบบ
เครื่องประดับร่วมสมัยที่เปน็ระบบ  

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
ได้แก ่
1.1 ขอความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถาบัน
ภายนอกในระดับประเทศ 
ได้แก่ การเชิญอาจารย์
พิเศษ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
หรือผู้บริหารจากแบรนด์
เครื่องประดับรายใหญ่ ๆ 
รวมทั้งการศึกษาดูงานใน
ส่วนของโรงงานการผลิตที่มี
ชื่อเสียง 
1.2 ขอความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถาบัน
ภายนอกในระดับ
ต่างประเทศ ได้แก่ การท า
สัญญาร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบนัที่มชีื่อเสียงด้าน
การออกแบบเครื่องประดับ
ในต่างประเทศ เพื่อด าเนิน
กิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ  

บทสัมภาษณ์
คณาจารย์ใน
การจัดสัมมนา 
เดือน
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 
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ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

อาทิ การเชิญอาจารย์จาก
ต่างประเทศมาบรรยาย 
หรือจัดสัมมนา การ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และ
นักศึกษา การจัดท า
โครงการศิลปินพ านัก การ
จัดแสดงผลงานร่วมกัน 
และอื่นๆ 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)   

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการ

แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

366 316  
วัฒนธรรม
ทัศนา 

2/2558 ทุกคนที่
ลงทะเบียน
จะได้รับการ
ประเมินผล
การศึกษา
เป็นค่า
ระดับ I  

ใบประเมินผล
การศึกษา 

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

หลังจากการ
เดินทาง นศ.
ต้องท า
รายงานและ
น าเสนอ และ
ประมวลผล
ความรู้จาก
การเดินทาง 
จึงจะได้รบั
การวัดผล
และ
ประเมินผล
การศึกษา ซึ่ง
กระบวนการ
ดังกล่าว จะ
เสร็จสิ้นก่อน
เปิดภาค
การศึกษาต้น 
ปี 2559 

 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา   

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
366 322 - ไม่มีนักศึกษาเลือก เนื่องจากเป็นรายวชิาเลือก - 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การออกแบบ
โลหะภัณฑ์ขั้น
สูง การออกแบบโลหะภัณฑ์ขั้นสูง การบริหารธุรกิจด้านการออกแบบเครื่องประดับ 3 (2-2-5) 

เสรี ข้ึนอยู่กับความ
ต้องการหรือสนใจของ

นักศึกษาแต่ละรุน่ 
366 323 การ
อ อ ก แ บ บ
เครื่องประดับ
ขั้นสูง 

- ไม่มีนักศึกษาเลือก เนื่องจากเป็นรายวชิาเลือก
เสรี ข้ึนอยู่กับความ

ต้องการหรือสนใจของ
นักศึกษาแต่ละรุน่ 

- 

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

- ไม่มีนักศึกษาเลือก เนื่องจากเป็นรายวชิาเลือก
เสรี ข้ึนอยู่กับความ

ต้องการหรือสนใจของ
นักศึกษาแต่ละรุน่ 

- 

3 6 6  3 2 6 
ศิลปะและการ
ออกแบบเครื่อง
ภาชนะโลหะ การออกแบบเคร่ืองประดบัขั้นสูง 3 (1-4-4) 

- ไม่มีนักศึกษาเลือก เนื่องจากเป็นรายวชิาเลือก
เสรี ข้ึนอยู่กับความ

ต้องการหรือสนใจของ
นักศึกษาแต่ละรุน่ 

- 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- - - - - - 

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา)   

รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
360 302 
ประวัติศาสตร์
ศิลปะส าหรับนัก
ออกแบบ 

1/ 
2558 

/  เพิ่มการเรียนรู้จากตัวอย่างศิลปกรรมในเว็ป
ไซต์พิพิธภัณฑ์ตา่งประเทศ ตลอดจนการ
เรียนรู้ผ่านภาพยนตร์และสื่อออนไลน ์

มคอ.5 

360 303 
สุนทรียศาสตร์
ส าหรับนัก
ออกแบบ 

1/ 
2558 

/  ศึกษาผลงานและวิจารณ์ผลงานจาก
สถานการณ์จริง เชน่ การเยี่ยมชมผลงาน
นิทรรศการของศิลปินตา่งๆ 

มคอ.5 

360 301 วิธีวิจัย
ส าหรับนัก

2/ 
2558 

/  พยายามรวบรวมตัวอย่างงานทบทวน
วรรณกรรม 

มคอ.5 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
ออกแบบ 
366 314 
วิสาหกิจ
เครื่องประดับ 

1/ 
2558 

/  มอบหมายให้ท างานจริงเพิ่ม เปน็งาน
ลักษณะกลุ่ม เพื่อลดภาระของ นศ. 

มคอ.5 

366 315
โครงงานส่วน
บุคคล 

1/ 
2558 

/  ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีแนวคิดอย่างสมเหตุสมผล
มากข้ึน 

มคอ.5 

366 321  
การบริหารธุรกิจ
ด้านการ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 

1/ 
2558 

/  น าเสนอตัวอยา่งที่เปน็เครื่องประดับจริง
ประกอบการอธิบาย สามารถสร้างความ
เข้าใจมากข้ึน 

มคอ.5 

360 308 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนัก
ออกแบบ 

2/ 
2558 

/  ออกแบบสื่อการสอนในหลายรปูแบบเพื่อให้
เกิดความเข้าใจ จดจ าและอยากมส่วนร่วมใน
รายวิชา เช่น การศึกษาผลงานออกแบบและ
งานศิลปะ ณ หอศิลป์ ภายในมหาวิทยาลยั 
การชมภาพยนตร์และหรือดีวีดี เกี่ยวกับการ
ออกแบบงานศิลปะ ทัง้เนื้อหา ปรัชญาและ
เทคนิค ประกอบการอธิบาย สามารถสร้าง
ความเข้าใจง่ายมากข้ึนและไม่รู้สึกว่าเป็นการ
เรียนรู้จากต าราเพียงเท่านั้น 

