รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)

ในการจัดทารายงาน มคอ. 7 (รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร) และการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self Assessment Report-Curriculum) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน
โดยมีรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามรอบปีการศึก ษา จึงกาหนดให้รายงานผลการดาเนินงานตาม
องค์ป ระกอบคุณภาพคู่มือการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร และมีรายละเอียด
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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการดาเนิ น งานของหลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบเครื่ องประดั บ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ประจาปีการศึกษา 2560 บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเอง และ
เป็นการศึกษารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ตามรายองค์ประกอบโดยบรรยายในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ นาเสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา พร้อมทั้งนาเสนอแนวทางพัฒนา
เร่งด่วน 3 – 5 ข้อ โดยไม่ต้องคานึงถึงข้อจากัดด้านงบประมาณ เพื่อนาเสนอข้อมูลสาหรับกรรมการประเมิน
หลักสูตร สภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน
รวมทั้ง นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทั้งนี้ รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ประจาปีการศึกษา 2560 ได้แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นที่สุดของหลักสูตรฯ อัน
ประกอบด้วยในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป, หมวดที่ 4 อาจารย์, หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของ
หลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร และหมวดที่ 8 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร เนื่องจาก
หลักสูตรฯมีการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยหมวดที่ 2 บัณฑิต, หมวดที่ 3 นักศึกษา และหมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร ที่
จักต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของการสร้างกลไกสนับสนุนที่มีความทันสมัยตาม
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ
หรือพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้ง กลไกยังต้องสร้างความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตาม
ความเคลื่อนไหวในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิผล
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 วันที่รายงาน 28 ก.ค.61
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25530081100255
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2)
มคอ. 2

ปัจจุบนั

1. ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช
2. รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
3. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

1. ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช
2. รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
3. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผา่ นสภา
มหาวิทยาลัย)
ครั้งที่ 7/59 (10 ส.ค.59)
ครั้งที่ 7/59 (10 ส.ค.59)
ครั้งที่ 7/59 (10 ส.ค.59)

อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
1. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม
(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/59 วันที่ 10 ส.ค.59)
2. อ.ดร.วินิตา คงประดิษฐ์
(สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/59 วันที่ 10 ส.ค.59)
อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรข้างต้น และ
อาจารย์ดังรายนามต่อไปนี้
1. อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์
2. ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา
3. ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย
4. อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
5. อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ
6. อาจารย์ชาติชาย คันธิก
7. อาจารย์อรอุมา วิชัยกุล
อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2)
1. อาจารย์ชัชชัย ยอดพิชัย
2. อาจารย์อาภากร โตประเสริฐ
3. อาจารย์นพ ทีปประสาน
4. อาจารย์นุตร์ อารยะวานิช
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5. อาจารย์อรพนิต เจียรกุล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย พันธ์อารีวัฒนา
7. อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา
หมายเหตุ :

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท
ต่างๆ ของหลั กสูตร ที่เ ป็นอาจารย์ประจาของมหาวิ ทยาลัยศิล ปากร ได้รับการตี พิมพ์ เผยแพร่ ระหว่างปี
พ.ศ. 2556 – 2560

สถานที่จัดการเรียนการสอน วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับ พ.ศ. 2558)
เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้ง 3 คน และทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษา, อาจารย์ผสู้ อบ
วิทยานิพนธ์ และผูส้ อน
- ครบถ้วนตามคุณสมบัติ เรื่อง
คุณวุฒิ ป.เอก และมีตาแหน่ง รศ.
- มีผลงานวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ดารงตาแหน่งวิชาการ อย่างน้อย
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการ เป็น
ผลงานวิจัย
- ครบถ้วนตามคุณสมบัติ เรื่อง
คุณวุฒิ ป.เอก
- มีผลงานวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ดารงตาแหน่งวิชาการ อย่างน้อย
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการเป็น
ผลงานวิจัย
อาจารย์ประจา
- ครบถ้วนตามคุณสมบัติ เรื่อง
คุณวุฒิขั้นต่า ป.โท เทียบเท่าใน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-9

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-9

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-9
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สาขาวิชาทีต่ รง และสัมพันธ์กบั
สาขาของรายวิชาทีส่ อน
อาจารย์พิเศษ
- ครบถ้วนตามคุณสมบัติ เรื่อง
คุณวุฒิ
- มีประสบการณ์การสอน และมี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50
โดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
- มีผลงานวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ น
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ผู้ดารงตาแหน่ง
วิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

5. คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ

6. คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

7. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

- ครบถ้วนตามคุณสมบัติ เรื่อง
คุณวุฒิ ป.เอก, เทียบเท่า หรือขั้น
ต่า ป.โท, เทียบเท่า หรือมี
ตาแหน่ง รศ.
- มีผลงานวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ดารงตาแหน่งวิชาการ อย่างน้อย
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
ไม่มีอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม

อาจารย์ประจาหลักสูตร
- ครบถ้วนตามคุณสมบัติ เรื่อง
อาจารย์ประจาหลักสูตร คุณวุฒิ
และผลงานวิชาการเช่นเดียวกับ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-10

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-9

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-4
ตารางที่ 1.1-5
ตารางที่ 1.1-9
ตารางที่ 1.1-10
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-6
ตารางที่ 1.1-7
ตารางที่ 1.1-9
ตารางที่ 1.1-10
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คุณวุฒิ ป.เอก, เทียบเท่า และมี
ผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ตรง
และสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
อย่างน้อย 10 เรื่อง
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี

- ผู้สาเร็จการศึกษาตีพิมพ์ใน
ตารางที่ 1.1-8
วารสารระดับชาติ/ นานาชาติ ที่มี
คุณภาพตามประกาศ กกอ.
- นาเสนอฉบับสมบูรณ์ต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีการตีพิมพ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ
(Proceedings)
- คุณวุฒิ ป.เอก, เทียบเท่า และมี ตารางที่ 1.1-3
ผลงานวิชาการตามเกณฑ์ เป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นศ.
บัณฑิตศึกษาไม่เกิน 5 คนต่อ
เทอม
- คุณวุฒิ ป.เอก, เทียบเท่า ที่มี
ตาแหน่ง ผศ.หรือคุณวุฒิ ป.โท
,เทียบเท่า หรือมีตาแหน่ง รศ.
และมีผลงานวิชาการตามเกณฑ์
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นศ.
บัณฑิตศึกษาไม่เกิน 10 คนต่อ
เทอม
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งสุดท้าย
เมื่อปี พ.ศ. 2559

หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
1. ปริญญาตรี ประเมินเกณฑ์ 5 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 4 และ 10)
2. บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 10)
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
 หลักสูตรได้มาตรฐาน
1.1
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. คุณสมบั ติของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับและสัมพันธ์กับสาขาวิชา
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรร้อยละ 100 มีผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ เช่น ผลงาน
สร้างสรรค์ เป็นต้น อย่างน้อย 3 รายการ ใน 5 ปีย้อนหลัง และมีผลงานทางวิชาการ โดยมีผลงานวิจัย จานวน
อย่างน้อย 1 รายการ
โอกาสในการพัฒนา
1. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรร้อยละ 100 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาการออกแบบ
เครื่องประดับและสายวิชาที่สัมพันธ์ และมีตาแหน่งวิชาการเทียบเท่า
2. หลักสูตรฯ มีแผนพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ หรือสนับสนุนการทาผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ แก่
อาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
2.1 มี ก ารแจ้ ง ข้ อ มู ล การสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษา หรื อ การวิ จั ย ด้ า นอั ญ มณี จ ากสถาบั น วิ จั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, วช, สวทช., หรือ สกว. ให้คณาจารย์ประจาหลักสูตรทราบ
2.2 มีแผนการสนับสนุนคุณวุฒิด้านตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ (โดยใช้ทุนของสถาบันวิจัย
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมัณฑนศิลป์) เพื่อรองรับการพัฒนาแนวทางการศึกษาด้าน
การออกแบบหรือหลักสูตรใหม่ในอนาคตของภาควิชาฯ
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปี
จานวนที่ จานวนที่สาเร็จการศึกษา
การศึกษา รับเข้า
ตามหลักสูตร
(1)
(2)
2558 2559 2560
2557
2558
2559
2560

อัตราการสาเร็จ จานวนที่ จานวนที่
การศึกษาตาม คงอยู่สิ้นปี ออกระหว่าง
เกณฑ์ (โดยรวมที่ การศึกษา เรียนจนสิน้
สาเร็จก่อนเกณฑ์)
2560
ปีการศึกษา
(3)
2560 (4)

12
(1)
0.00
11
0.00
10
0.00
14
( ) คือ จานวนนักศึกษาที่สาเร็จเกินกว่าระยะเวลาหลักสูตร

8
10
8
11

อัตราการคงอยู่
X 100

3
1
2
3

66.67
90.91
80.00
78.57

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
นักศึกษาร้อยละ 100 เป็นบุคคลที่ทางานหาเลี้ยงชีพควบคู่ไปกับการเรียน ทาให้มีปัญหาเรื่องเวลาใน
การเข้าชั้นเรียนและวินัยในการส่งงานตามที่ได้รับ มอบหมาย เป็นเหตุให้นักศึกษาบางส่วนพ้นสภาพจากการ
เป็นนักศึกษาหรือลาออก ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา ตลอดจนจบหลักสูตร
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
เริ่มใช้หลักสูตร)
จานวนจบในรุ่น
2557
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2558
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2559
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2560
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

60

59

58

57

56

รวม

10
-

1
12
8.33
-

-

-

-

1
12
8.33
11
10
14
-
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
ความรับผิดชอบ วินัย หรือการบริหารจัดการเรื่องเวลาของนักศึกษา และความขยันหมั่นเพียร
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2559
(ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
ลาดับ
ที่
1

2
3
4

ผลรวมค่า
คะแนน
(1)

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

จานวนข้อ จานวนคน ค่าเฉลี่ย หลักฐาน/
ที่ตอบ
ที่ตอบ (4) = (1)
ตาราง
(2)
(3)
(2)X(3) ประกอบ
โครงการ
21
2
3.81
ติดตามผล
3
2
4.17
บัณฑิตฯปี
3
2
3.33
การศึกษา
3
2
3.83
2559
3
2
4.33

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
160
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
25
(2) ด้านความรู้
20
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
23
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
26
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
34
5
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
32
4
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป

: ค่าเฉลี่ย
: ค่าเฉลี่ย
: ค่าเฉลี่ย
: ค่าเฉลี่ย

4.62
3.81
4.20
4.20

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

2

3.40

2
4

4.00

2
50.00

4.62 คะแนน
3.81 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
4.20 คะแนน

(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40)