มคอ.5 

366 312 
ปรัชญาการ
ตกแต่งอย่างไทย 

2/ 
2558 

/  เพิ่มแผนการศึกษานอกสถานทีแ่ละ
การศึกษาศิลปกรรมจากพิพิธภณัฑ์ 

มคอ.5 

366 316  
วัฒนธรรมทัศนา 

2/ 
2558 

/   มคอ.5 

366 327
การศึกษางาน
เครื่องประดับ
ท้องถิ่นและ
ประเพณีนิยม 

2/ 
2558 

/  ทดลองให้นักศึกษาน าเสนอผลการออกแบบ
กิจกรรมภายในภาควิชา 

มคอ.5 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม……………………………………………………………….............………………… 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง 

ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม ขาดการฝึกฝนเร่ืองการ
วิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรม
ของตนเองและของผู้อื่นใน
สถานการณ์ตา่งๆกัน เช่น การ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตาม
กาลเทศะ ทัศนคติ และวฒุิ
ภาวะในการตัดสินใจ 

ออกแบบกลยุทธ์การสอน
เพื่อพัฒนานสิัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความ
รับผิดชอบทั้งในสว่นตนและ
ส่วนรวม 

มคอ.5 

ความรู ้ ขาดประสทิธิผลของ
ความสามารถในการเข้าใจ การ
คิดและกระบวนการน าเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห ์และ
จ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ
และทฤษฎ ี 

ออกแบบกลยุทธ์การสอน
เพื่อสร้างเสริมนิสัยในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทไีด้เรียน
และฝึกฝนวิธีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามกระบวนการต่าง 
ๆ 

มคอ.5 

ทักษะทางปัญญา ขาดการประยุกต์ใช้ความรู้ความ
เข้าใจ เพื่อเป็นการพัฒนา
ความสามารถในการคิดและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

ออกแบบกลยุทธ์การสอนที่
เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้จาก 
การคิดวิเคราะห ์และการ
แก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้
คาดคิดมาก่อน 

มคอ.5 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ขาดประสทิธิผลในการท างาน
เป็นกลุ่ม ส่งผลต่อการแสดง 
ภาวะผูน้ า  

ออกแบบกลยุทธ์การสอนที่
ส่งเสริมความสามารถในการ
วางแผนและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

มคอ.5 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาที่เข้าเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาอาจมี
ความสามารถต่างกันในการใช้
ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบาง
คนต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษ 

ปรับปรุงการจัดการสอนที่
วางแผนการให้ข้อมูล
ย้อนกลับและค าแนะน าใน
การปรับปรุงทักษะที่จ าเป็น
ทางดา้นการค านวณอย่าง
ง่ายๆ แก่นักศึกษา เพื่อ
ปรับปรุงทักษะที่จ าเป็นทาง
คณิตศาสตร์อย่างงา่ยๆ และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

มคอ.5 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
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จ านวนอาจารย์ใหม่……0…… จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ……0…… 
 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
  

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

การสัมมนาภาควิชาฯ
เพื่อร่างและปรับปรุง
หลักสูตรฯ 

14 1 ร่างหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

มติประชุม
กรรมการ
ประจ าคณะ
มัณฑนศิลป์ 
คร้ังที่6/2558 

การอบรมเรื่องการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา จัดโดย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

5 - ได้รับคู่มือการศึกษาด้วยตนเอง และ
ได้รับความรูใ้นการจัดการระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

คู่มือการจัดการ
ความรู้ระดับ
หลักสูตร
ประจ าปี 2557 

การเดินทางไปยงั
ประเทศเอสโตเนียเพื่อ
ท าหนังสือสญัญาช่วยจ า 
และความร่วมมือด้าน
วิชาการระหว่างสถาบัน 
คือ หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับ 
กับ 
สถาบนัศิลปะ
เอสโตเนียน  

5 - ศึกษาและดูงานการจัดการเรียนการสอน 
พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และความ
คิดเห็นระหว่างกลุ่มคณาจารย์และ
นักศึกษา ณ สถาบันศลิปะเอสโตเนียน 
ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงดา้น
เครื่องประดับ ติดอันดับ 1/10 ของโลก 
การเยี่ยมชมนิทรรศการของบัณฑิต
ผู้ส าเร็จการศึกษา ทัง้ระดับศลิปบัณฑิต 
และมหาบัณฑิต จากสถาบนัศิลปะ
เอสโตเนียน 

มติประชุม
กรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
คณะ
มัณฑนศิลป์ 
คร้ังที่6/2559 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 
5.2 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 
5.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 
5.4 11 ข้อ 11 ข้อ 5.00 

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

ระดับคุณภาพ : ดี 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
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จุดเด่น 
อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร มีความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร จึงออกแบบหลักสูตรที่มีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ และทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 
โอกาสในการพัฒนา 

หลักสูตรต้องออกแบบกลยุทธ์ที่ใช้ส่งเสริมข้อมูลอันสามารถสร้างความสมบูรณ์ในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
คุณภาพหลักสูตรให้มากยิ่งขึ้น มีความพร้อมรับการตัดสินผลการประเมิน และได้รับผลการประเมินในระดับที่
สูงขึ้น 
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หมวดที่ 6 
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมสี่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
กลไกที่ด าเนนิงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิง่สนบัสนนุ 
การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

กลไกการด าเนินงานของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้ระบบ
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก ่

1) การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายให้อาจารย์
ทุกคนแสดงความคิดเห็น เพื่อมสี่วนร่วมเก่ียวกับสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้อาทิ การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใสรูปแบบ
ต่าง ๆ การจัดหาหนงัสือ ต ารา การจัดการสัมมนา ฯลฯ 

2) คณาจารย์มีเปา้หมายเดียวกันและมีความเข้าใจในการ
พัฒนาการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับการจัดการเรียนการสอน หรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และกลไกจัดหาสิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ โดยจักให้มีการเตรียมการณ์ แบ่ง
หน้าที่ติดต่อประสานงานกับหนว่ยงานภายนอก เพื่อขยายผล
การจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ และปรับปรุงคุณภาพของ
สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ อาทิ โรงปฏิบัติการขึ้นรปู
เครื่องประดับ รวมทั้ง เครื่องจักร เคร่ืองมือ และเครื่องใช้ 
เป็นต้น 

3) มีการวางแผนการดูแลรักษาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ที่
สาขาวชิามีอยู่ในปัจจุบนั 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรศึกษาในปีการศึกษา 2558 

หลักสูตรดูงานการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจาก
โรงงานผลิตเครื่องประดับรายใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่สอดรับกับทิศทาง
หรือกระแสรูปแบบของผลงานเครื่องประดับในอนาคต ได้แก่ 
เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องขึ้นต้นแบบอัตโนมัติ เครื่องหล่อผลงาน
เครื่องประดับขั้นสูง โลหะชนิดใหม่ ๆ และอื่นๆ 

รวมทั้ง ติดต่อขอความอนุเคราะห์หน่วยงานดังกล่าวไปพร้อมกัน 
ซึ่งปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้รับบริจาควัสดุปูนส าหรับใช้ในการ
หล่อเคร่ืองประดับจ านวนมาก จากบริษัทเกสวายน์ 
การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

มติประชุม
กรรมการ
ประจ าคณะ
มัณฑนศิลป์ 
คร้ังที่ 6/2558 
 
เอกสารประชุม
ภาควิชา ฯ 
 
เพจประกัน
คุณภาพ
ภาควิชา ฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สามารถขยายผลการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ มีความ
แน่นอน แต่ ไม่ เพียงพอและล่าช้า อีกส่วนคือ การขอความ
อนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก มีความเป็นไปได้น้อย 
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการปรบัปรุง 

ผลที่ได้จากการประเมินปีที่มา ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมี
การปรับปรุง ดังนี้  

1) หลักสูตรเสนอแนะให้บัณฑิตวทิยาลัยประเมินความพงึพอใจ
ต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ให้มีความละเอียดและตรง
ประเด็นมากกว่านี ้ 

2) ส่วนของหลักสูตร นอกจากไดน้ าผลการประเมินของบัณฑิต
วิทยาลัยไปปรับปรุงแล้ว ได้ท าการสัมภาษณน์ักศึกษาในวนั
ปฐมนิเทศ (ซึ่งมีการจัดก่อนเปิดภาคการศึกษา) อีกด้วย 
เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ตรงจดุ พร้อมน าไปปรับปรุงได้
ทันที เชน่ ปีการศึกษานี้ หลักสตูรสามารถน าผลการประเมิน
ไปปรบัปรุงได้ทนักับการเรียนการสอน คือ นักศึกษาต้องการ
ตู้เก็บของส่วนบุคคลในโรงปฏบิตัิการ เนื่องจากเพิ่มความ
สะดวกสบายเวลาเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติการข้ึน
รูปเคร่ืองประดับ หลักสูตรจึงเตรียมตู้เก็บของเพิ่มทั้งหมด 10 
ตู้ 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

1) ขาดความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
สภาพแวดล้อมดา้นการเรียนรู้) รวมทั้ง การจัดพื้นที่หรือ
สถานทีส่ าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน เนื่องจากคณะ ฯ อยู่
ในช่วงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร 

2) การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนบัสนุนทาง
การศึกษาในระดับคณะ ฯ และมหาวิทยาลยั เช่น ห้องสมุด 
ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวชิาการเพื่อการ
สืบค้น ฯลฯ เพียงพอ และทันสมัย 

3) ระบบการบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

มติประชุม
กรรมการ
ประจ าคณะ
มัณฑนศิลป์ 
คร้ังที่ 5-
6/2558 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีกระบวนการปรับปรุงตามผลประเมินความพึงพอใจ 
ทั้งนี้ อาศัยจากผลส าเร็จของการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2558 ใน
ภาคการศึกษาต้น ดังนั้น ในปีการศึกษาต่อๆไป หลักสูตรจะจัดการ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ปฐมนิเทศนักศึกษาเก่าและใหม่ทุกปี เพื่ออธิบายถึงจุดเด่นและ
ปัญหาของสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับรับผิดชอบ พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนและรับความคิดเห็น
จากนักศึกษาทั้งสองชั้นปี เพื่อน าผลการประเมินความพึงพอใจไป
ปรับปรุง 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
 (ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 

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

ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 
 คณาจารย์มีเป้าหมายเดียวกันและมีความเข้าใจในระบบการพัฒนาการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน และกลไกจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
  
โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตรฯ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือขยายผลการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และปรับปรุงคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ อาทิ โรงปฏิบัติการขึ้นรูปเครื่องประดับ รวมทั้ง 
เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องใช้ 

2. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
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หมวดที่ 7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

   

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 30 ธ.ค.58 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

บัณฑิต (น.ส.ภัทร์สิริย์ เกษมสันต์) ระบุวา่ไดน้ าความรู้
จากที่เรียนไปใช้ประโยชน์ในการท างานประมาณ 70 - 
100% 

 
 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 

 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) วันที่ส ารวจ 30 ธ.ค.58 
กระบวนการประเมิน 
บัณฑิตวิทยาลยั ขอความร่วมมือผู้จ้างงาน (ผ่านผู้ส าเร็จการศึกษา) ตอบแบบสอบถามออนไลน ์ 
(Google Form) โดยคณะวชิา รับผิดชอบดงึข้อมูลเมื่อครบระยะเวลาส ารวจ 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
บัณฑิต (น.ส.ภัทร์สิริย์ เกษมสันต์) เป็นผู้มีความ