การวิเคราะห์ผลที่ได้
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทาของบัณฑิต
ในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น แบบประเมินความพึงพอใจ เครือข่ายศิษย์เก่า การจัดสัมมนารวมรุ่นภาควิชา ฯ
ครบรอบ 20 ปี หรือการเข้าเยี่ยมผู้ประกอบการต่างๆ แต่การใช้ข้อมูลจากบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาเป็นข้อมูล
รูปธรรมที่ค่อนข้างชัดเจน ดังจะเห็นว่า ผู้จ้างงานแสดงความคิดเห็นต่อบัณฑิตว่า เป็นผู้มีความตั้งใจ รับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ เป็นผู้สนใจหาความรู้เพิ่มเติมสม่าเสมอและ
นาเอาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี เป็นผู้สนใจศึกษาหาความรู้ด้านการสร้างสรรค์
เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ และนาเอาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี เฉพาะอย่างยิ่ง มี
ความสามารถด้านการวิเคราะห์ตัว เลขการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ ตลอดจน บัณฑิตสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง รู้ หน้าที่ เข้าใจงาน มีน้าใจ มีไมตรีจิตและบริการต่อผู้ที่มาติดต่อ และให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ด้วยความจริงใจ
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การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท)
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์และหรือเผยแพร่
ประเภทการตีพิมพ์
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ระดั บชาติ ไ ม่อยู่ ในฐานข้อมู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
3.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2
5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
5.2 บทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การพิ จารณาวารสารทางวิ ชาการสาหรับ การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
10. งานสร้า งสรรค์ที่ไ ด้รับการเผยแพร่ในระดับ ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

ค่าน้าหนัก

จานวน

0.10

-

0.20

-

0.40

-

ผลรวม
หลักฐาน/
ถ่วง
ตาราง
น้าหนัก
ประกอบ
ตารางที่ 2.2-1
ตารางที่ 2.2-2
-

ตารางที่ 2.2-3
ตารางที่ 2.2-3

0.40

-

-

0.40

-

-

0.60

-

-

0.80

-

-

-

0.80

-

-

-

1.00

-

-

-

1.00

-

-

-

0.20

-

-

-

0.40
0.60

-

-

-

0.80

-

-

-

ตารางที่ 2.2-3
ตารางที่ 2.2-4
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ประเภทการตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก

จานวน

11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
1.00
อาเซียน/นานาชาติ
12. ผลรวมถ่วงน้าหนัก
13. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน)
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร
15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ

ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก
-

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
ตารางที่ 2.2-7

4
-

หมายเหตุ : ผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 4 คน ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ในปีปฏิทิน 2559 จึงไม่ปรากฎ
ข้อมูลในรายงานฯ ฉบับปีการศึกษา 2560 นี้
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40)

: ร้อยละ 37.50
: ร้อยละ 00.00
: ร้อยละ 24.00
: ร้อยละ 24.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
ค่าเฉลี่ย 4.20
ค่าเฉลี่ย 3.81
2.2
ร้อยละ 24.00
ร้อยละ 00.00
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

4.68 คะแนน
0.00 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3.00 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3.81
0.00
3.81/ 2 = 1.90 คะแนน
ระดับคุณภาพ : น้อย

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. จากการที่สาขาวิชาเผยแพร่ ผลงานนักศึกษาที่มีคุณลักษณะสร้างสรรค์ เป็นนวัตกรรมทางสุนทรียะ
และมีความโดดเด่น เป็ น ที่ ป ระจั กษ์ต่อสาธารณชน และเป็นส่ ว นส าคัญในการผลั กดันให้ ส ถาบันชั้นนาใน
ต่างประเทศ คือ เอสโตเนียน อะคาเดมี ออฟ อาร์ต (Estonien Academy of Art) เสนอการลงนามสัญญา
ร่วมจา (MOU) เพื่อขอความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2561 นี้
สถาบันเอสโตเนียน อะคาเดมี ออฟ อาร์ต มีการดาเนินการความก้าวหน้าทางวิชาการที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
1.1 การส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนรุ่นที่สอง จานวน 1 ท่าน มาศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานการ
ออกแบบเครื่องประดับ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นระยะเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่เดือน
มกราคม – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