ตั้งใจ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัว
เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ เป็นผู้สนใจหาความรู้เพิ่มเติม
สม่ าเสมอ และน าเอาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในงานที่
รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 
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หมวดที่ 8 
แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา   

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
กิจกรรม 5 ส เดือน สิงหาคม 2558 อาจารย ์

ทัศน์ฐรสชง  
ศรีกุลกรณ์ 
อาจารย์ชาติชาย 
คันธิก 

ดีมาก สามารถปรับปรุงความสะอาด 
สร้างความสะดวก สะสางสิง่ที่ไม่จ าเป็น 
ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย และสรา้งสรรค์
สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ภายในอาคาร
ปฏิบัติการขึ้นรูปเครื่องประดบั รวมทั้ง 
เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องใช้ 

การสัมมนาภาควิชา
ออกแบบ
เครื่องประดับ 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 

เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
2558 

อาจารย ์
ทัศน์ฐรสชง  
ศรีกุลกรณ์ 
รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุภาวี 
ศิรินคราภรณ์ 
 

ดีมาก สามารถระดมความคิดในการ
พัฒนาเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ ของ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับ (หลักสตูร
ปรับปรุง 2559) ให้มีความทันสมัยตาม
ความเจริญด้านเทคโนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) โดยลดจ านวน
รายวิชาที่มีความซ้ าซ้อน พัฒนาเนื้อหารายวิชาต่างๆให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสังคมและเศรษฐกิจ 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)  โดยลดเนื้อหาในรายวิชา อาทิ รายวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะส าหรับนักออกแบบ และรายวิชาสุนทรียศาสตร์ส าหรับนักออกแบบ โดยบูรณาการความรู้
เข้าด้วยกัน 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   ได้แก่ การสนับสนุนการท างานนอก
สถานที่หรือต่างประเทศของอาจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์  และการเรียนเชิญศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน
เครื่องประดับ อาทิ Mr. Charles James Lewton Brain จากประเทศแคนาดา เพ่ือบรรยายและสาธิตเทคนิค
การข้ึนรูปโลหะด้วยวิธีการพับ 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2559 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนการปฏิบัติการ ร่างหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ส าเร็จเมื่อวันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 และเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยภายในเดือนเดียวกัน 
ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ ์
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 

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

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

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 

อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช (ดูตาราง 4.2.6) 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ 

อาจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ (ดูตาราง 4.2.6) 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 

อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ (ดูตาราง 4.2.6) 
 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร. 
สุภาวี ศิรินคราภรณ์ 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 

  

อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์  
ประพิศพงศ์วานิช 

  

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

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

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

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปรญิญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์กับ
หลักสตูร 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1 ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ ์ รองศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสตูร 5 ปี) 
MA. 
Ph.D.  

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
Jewellery  
Jewellery 

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

2539 
2542 
2547 

2 ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. 
Diploma 
Ph.D.  

ประตมิากรรม 
Jewellery Design 
Jewellery 

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

2538 
2544 
 
2549 

3 ดร.ปฐมาภรณ์   
ประพิศพงศ์วานิช 

 วท.บ. 
วท.ม. 
Ph.D. 

วัสดุศาสตร-์เทคโนโลยีอัญมณ ี
วัสดุศาสตร ์
Materials Sciences 

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

2544 
2548 
2552 

4 ดร.เพญ็สริิ  ชาตินิยม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
Design 
Architectural Heritage Management 
and Tourism 

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

2539 
2542 
2556 

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

การออกแบบผลติภณัฑ ์
Jewellry & Metal Smithing 

ตรงกับหลักสูตร ม.ศิลปากร 
Texas Women’s U., USA. 

2534 
2539 
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ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปจัจุบนั-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปรญิญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์กับ
หลักสตูร 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1 ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ ์ รองศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสตูร 5 ปี) 
MA. 
Ph.D.  

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
Jewellery  
Jewellery 

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

2539 
2542 
2547 

2 ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. 
Diploma 
Ph.D.  

ประตมิากรรม 
Jewellery Design 
Jewellery 

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

2538 
2544 
 
2549 

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

วัสดุศาสตร-์เทคโนโลยีอัญมณ ี
วัสดุศาสตร ์
Materials Sciences 

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

2543 
2547 
2552 

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

ศิลปะอุตสาหกรรม 
Jewelry / Metal Smithing 
Jewelry / Metal Smithing 

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

2535 
2540 
2543 

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

การออกแบบผลติภณัฑ ์
Jewelry / Metal Smithing 

ตรงกับหลักสูตร ม.ศิลปากร 
Texas Women’s U., USA. 

2534 
2539 
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ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปรญิญา) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1 ดร.เพญ็สริิ  ชาตินิยม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสตูร 4 ปี) 
MA. 
Ph.D. 

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
Design 
Architectural Heritage Management 
and Tourism 

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

2539 
2542 
2556 

2 ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสตูร 5 ปี) 
MA. 
ปร.ด. 

การออกแบบผลติภณัฑ ์
Visual Arts 
โบราณคดสีมัยประวัตศิาสตร ์

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

2533 
2542 
 
2556 

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

สถาปัตยกรรมศาสตร ์
Architecture 
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 

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

2538 
2540 
2547 
2553 

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

เครื่องประดับ 
แฟช่ันและสิ่งทอ 

ม.ศิลปากร 
จุฬาลงกรณ ์

2543 
25 

5 ดร.ยอดขวญั สวัสด ี  ศป.ด 
ศป.ม 
ศษ.บ 

ศิลปกรรม 
นฤมิตศิลป ์
ศิลปะประยุกต ์

จุฬาลงกรณ ์
จุฬาลงกรณ ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

25 
25 
25 

6 นายชาติชาย  คันธิก  วท.บ. 
ค.ม. 

ช่างทองหลวง 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สถาบันกาญจนาภิเษก 
มรภ.นครปฐม 

2545 
2557 

7 นางวินิตา  คงประดิษฐ ์  BA. 
BA. 
M.F.A. 

Visual Arts 
Jewellery 
Sculpture 3D Studies 

Phillips U., USA. 
The U. of New South 
Wales 
The U. of New South 
Wales 

2536 
2539 
2541 
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ตารางที่ 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2558 
ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปรญิญา) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1 อาจารย์ชัชชัย  ยอดพิชัย นักวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม 

ศศ.ม ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ม.ศิลปากร 2546 

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

Australia 
2541 

4 อาจารย์นุตร์  อารยะวานิช เจ้าของกิจการส่วนตัว MA. Jewellery Design Royal College of Art, UK. 2550 
5 อาจารย์อรพนิต เจียรกลุ เจ้าของกิจการส่วนตัว MA. Jewellery Design Royal College of Art, UK. 2551 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย พันธ์อารีวัฒนา เจ้าของกิจการส่วนตัว ศบ. ออกแบบตกแต่งภายใน ม.ศิลปากร 2539 
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ตารางที่ 1.1-5 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยา
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ดร.ปฐมาภรณ์   
ประพิศพงศ์วานิช 

 วท.บ. 
 
 
 
วท.ม. 
 
Ph.D. 

วัสดุศาสตร-์
เทคโนโลย ี
อัญมณ ี
 
วัสดุศาสตร ์
 
Materials 
Sciences 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การศึกษาและวิจยั
วัตถุดิบภายใน ประเทศ
ที่สามารถน ามาทดแทน
วัตถุ ดิบจาก
ต่างประเทศในการผลิต
ยาสีร้อนน าเข้าส าหรับ
งานเครื่องประดบั (ปีท่ี 
1 : 2555, ปีท่ี 2: 2557) 
2. โครงการวิจัยการ
พัฒนาความหลากหลาย
ของการผลิตยาสรี้อนขึ้น
ใช้เองในประเทศและต่อ
ยอดสูผ่ลงาน
เครื่องประดับ (ปีท่ี 1 : 
2557) 
3. โครงการวิจัยและ
ค้นคว้าเพื่อจัดท าคู่มือ
การพิมพ์ศิลปนิพนธ์
ระดับปริญญาตรีของ
คณะมณัฑนศลิป์ ม.
ศิลปากร (พ.ค.57-เม.ย.
59) 

  1.     
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยา
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. ใน...หนึ่งวัน (2554) 
2. เครื่องประดับชิ้นแรก 
(2555) 
3. ติดตามตัว (2556) 
4.Cufflink Crab,  
ดอกไม้จ าแลง (2557) 
5. วงร้อย (2558) 

2 ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกลุ ผู้ช่วย
ศาสตราจ
ารย ์

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

การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
Visual Arts 
โบราณคดี
สมัย
ประวัติศาสตร ์

หัวหน้าโครงการ : 
1. การศึกษาทดลองเพื่อ
สร้างสรรคเ์ครื่องจักร
หล่อโลหะพร้อมระบบ 
Induction ส าหรับนัก
ออกแบบเครื่องประดบั
ไทย (2558) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. เครื่องประดับแห่ง
คาบสมุทรทองค า 
(2556) 
2. หลังคาหน้าฝน
(2557) 
3. สุโขทัย : สุนทรียภาพ
อันเกิดจากจิตใจท่ี
งดงาม (2558) 

  1. นายอภิเษก นรินท์ชัย
รังษ ี

55157310 เครื่องประดับ
บรรเทา
สภาวะขดัแย้ง
ภายในจิตใจ
ในวิถีชีวิตคน
เมือง 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยา
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

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

ออกแบบศิลป
ประยุกต ์
นฤมิตศิลป ์
ศิลปกรรม
ศาสตร ์

ผู้ร่วมวิจัย : 
1. การจัดการความรู้ใน
สาขานวัตกรรมการ
ออกแบบประสบการณ์
สร้างสรรค์ ระยะที่ 1 
บ่งช้ี แสวงหา สร้างและ
จัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(2558) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1.การออกแบบระบบ
ป้ายสัญลักษณส์ าหรับ
ระบบคมนาคม
กรุงเทพฯ (2556) 
1.ซ้อนทับ (2557) 
2. สุกท่ีสุข (2558) 

  1. นายสุพจน์ ศุภธนา
เศรษฐ์ 

55157309 ศิลปะสตรีท
อาร์ตสู่งาน
เครื่องประดับ
โดยเทคนิค
การเคลือบสี
เครื่องประดับ
ด้วยสาร
แขวนลอยผ่าน
ตัวกลาง 

 

4 ดร.วีรวัฒน์ สริิเวสมาศ ผู้ช่วย
ศาสตราจ
ารย ์

ศ.บ. 
Diploma 
 
Ph.D.  

ประตมิากรรม 
Jewelry 
Design 
Jewelry Art 
& Design 

หัวหน้าโครงการ : 
1. โครงการ "อัญมณี 
การผลิตและการ
ออกแบบอัจฉริยะ 
เครื่องประดับจาก
นวัตกรรมภูมิปญัญาและ
การบูรณาการแบบองค์
รวมในการผลิตสู่
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ

  1. นายสงคราม บุปผา 56157304 ศิลปะ
เครื่องประดับ
ระลึกถึง
ร่องรอยแห่ง
ความทรงจ า 

 



 
 

77 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยา
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

อาเซียน" (2558) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. รวมบทความวาดเส้น
มัณฑนศลิป์ (2556) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
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) 

5 ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ ์ รอง
ศาสตราจ
ารย ์

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

เครื่องเคลือบ
ดินเผา 
(ศิลปะ) 
Jewellery 
Jewellery 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การขยายผลการ
ประยุกตส์าระแห่งจิต
วิญญาณดั้งเดมิเรื่อง
สุนทรียะการใช้ศิลปะ
เครื่องทองไทยสู่การ
ปฏิบัติและพัฒนาต่อ
ยอดเอกลักษณ์
เครื่องประดับไทย

  1.    
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยา
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