15

1.2 การส่งอาจารย์ ตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาออกแบบสิ่งทอ ซึ่งเป็นสาขาวิชาสายสัมพันธ์กับ
สาขาการออกแบบเครื่องประดับ มาเป็นศิลปินพานัก (Artist in Residence) พร้อม
บรรยายเชิงปฏิบัติการผลงานการออกแบบที่มุ่งเน้นการนาเสนอวัสดุเชิงสร้างสรรค์
2. หลักสูตรฯ ตระหนักถึงธรรมชาติของสาขาวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบที่มีอยู่หลากหลาย การ
รั บ นั ก ศึก ษาของหลั ก สู ต รฯ จึ งเอื้อ ให้ นั ก ศึก ษาที่มี พื้ นฐานในระดับ ปริ ญญาตรีจ ากต่า งสาขา รวมทั้ ง นั ก
ออกแบบที่มีประสบการณ์สูงแต่ขาดคุณวุฒิ สามารถสมัครเข้าเรียนได้ โดยนาองค์ความรู้ดั้งเดิมมาบูรณาการ
กับองค์ความรู้ใหม่ด้านการออกแบบเครื่องประดับ จึงก่อให้เกิดแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานและรูปแบบ
เครื่องประดับ ที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่ และมีความแตกต่างไปจากรูปแบบเครื่องประดับทั่วไปใน
ปัจจุบัน
3. เนื้อหาในรายวิชาของหลักสู ตรฯ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 มุ่งเน้นการสนับสนุนให้นักศึกษา
สร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัย เพื่อสร้างความสอดคล้องกับกระแสหรือแนวทางการสร้างสรรค์ของ
เครื่องประดับในระดับสากล และได้รับเผยแพร่อย่างเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้ง ความพยายามใน
การจัดกิจกรรมบรรยายหรือแลกเปลี่ยนทัศนะในการออกแบบจากปรมาจารย์หรือนักออกแบบที่มีชื่อเสียง
ระดับสากล ดังจะเห็นได้จาก
3.1 การบรรยาย เรื่อง การออกแบบและแนวโน้มแฟชั่นแห่งศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นกรณีศึกษา
นักออกแบบสัญชาติอิตาเลี่ยน โดย ดร. ลิซ่า ฮอกเคมไมเยอร์ (Dr. Lisa Hockemeyer)
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์การออกแบบและการวิจารณ์
สถาบันมารังโกนี ประเทศอิตาลี (The Polytechnic University of Milan and Istituto
Marangoni) ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 29
เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
3.2 การบรรยาย เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์ส่วนบุคคลและผลงานออกแบบเครื่องประดับร่วม
สมัยของเกาหลี โดย ศาสตราจารย์ยงจิน ชุง (Professor Yongjin Chung) ณ อาคารศิลป์ พี
ระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
3.3 การบรรยายเชิงปฏิบัติการของ อาจารย์รอนดา คาเยล (Ronda Coryell) ช่างทองผู้มี
ชื่อเสี ย งจากประเทสสหรัฐ อเมริกาและเป็นผู้ส อนด้านเทคนิคการทาเครื่องประดับขั้นสู ง
มากกว่า 40 ปี ณ โรงปฏิบัติการขึ้นรูปเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรฯ มีแผนผลักดันให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงานการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย ในระดับชาติ
อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสเข้าร่วมการแสดงผลงานในระดับ นานาชาติให้มากขึ้น เช่น การประกวด การจัด
นิทรรศการ การแลกเปลี่ยนระหว่างหลักสูตรฯ กับสถาบันชั้นนาในต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้ง การขยายผล
การลงนามสัญญาร่วมจา (MoU) เพื่อขอความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับสากล
2. บัณฑิตสามารถสร้ างความเข้าใจเรื่องเครื่องประดับร่ว มสมัย แก่สั งคมในลักษณะต่างๆ อาทิ การ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย หรือธุรกิจเครื่องประดับ เป็นต้น และพัฒนารูปแบบ
ของเครื่องประดับที่แตกต่างจากเครื่องประดับแนวประเพณีนิยมเพื่อสร้างความสอดคล้ องกับกระแสการ
ออกแบบเครื่องประดับระดับสากล ทาให้วงการเครื่องประดับ ไทยร่วมสมัยเกิดความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
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ดังเช่นตัวอย่างของ นางสาวอาญะ อิโต นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับ ได้รับรางวัล
นักวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ณ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร
ประจาปี พ.ศ. 2561 เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกระตือรือร้นแก่นักศึกษารุ่นต่อ ๆ มาได้เป็นอย่างดี
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- การรับนักศึกษา
ประกาศการรับ
ผลการดาเนินงานการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 มี สมัครนักศึกษา
ความคล้ายคลึงกับปีที่ผ่านมา หากหลักสูตรเพิ่มความเข้มข้น ใหม่/บัณฑิต
กับกลไกก่อนการรับนักศึกษาผลการดาเนินงาน จึงเพิ่มเติม วิทยาลัย
กลไกการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สร้างความเข้าใจกับผู้ที่กาลัง
ตัดสินใจเลือกอาชี พหรือสมัครศึกษาต่ อ กลไกดั งกล่าวถือ
เป็ น การสนั บ สนุ น การน าไปสู่ เ ปู า หมายเชิ ง ปริ ม าณและ
คุณภาพของการรับนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน

*กลไกประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม)
หลั กสู ต ร ฯ จั ด กิจ กรรมที่มุ่ ง เน้ น การสร้า งความเข้า ใจ
เรื่องเครื่องประดับร่วมสมัยแก่สังคมในลักษณะต่างๆ อาทิ
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย
หรือธุรกิจเครื่องประดับ ฯลฯ อย่างสม่าเสมอ แต่ขาดการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ก ว้ า งขวาง ท าให้ ก ลุ่ ม เปู า หมาย ได้ แ ก่
นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อด้านการออกแบบ ไม่สามารถ
เข้าถึงวัตถุประสงค์หรือปณิธานของหลักสูตร ฯ มากเพียงพอ
คณะกรรมการหลั กสู ต ร ฯ จึ ง จั ด การประชุ ม และมี ม ติ ใ ห้
คณาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รแต่ ล ะบุ ค คล ท าหน้ า ที่ ก าร
ประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ การ
ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการติดต่อประสานงานกิจกรรมและการ
ดาเนินงานของหลักสูตร ฯ กับองค์กรของรัฐและเอกชน เช่น
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์, ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
และการประชาสัมพันธ์กับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่
มีคณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
กลไกการรับนักศึกษา
หลั กสู ต ร ฯ มี กลไกการวางแผนการรับ และคัด เลื อ ก
นั ก ศึ ก ษาโดยคณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต ร ระบบการ
คัดเลือกเริ่มจากการกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเข้าศึกษา
ในหลักสูตร โดยพิจารณาคุณสมบัติ ให้มีความเหมาะสมกับ
หลักสูตร ดังนี้
1) การสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่
เกี่ยวเนื่องกับด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หรือมี
ประสบการณ์ในงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
อย่างน้อย 2 ปี โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการ
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ประจาหลักสูตร
2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 ข้อ 7
3) ปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัคร
นักศึกษาจานวน 2 รอบ (มีค-พค, พค-กค) เพื่อขยาย
เวลาแก่นักศึกษาที่ติดตามข่าวสารการรับสมัครไม่ทนั
การณ์ ถือเป็นกลไกในการรับนักศึกษาที่เป็นรูปธรรม
เนื่องจากส่งผลต่อจานวนนักศึกษาที่มีจานวนมากขึ้น
ส่วนในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศรับจานวนผู้
เข้า ศึก ษาต่ อ ไม่ เ กิน 15 คนต่ อ ปี ก ารศึก ษา มี จ านวน
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกของหลักสูตรใน
ปีพ.ศ. 2560 จานวนทั้งสิ้น 11 คน แสดงให้เห็นถึงจานวน
จ านวนนั ก ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รยั ง มี จ านวนไม่ ต รงตาม
เปูาหมายเชิงปริมาณที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ซึ่งคณะกรรมการ
หลั กสู ต รพบประเด็ น ที่ เป็ น ปั ญ หา มั ก มาจากการกาหนด
คุณสมบัติ ข้อกาหนดที่ 1 คือ นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ด้ า นอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ มี จ านวนน้ อ ย
เนื่องจากมีสถาบันเพียงไม่กี่แห่งในราชอาณาจักรไทย ที่เปิด
การเรียนการสอนด้านนี้ จึงส่งผลให้จานวนผู้สมัครน้อย และ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของหลักสูตร ส่วนใหญ่สาเร็จ
การศึกษาไม่ ตรงสาขา รวมทั้ ง ข้อกาหนดที่ 3 รอบการรับ
สมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ของบัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการ
แล้วเสร็จเพียง 2 รอบเท่านั้น
แต่เปูาหมายเชิงคุณภาพในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ฯ
ได้นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกของหลักสูตร
ในปีพ.ศ. 2560 จานวน 5 คน จากจานวน 11 คน เป็นนัก
ออกแบบที่ มี ชื่ อ เสี ย งและมี ป ระสบการณ์ สู ง แต่ ต้ อ งการ
คุณวุฒิและขยายผลความคิดสร้างสรรค์จากความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของตนเอง
คณาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ฯ เห็ น ว่ า เปู า หมายเชิ ง
คุณภาพ ในปีการศึกษานี้ เป็นผลสัมฤทธิ์มาจากกลไกการ
ประชาสั ม พั น ธ์ เนื่ อ งจากได้ มี ก ารสั ม ภาษณ์ นั กออกแบบ
จ านวนดั ง กล่ า ว โดยผู้ ส มั ค รได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ถึ ง เหตุ ผ ลการ
ตั ด สิ น ใจสมั ค รศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต ร ฯ ว่ า กิ จ กรรมที่
หลั ก สู ต ร ฯ น าเสนอและเผยแพร่ แ ก่ สั ง คมที่ ผ่ า น มา
แสดงออกถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละทั ศ นคติ ข องคณาจารย์ ที่ มี ต่ อ
วงการการออกแบบของไทยและแนวทางการพั ฒ นาทิ ศ
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ทางการออกแบบเครื่องร่วมสมัยในอนาคต
ผลการดาเนินงาน
การปฏิบัติดาเนินงานในการสอบคัดเลือก มี 2 ลาดับ คือ
1) บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาคุณสมบัติพื้นฐานจาก
หลักฐานของผู้สมัคร และจัดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
(Silpakorn English Proficiency Test (SEPT))
2) คณะกรรมประจาหลักสูตรจัดสอบสัมภาษณ์ พิจารณา
คุณสมบัติเชิงลึก และพิจารณาแฟูมผลงานส่วนบุคคล
เป็นไปตามรอบการรับสมัคร
หลั กสู ต รมี ก ารออกแบบเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการคัด เลื อ ก
นักศึกษา คือ การนาเสนอแฟูมผลงานส่วนบุคคล ซึ่งผลงาน
ในแฟู ม ส่ ว นบุ ค คลสามารถแสดงออกถึ ง ความรู้ แ ละ
พั ฒ นาการด้ า นการออกแบบสร้ า งสรรค์ ข องนั ก ศึ ก ษา
นอกจากนี้ ยังมีการซักถามถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาต้องการสร้างสรรค์ พัฒนา หรือ
ขยายผลจากรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร โดยคณะกรรมการ
ประจ าหลั ก สู ต รจั ก ชี้ แ จงถึ ง สาระส าคั ญ ของโครงสร้ า ง
หลั ก สู ต ร ที่ มุ่ ง เน้ น การบู รณาการองค์ ความรู้ใ นสามแกน
ได้ แ ก่ แกนองค์ ค วามรู้ ด้ า นปรั ช ญาสุ น ทรี ย ศาสตร์ แกน
ปฏิบัติ และแกนปริทรรศน์ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึง
การมีความรู้ครบทุกด้าน สามารถออกแบบสร้างสรรค์ และ
ผลิตผลงานเครื่องประดับได้ด้วยตนเอง
การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา
จากประเมิ น กระบวนการรับ นั กศึ ก ษาจากปี ที่ ผ่ า นมา
พบว่า จานวนผู้ผ่านเกณฑ์การศึกษามีจานวนน้อยกว่าเปูา
แต่ไม่ใช่ประเด็นปัญหา ประเด็นปัญหามี 3 กรณี แต่ประเด็น
ที่ 3 ก่อเกิดผลดีเกินความคาดหมาย คือ
1) คุณลักษณะของผู้สมัครมีความหลากหลายเนื่องจาก
สถาบันที่สอนเกี่ยวกับการออกแบบอัญมณีและ
เครื่องประดับมีจานวนไม่กี่แห่งในประเทศ สถาบัน
ดังกล่าว มีการเตรียมคุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่
แตกต่างกัน เช่น บางสถาบันมุง่ เน้นผลสาเร็จที่เป็น
รูปลักษณ์ของผลงาน บางสถาบันให้ความสาคัญเรื่อง
เทคนิคกับงานฝีมือเท่านัน้ หรือบางแห่งให้
ความสาคัญในด้านการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพียง
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อย่างเดียว เป็นต้น ในการสอบสัมภาษณ์ ทาให้
คณะกรรมการประจาหลักสูตรรับทราบถึงปัญหา การ
ขาดความมั่นใจในการทาโครงการวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา และการขาดเปูาหมายในการผลิตองค์
ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออนาคต
2) มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับของผู้สมัครมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน
คณะกรรมการประจาหลักสูตร รับรู้ร่วมกันถึงปัญหาที่
ผู้สมัครขาดความรู้ ความเข้าใจในหัวใจสาคัญของการ
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ที่แสดงออกถึง
กระบวนการวิจัย ทดลอง และการถ่ายทอดอย่างเป็น
ระบบ ในการสอบสัมภาษณ์ผสู้ มัครจึงขาดความ
ละเอียดในการอธิบายผลงานการออกแบบ
เครื่องประดับของตนเอง ขาดความชัดเจนในการ
สะท้อนถึงทฤษฎี วิธีการวิจัยแนวความคิด
กระบวนการสร้างสรรค์และผลิต รวมทั้ง ไม่สามารถ
บรรยายถึงพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ สรุป
ประเด็น และการประมวลองค์ความรู้ที่ตนเอง
สังเคราะห์ได้จากผลงานที่ผ่านมาทั้งหมด
3) แนวโน้มของวุฒิภาวะ ประสบการณ์ และอายุของ
ผู้สมัครสูงขึ้น รวมทัง้ คุณภาพของผู้สมัครอยู่ในระดับ
ของการเป็นนักออกแบบที่ประสบความสาเร็จใน
วงการการออกแบบ คณะกรรมการประจาหลักสูตร
รับทราบถึงจุดประสงค์ของผู้สมัครที่ต้องการเข้ารับ
การศึกษา ซึ่งมีหลากหลายแง่มมุ ได้แก่ ความอ่อนล้า
หรือเบื่อหน่ายจากการทางานในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
เป็นระยะเวลานาน ทาให้ขาดพลังการสร้างสรรค์ และ
กาลังการเรียนรู้ที่เริ่มหยุดนิ่ง บางส่วนต้องการขยาย
กิจการของตนเองด้วยวิธีการผสมผสานศาสตร์การ
ออกแบบต่างสาขา ตลอดจน บุคคลที่ต้องการ
ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย
นักวิจัย และนักวิชาการ ที่จาเป็นจะต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ประจาปี 2558 ขณะเดียวกัน
ความสาเร็จที่ผา่ นประสบการณ์ของนักออกแบบมือ
อาชีพเหล่านี้ กลับสร้างแรงกระตุ้นให้กลุ่มเพื่อน
ผู้สมัครที่เพิ่งจบการศึกษาหรือยังขาดประสบการณ์
เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง และต่างเติมเต็มใน