สร้างสรรค์ (2554) 
2. การวิจัยทิศทางการ
สร้าง สรรค์
เครื่องประดับไทยใน
อนาคต การพัฒนาองค์
ความ รู้ด้านการ
ออกแบบ มุ่งเน้นการต่อ
ยอดวัฒนธรรมและ
เสรมิสร้างค่านิยมเรื่อง
ความพอเพียง เพื่อ
ขับเคลื่อนสังคมสู่การ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
(2555) 
3. เครื่องประดับไทย
พอเพียง : การ
สร้างสรรคเ์อกลักษณ์
งานออกแบบ
เครื่องประดับไทย เพื่อ
ตอบสนองธุรกิจ
เครื่องประดับต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมไทยท่ียั่งยืนโดย
การน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยา
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

(2557) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. โครงการวิจัยการ
พัฒนาความหลากหลาย
ของการผลิตยาสรี้อนขึ้น
ใช้เองในประเทศและต่อ
ยอดสูผ่ลงาน
เครื่องประดับ (ปีท่ี 1 : 
2557) 
2. โครงการ ผี พราหมณ์ 
พุทธ: วัฒนธรรมประดับ
ได้ (2557) 
3. เครื่องประดับแห่ง
การเจริฐมรณานสุติ 
(2558) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. การขยายผลการ
ประยุกตส์าระแห่งจิต
วิญญาณดั้งเดมิเรื่อง
สุนทรียะการใช้ศิลปะ
เครื่องทองไทยสู่การ
ปฏิบัติและพัฒนาต่อ
ยอดเอกลักษณ์
เครื่องประดับไทย
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยา
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

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

 
ตารางที่ 1.1-6 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยา
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ ์ รอง
ศาสตราจ
ารย ์

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

เครื่องเคลือบ
ดินเผา 
(ศิลปะ) 
Jewellery 
Jewellery 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การขยายผลการ
ประยุกตส์าระแห่งจิต
วิญญาณดั้งเดมิเรื่อง
สุนทรียะการใช้ศิลปะ
เครื่องทองไทยสู่การ
ปฏิบัติและพัฒนาต่อ
ยอดเอกลักษณ์
เครื่องประดับไทย

  1. นายสุพจน์ ศุภธนา
เศรษฐ์ 

5515730
9 

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

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยา
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

สร้างสรรค์ (2554) 
2. การวิจัยทิศทางการ
สร้าง สรรค์
เครื่องประดับไทยใน
อนาคต การพัฒนาองค์
ความ รู้ด้านการ
ออกแบบ มุ่งเน้นการต่อ
ยอดวัฒนธรรมและ
เสรมิสร้างค่านิยมเรื่อง
ความพอเพียง เพื่อ
ขับเคลื่อนสังคมสู่การ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
(2555) 
3. เครื่องประดับไทย
พอเพียง : การ
สร้างสรรคเ์อกลักษณ์
งานออกแบบ
เครื่องประดับไทย เพื่อ
ตอบสนองธุรกิจ
เครื่องประดับต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมไทยท่ียั่งยืนโดย
การน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยา
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

(2557) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. โครงการวิจัยการ
พัฒนาความหลากหลาย
ของการผลิตยาสรี้อนขึ้น
ใช้เองในประเทศและต่อ
ยอดสูผ่ลงาน
เครื่องประดับ (ปีท่ี 1 : 
2557) 
2. โครงการ ผี พราหมณ์ 
พุทธ: วัฒนธรรมประดับ
ได้ (2557) 
3. เครื่องประดับแห่ง
การเจริฐมรณานสุติ 
(2558) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. การขยายผลการ
ประยุกตส์าระแห่งจิต
วิญญาณดั้งเดมิเรื่อง
สุนทรียะการใช้ศิลปะ
เครื่องทองไทยสู่การ
ปฏิบัติและพัฒนาต่อ
ยอดเอกลักษณ์
เครื่องประดับไทย
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยา
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

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

 
ตารางที่ 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

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

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

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

 
ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 

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

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      
4      

 
ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ช่ืองานวิจัย  
ระยะเวลาท าวิจยั  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ แหล่งทุน 

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

สร้างสรรคเ์อกลักษณ์งานออกแบบ
เครื่องประดับไทย เพื่อตอบสนองธุรกิจ
เครื่องประดับต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมไทยท่ียั่งยืนโดยการ

 ตค 57-กย 58 425,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ม.ศิลปากร 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ช่ืองานวิจัย  
ระยะเวลาท าวิจยั  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สริิเวสมาศ - โครงการอัญมณี การผลิต และการ
ออกแบบอัจฉริยะเครื่องประดับจาก
นวัตกรรมภูมิปญัญาและการบูรณาการ
แบบองค์รวมในการผลิตสู่ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจอาเซยีน 

 ตค 57-กย 58 1,200,000  สถาบันวิจัยและและ
พัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาต ิ

3 อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช - โครงการวิจัยการพัฒนาความ
หลากหลายของการผลิตยาสรี้อนขึ้นใช้
เองในประเทศและต่อยอดสู่ผลงาน
เครื่องประดับ 

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

 

4 อาจารย์ทวีศักดิ์ มลูสวสัดิ ์ การศึกษาโอกาสทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทยในตลาดอินเดยี 

ตค 56-กย 57 2,000,000  สถาบันวิจัยและและ
พัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาต ิ

5 อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ ์ - โครงการผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได ้
เครื่องประดับแห่งการเจรญิมรณานุสต ิ

ตค 57-กย 58 
 
มี.ค.58-มี.ค.59 

100,000 คณะมณัฑนศลิป์ ม.
ศิลปากร 
(ท้ัง 2 โครงการ) 

 

 
ตารางที่ 1.1-10 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร 

   
 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทกุรายวิชา 

   
 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

   
 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา     
มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

   
 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

   
 

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน     

อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง     
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องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตารางที่ 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.10) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 

ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 

ตารางที่ 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1 เครื่องประดับจากวัฒนธรรมใบตองตึง : สุนทรยีะยามรุ่งอรณุ

แห่งวิถีปกาเกอะญอ 
The jewelry from dipterocrapaceae leaves’ cultures 
: The dawn pf the Pa Ka K yor’s aesthetic way 

จินต์จิ สหรัตนพันธ ์
Jinji Saharattanapan 

The 5th National and International Graduate 
Study Conference 2015 (16-17 ก.ค.58) 
 
 
 
 

 

2 เสน่ห์งานเครื่องทองกรุวัดราชบูรณะพลังของสุนทรยีะทาง
หัตถศิลปส์ู่เครื่องประดับร่วมสมัย 

ฑกมล รตันพงศ์ 
Takamon Rattanapong 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

The antique gold of jewelry from Wat 
Ratchaburana crypt ; the aesthetic of Ayutthaya 
craftsmanship to contemporary Thai jewelry 

The 5th National and International Graduate 
Study Conference 2015 (16-17 ก.ค.58) 

3 เครื่องประดับที่แสดงถึงคุณค่าและความส าคัญของผู้หญิงไทย
ยุคใหม ่
Jewelry reveals the value importance for the future 
of Thai 

นิชาภา บัวสุข 
Nichapa Buasuk 

 

4 เครื่องประดับจากการเคลื่อนไหว 
Action Jewelry 

นิลเนตร ปล้ ากระโทก 
Ninnet Plumkatog 

 

5 การสร้างสรรค์เครื่องประดับจากวสัดุที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วย
เครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมติิอย่างรวดเร็ว : คุณค่าแห่ง
สุนทรียะทีเ่กิดขึ้นโดยบังเอิญ 
Jewelry Design from Materials of 3D rapid 
prototyping machine : Unintended Aesthetics 

ภัทรบดี พิมพ์ก ิ
Patrarabadee Pimki 

 

6 เครื่องประดับสัจธรรมร่วมสมัย : สภาวะการผันแปรของดิน 
The contemporary jewelry of the truth : The 
alteration of clay 

สุพรรณิการ์ ติรณปรญิญ ์
Supannika Tirunparin 

 

7 เครื่องประดับที่แสดงออกถึงคติแห่งห่อหุ้ม 
The jewelry represents the ideal of wrapping 

อรอุมา วิชัยกุล 
Onnuma Wichaikul 

  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ หลักฐาน 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) รับรองการจดทะเบียน /ตารางประกอบ 
     

 
ตารางที่ 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูTCI กลุ่มที่ 2ปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 
ตารางที่ 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป 
     
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
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ตารางที่ 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมลูระดับนานาชาติปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
การเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1 เครื่องประดับจากวัฒนธรรมใบตองตึง : สุนทรยีะยามรุ่งอรณุ
แห่งวิถีปกาเกอะญอ 

จินต์จิ สหรัตนพันธ ์
 

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

สูจิบัตร 

2 เสน่ห์งานเครื่องทองกรุวัดราชบูรณะพลังของสุนทรยีะทาง
หัตถศิลปส์ู่เครื่องประดับร่วมสมัย 

ฑกมล รตันพงศ์ สูจิบัตร 

3 เครื่องประดับที่แสดงถึงคุณค่าและความส าคัญของผู้หญิงไทย
ยุคใหม ่

นิชาภา บัวสุข สูจิบัตร 

4 เครื่องประดับจากการเคลื่อนไหว นิลเนตร ปล้ ากระโทก สูจิบัตร 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
5 การสร้างสรรค์เครื่องประดับจากวสัดุที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วย

เครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมติิอย่างรวดเร็ว : คุณค่าแห่งสุนทรยีะ
ที่เกิดขึ้นโดยบังเอญิ 

ภัทรบดี พิมพ์ก ิ สูจิบัตร 

6 เครื่องประดับสัจธรรมร่วมสมัย : สภาวะการผันแปรของดิน สุพรรณิการ์ ติรณปรญิญ ์ สูจิบัตร 

7 เครื่องประดับที่แสดงออกถึงคติแห่งห่อหุ้ม อรอุมา วิชัยกุล สูจิบัตร 

 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ(ค่าน้ าหนัก 0.60) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1 เครื่องประดับจากการเคลื่อนไหว น.ส.นิลเนตร ปล้ ากระโทก การประชุมทางวิชาการบณัฑติศึกษาศิลปากร 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 (NGSC 2015) เรื่อง “การศึกษาเชิง
สร้างสรรค”์ และระดับนานาชาต ิ 
(The 5th National and International Graduate 
Study Conference 2015, IGSC 2015)  "Creative 
Education" 16-17 ก.ค.58 
* หมายเหต ุ
มีส่วนจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค ์
 

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

2 เสน่ห์งานเครื่องทองกรุวัดราชบูรณะพลังของสุนทรยีะทาง
หัตถศิลปส์ู่เครื่องประดับร่วมสมัย 

น.ส.ฑกมล รัตนพงศ ์

3 เครื่องประดับสัจธรรมร่วมสมัย : สภาวะการแปรผันของดิน น.ส.สุพรรณการ์ ตริณปริญญ ์
4 เครื่องประดับที่แสดงออกถึงคติแห่งการห่อหุ้ม น.ส.อรอุมา วิชัยกุล 
5 เครื่องประดับที่แสดงถึงคุณค่าและความส าคัญของผู้หญิงไทย

ยุคใหม ่
น.ส.นิชาภา บัวสุข 

6 เครื่องประดับจากวัฒนธรรมใบตองตึง : สุนทรยีะยามรุ่งอรณุ
แห่งวิถีปกาเกอะญอ * 

จินต์จิ สหรัตนพันธ ์
 

7 การสร้างสรรค์เครื่องประดับจากวสัดุที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วย
เครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมติิอย่างรวดเร็ว : คุณค่าแห่งสุนทรยีะ
ที่เกิดขึ้นโดยบังเอญิ * 

ภัทรบดี พิมพ์ก ิ

6 เครื่องประดับสัจธรรมร่วมสมัย : สภาวะการผันแปรของดิน สุพรรณิการ์ ติรณปรญิญ ์ เทศกาลงานออกแบบแห่งกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น FB : MFA 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
7 เครื่องประดับที่แสดงออกถึงคติแห่งห่อหุ้ม อรอุมา วิชัยกุล ต.ค.58 Jewelry Design, 

Silpakorn 
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องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1 การน าเสนอผลงานวิจยัจากโครงการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ

ภายในประเทศเพื่อการผลติยาสีรอ้นส าหรับงาน
เครื่องประดับ (Oral Presentation) 

อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช การประชุมวิชาการ IGC Annual Meeting Bangkok 
2015 (20-23 ก.ย.58) 

 

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     

 
ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู 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) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
1 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องประดบัจากเส้นใยกล้วย รศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ เครือข่ายพัฒนาโปรแกรมสนับสนนุการพัฒนาเทคโนโลยี

ของอุตสาหกรรมไทย  
บันทึกข้อความ 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ล าดับที ่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ หลักฐาน 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพส์ืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

การจดทะเบียน รับรองการจดทะเบียน /ตารางประกอบ 
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
1 วาทกรรมแห่งศลิปะเครื่องประดับยุคหลังสมัยใหม ่ รศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 เอกสารแต่งตั้ง 

ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
1 การออกแบบโลหะภณัฑ ์ อ.ทวีศักดิ์ มูลสวสัดิ ์  ต ารา 
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ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

1-4 สูญหาย/ปรากฏ: ภาพคลุมเครือระหว่างสถานะทางวัฒนธรรม
กับความจริง dis/appear: Blurring Image between 
Cultural Hierarchy and Reality (4 ช้ิน) 

อ.ทวีศักดิ์ มูลสวสัดิ ์ นิทรรศการเครื่องประดับร่วมสมัย Anew Negotiation 
exhibition ณ Bilk Gallery, Canberra, Victoria, 
ออสเตรเลีย (27 มี.ค.- 25 เม.ย.58) 

เพจหอศิลป์อัตตา 

5-10 Untitled 1-6 (6 ช้ิน) อ.ทวีศักดิ์ มูลสวสัดิ ์ 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) 

เพจหอศิลป์อัตตา 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
1 รุ่งอรุณของเครื่องประดับ รศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ นิทรรศผลงานการคณาจารย์ (DNA)  
2 สุขอยู่ที่ใจ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สริิเวสมาศ ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์   
3 วงร้อย อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช มหาวิทยาลยัศิลปากร  
4 ช้ินส่วนท่ีหายไปของประชาธิปไตย อ.ทวีศักดิ์ มูลสวสัดิ ์   
5 เครื่องประดับมุก : สุนทรียภาพเชงิพาณิชย์ อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ ์   

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
1-2 ประณตีศลิป์เพชรบุร ี รศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาต ิเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยศิลปะ  
3 ประณตีศลิป์เพชรบุร ี อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช การสู่ประชาคมอาเซี่ยน Thailand Research Expo 

2015 (ส.ค.58) 
 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
1 รุ่งอรุณของเครื่องประดับ ผศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ งาน Malaysia-Thailand Art Exchange : MATRAX   
2 สุขอยู่ที่ใจ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สริิเวสมาศ 2015 ณ Faculty of Art and Design, Universiti  
3 วงร้อย อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia จัดโดย   
4 ช้ินส่วนท่ีหายไปของประชาธิปไตย อ.ทวีศักดิ์ มูลสวสัดิ ์ UiTM, เยี่ยมชมหน่วยงานใน MOU ได้แก่ Galeri   
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
5 เครื่องประดับมุก : สุนทรียภาพเชงิพาณิชย์ อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ ์ Petronas KLCC, Design Development Centre 

(DDEC) และ Malaysian Industrial Development 
Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58 

 

6 สูญหาย/ปรากฏ: ภาพคลุมเครือระหว่างสถานะทางวัฒนธรรม
กับความจริง dis/appear: Blurring Image between 
Cultural Hierarchy and Reality (4 ช้ิน) 

อ.ทวีศักดิ์ มูลสวสัดิ ์ นิทรรศการเครื่องประดับร่วมสมัย Anew Negotiation 
exhibition ณ Bilk Gallery, Canberra, Victoria, 
ออสเตรเลีย (27 มี.ค.- 25 เม.ย.58) 

 

7 Untitled 1-6 อ.ทวีศักดิ์ มูลสวสัดิ ์ 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) 

 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1-3 dis/appear: Blurring Image between Cultural 

Hierarchy and Reality, No.2 
อ.ทวีศักดิ์ มูลสวสัดิ ์ 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 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ (ค านวณด้วยโปรแกรม Excel) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน   ได้มาตรฐาน 

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

125 
5.00 5.00 

25 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาโทท่ีไดร้บั การ
ตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

24.00 
14.60 

208.57 5.00 
7 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  10/2= 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา  ระดับ 3   ระดับ 3 3.00 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  ระดับ 3   ระดับ 3 3.00 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา  ระดับ 3   ระดับ 3 3.00 

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

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

3 
60.00 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

48.00 
2 

40.00 2.50 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 40.00 

17.6 
352.00 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  ระดับ 3   ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  
10.17/3 

= 
3.39 ด ี

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  ระดับ 3   ระดับ 3 3.00 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

 ระดับ 3   ระดับ 3 3.00 

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

11 ข้อ  11 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  14/4 = 3.50 ด ี
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ระดับ 3   ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 46.17/13  = 3.55 ด ี

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ค านวณด้วยโปรแกรม Excel) 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 5.00 5.00 ดีมาก 
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
4 3 3.39 - - 3.39 ดี 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.17 3.50 5.00 3.55 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

  ดี ดี ดีมาก   

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี ้
 
ตารางที ่7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
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2)แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

 
 

 
  

 
    

 
    

 