ส่วนที่แตกต่างกัน ทาให้ชั้นเรียนเกิดความหลากหลาย
ทางประสบการณ์และทัศนคติ
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ผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง กระบวนการรั บ
นักศึกษา
จากการประเมิ น ปี ที่ ผ่ า นมา คณะกรรมการประจ า
หลั ก สู ต รประเมิ น กระบวนการรั บ นั ก ศึ ก ษาแล้ ว พบว่ า
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรั บ นั ก ศึ ก ษามี ค วามเหมาะสมดี แต่
กระบวนการรั บ นั ก ศึ ก ษายั ง ขาดความเข้ ม ข้ น ดั ง นั้ น ปี
การศึกษา 2560 หลั กสู ต รจึ ง ปรับ ปรุง กระบวนการรับ
นักศึกษาจากผลการประเมิน ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเรื่อง
เนื้อหาของการสอบสัมภาษณ์มากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้
หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษา ที่ชี้แจงให้นักศึกษารับรู้
ถึงเปูาหมายเชิงคุณภาพในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร และ
ด าเนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ให้
ผู้สมัครตระหนักถึงทิศทางชัดเจนของหลักสูตรมากขึ้น ดังนี้
1) นักศึกษาจากสาขาอื่นทีไ่ ม่ใช่สายวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับจักต้องมีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ของตนเองในปัจจุบนั พร้อมวิเคราะห์เหตุผลใน
การขยายองค์ความรู้ดั้งเดิมด้วยศาสตร์ของการ
ออกแบบเครื่องประดับ และแสดงความสาคัญของการ
ผสมผสานศาสตร์เพื่อบ่มเพาะองค์ความรู้ตัวใหม่ใน
ระดับศิลปมหาบัณฑิต
2) นักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สายวิชาการ
ออกแบบเครื่องประดับขาดพื้นฐาน ซึ่งโดยปกติ
หลักสูตรมีการแก้ปัญหาด้วยการให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาเพื่อปรับพื้นฐาน แต่อาจไม่
เพียงพอ หลักสูตรจึงเพิ่มเติมแผนการตรวจวัดผลจาก
การเรียนการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน ด้วยการแบ่ง
จานวนการวัดผลออกเป็น 4 กระบวนการ ได้แก่
กระบวนการที่ 1 การสร้างกรอบความคิดและการ
ค้นหาข้อมูลด้วยวิธีวิจัย กระบวนการที่ 2 การ
วิเคราะห์และทดลองข้อมูล กระบวนการที่ 3 การ
สังเคราะห์ข้อมูลด้วยการแสดงกระบวนการออกแบบ
และผลิต กระบวนการที่ 4 การนาเสนอผลงานและ
สรุปองค์ความรู้
3) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจึงมีข้อสรุปเกี่ยวกับ
แนวทางการเพิ่มความเข้มข้นในการเข้าศึกษาต่อ ด้วย
การเพิ่มเนื้อหาสาระในการสัมภาษณ์นักศึกษา มุง่ เน้น
เรื่อง “หัวข้อวิทยานิพนธ์” เพื่อให้นักศึกษาได้
พิจารณาถึงการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก ที่สอดรับ
กับแนวทางของหัวข้อวิทยานิพนธ์ สามารถส่งเสริม
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ความรู้และทักษะให้เหมาะสมกับโครงงาน
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีมติ
เห็นเป็น เอกฉันท์ ให้จั ดกิจกรรมการเรีย นรู้เชิ งปฏิบั ติการ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อสร้างกลไกในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียม
ฐานความรู้ ปรั บ ตั ว เข้ า หากั น และศึ ก ษากระบวนการ
สร้างสรรค์
*กลไกประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม)
คณะกรรมการ ฯ มีความคิดเห็นว่า ในแต่ละปีก่อนเปิด
ภาคการศึกษานั้น หลักสูตร ฯ ควรจะจัดกิจกรรมที่แตกต่าง
กันออกไป โดยปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ฯ จัดกิจกรรม
ครั้งที่ 1 เรื่อง การออกแบบเพื่อความยั่ งยืนของชุม ชน :
กรณีศึกษาจากแบรนด์แมนคราฟท์ (คุณปราชญ์ นิยมค้า) ผู้
ผลักดันให้ภูมิปัญญาผ้าย้อมครามของสกลนคร กลับมาสร้าง
ชื่อเสียง รายได้ และเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่น
กิจกรรมดังกล่าวมิได้จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
เกี่ ย วกั บ โลกแห่ ง การออกแบบของแบรนด์ สิ น ค้ า ต่ า ง ๆ
เท่ า นั้ น หากนั ก ศึ ก ษาได้ ท ดลองปฏิ บั ติ ต่ อ วั ส ดุ และ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานจากเทคนิ ค ที่ ไ ม่ เ คยมี พื้ น ฐานมาก่ อ น
ตลอดจน การทาความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน การแบ่งปัน
ความคิด ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างทางาน และเรียนรู้วิธี
คิด หรือออกแบบจากความหลากหลายทางประสบการณ์
รวมไปถึง การประยุกต์วัสดุหรือเทคนิคอื่น ๆ มาใช้ในผลงาน
การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
การปฐมนิเทศ
จัดโดย
บัณฑิต
วิทยาลัย และ
คณะ
มัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
เพจประกัน
คุณภาพ
ภาควิชาฯ
(SAR Jewelry)

กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรมีกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดย
คานึงถึง ประเด็นสาคัญของการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ เป็นอันดับ
แรก คือ หลักสูตรต้องการผู้สมัครที่ มีพื้นฐานความรู้ ความ
เข้ า ใจในหลั ก การ และทฤษฎี ด้ า นศิ ล ปกรรมศาสตร์ อั น
สามารถนาความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนั้น หลักสูตร
จึงมีระบบการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่ อนเข้าศึกษา
ดังนี้
1) หลักสูตรจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา
นอกเหนือจากการจัดปฐมนิเทศของบัณฑิตวิทยาลัย
23

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

และคณะฯ เพื่ออธิบายถึงเหตุผลและความเข้มข้นของ
กระบวนการรับนักศึกษาทั้งสองวิธี โดยชี้แจงให้
นักศึกษาเข้าใจถึงปณิธานในการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตร ที่ต้องการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้มี
ความตระหนักถึงการบูรณาการองค์ความรู้ที่แตกต่าง
ด้วยการอาศัยโครงสร้างสามแกนของหลักสูตร เป็นผู้มี
ศักยภาพพัฒนาการเรียนรู้จากความรู้ดั้งเดิม ไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ แนวทางการออกแบบและผลิต
เครื่องประดับเชิงก้าวหน้า หรือการประยุกต์ให้เกิด
องค์ความรู้เชิงทฤษฎีเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
แห่งอนาคต
2) หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการ จานวน 1
ท่าน เพื่อให้คาปรึกษาใน 4 ลักษณะ ได้แก่ การแนะ
แนวการจัดการเรียนการสอน ปัญหาในการศึกษาหรือ
เรียนรู้ ประสานงานด้านวิชาการแก่นักศึกษา และ
แนะแนวทางการศึกษาหรือแหล่งค้นหาความรู้จาก
สาขาวิชาอื่น
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รด าเนิ น งานการเปิ ด
รายวิชาปรับพื้นฐานในระดับศิลปบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษามาจากสาขาสัมพันธ์ลงทะเบียนปรับพื้นฐาน
ด้านการออกแบบสร้างสรรค์และผลิตเครื่องประดับ เช่น
รายวิชา 366 102 การทาเครื่องประดับ 1
หรือ 366 101 ประวัติศาสตร์เครื่องประดับ
และ 366 211 การออกแบบเครื่องประดับ 5
รวมทั้ง รายวิชาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือรายวิชาที่กรรมการ
ประจาหลักสูตรมีดุลยพินิจให้นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อสร้าง
เสริมพื้นฐานความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบให้มีความ
แม่นยามากยิ่งขึ้น เช่น
รายวิชา 360 101 การออกแบบ 1
360 102 การออกแบบ 2
360 103 วาดเส้น 1
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1
360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 เป็นต้น
ซึ่งรายวิชาปรับพื้นฐานของระดับศิลปบัณฑิตดังกล่าว เปิดให้
ลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิต และในปีการศึกษา 2560 ที่
ผ่ า นมา คณาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ฯ ยั ง เปิ ด โอกาสให้
นักศึกษาเข้าร่วมชั้นเรียนในบางรายวิชาของหลักสูตรศิลป
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บัณฑิต โดยไม่ต้องลงทะเบียนอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อ
การปรับ พื้ น ฐาน สร้ า งพื้ น ฐานความรู้ ให้ แม่ น ย าขึ้ น และ
แลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์กับนักศึกษารุ่นน้อง
การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีการกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เริ่มตั้งแต่ นักศึกษาต้องเข้าร่วม
กิจ กรรมก่อนเปิ ด ภาคการศึก ษา การลงทะเบี ย นเรีย นใน
รายวิชาต่างๆ ตามที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีดุลย
พินิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ฯ พิจารณากาหนดรายวิชาเป็น
รายบุคคล โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความถนัด ทักษะ และ
ความสามารถด้านศิลปะ
นักศึกษาจะต้องเข้า ศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรือมีผลงานที่
ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ได้รับ
การตรวจวั ด ผลและประเมิ น ผลการศึ ก ษาตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 และตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5
รายวิชาที่มีลักษณะเป็นโครงงานวิจัย สร้างสรรค์ อาทิ 366
211 การออกแบบเครื่องประดับ 5
กระบวนการส าคั ญ ของการประเมิ น ความพร้ อ มของ
นั ก ศึ ก ษา คื อ การตรวจวั ด ผล ด้ ว ยวิ ธี ก ารน าเสนอ
กระบวนการทาโครงงานวิจัย สร้างสรรค์ ทั้งหมดจานวน 5
ครั้ง โดยมีเนื้อหาในการนาเสนอ ดังนี้
การนาเสนอที่ 1 การนาเสนอหัวข้อ
การนาเสนอที่ 2 ทฤษฎี แนวความคิด และการค้นหา
ข้อมูลด้วยวิธีวิจัย
การนาเสนอที่ 3 การตีความ การวิเคราะห์ข้อมูล การ
ทดลองเชิงปฏิบัติ และการวางแผนการผลิต
การนาเสนอที่ 4 การสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการแสดง
กระบวนการสร้างสรรค์ การร่างแบบ การออกแบบและ
การผลิต
การนาเสนอที่ 5 การนาเสนอผลงานที่ผลิตสาเร็จสมบูรณ์
และสรุปองค์ความรู้ของโครงงานวิจัยสร้างสรรค์
ผลที่ไ ด้จ ากการประเมิน และปรับ ปรุง กระบวนการเตรีย ม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
จากการประเมิ น ปี ที่ ผ่ า นมา โดยปกติ เ มื่ อ สิ้ น ภาค
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
การศึกษาแต่ละภาคนักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่หรือได้รับ
การวั ด ผลและการประเมิ น ผลการศึ ก ษาตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 และตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ซึ่ง
หลั ก สู ต รกาหนดให้มี ก ารวั ด ผล โดยไม่ มี ค่ า ระดั บ และจะ
แสดงผลการศึกษาในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้
S (satisfactory) เป็นที่พอใจ สาหรับนักศึกษาทีส่ อบผ่าน
เกณฑ์ และ
U (unsatisfactory) ไม่เป็นทีพ่ อใจ สาหรับนักศึกษาที่
สอบไม่ผา่ นเกณฑ์
ดังนั้น การดาเนินงานปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรจึงเห็นสมควรปรับปรุง กระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาด้วยการเพิ่มความเข้มข้น ในการ
เรียนรู้และวัดผลความพร้อม กรณีนักศึกษาที่ได้รับ ผลการ
ประเมินด้วยค่าระดับ U จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกล่าวซ้าอีกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการประจาหลักสูตรเกิด
ความมั่นใจว่า นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านการออกแบบ
สร้ า งสรรค์ เ ครื่ อ งประดั บ เพี ย งพอ ด้ ว ยวิ ธี ก ารน าเสนอ
สาระสาคัญและประมวลความรู้หน้าชั้นเรียน ตลอดจน การ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนความรู้ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในความสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิตต่อไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน กาหนดการ
(ตัวบ่งชี้ 3.2)
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฐมนิเทศ
ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประจาหลักสูตรมี บัณฑิตวิทยาลัย
มติเห็นเป็นเอกฉันท์ ให้จัด การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus
Group) เพื่อสร้างกลไกในการเตรียมความพร้อมในการทา เพจประกัน
วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละพั ฒ นาความรู้ ไ ปสู่ ก ระบวนการท างาน คุณภาพของ
สร้างสรรค์ที่เป็นระบบ
ภาควิชาฯ (SAR
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
*กลไกประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม)
การสนทนาแบบกลุ่ม จะถูกจัดขึ้นก่อนที่ภาคการศึกษา
สุดท้ายก่อนลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยนับที่ภาคการศึกษา
ที่ 3 เนื่ องจากภาคการศึกษาที่ 3 จะมีรายวิ ชา โครงการ
เฉพาะบุคคล (Selected Topic) ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาได้ศึกษาโครงการอิสระ หรือเป็น
รายวิ ช าที่ เ อื้ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท าการศึ ก ษาสิ่ ง ที่ ต นเอง
ต้องการนาไปพัฒนาสู่วิทยานิพนธ์ เนื้อหาสาระของรายวิชา
ดังกล่าวจึงถือเป็นการเตรียมพร้อมและทดลองค้นหาสิ่งที่มี
ความสาคัญต่อวิทยานิพนธ์
การสนทนาแบบกลุ่ ม จะชี้ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของกระบวนการวางแผนเพื่อนาไปสู่จุดหมายที่
กระชับและตรงประเด็นต่อการทาวิทยานิพนธ์ ตลอดจน
การควบคุมทิศทางของการทางาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดและมีผลงานที่เป็น
มาตรฐานมีคุณภาพ

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
Jewelry)
คาสั่งแต่งตัง้
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
และ
คณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย

กลไกการควบคุ ม ระบบการดู แ ลการให้ ค าปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ฯ
หลักสูตรฯ มีกลไกการควบคุมการระบบการดูแลการให้
คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษารายบุคคล ดังนี้
1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 เพื่ออธิบายเงื่อนไขแก่ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ รวมถึง การเตรียมความพร้อมการ
นาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้คาปรึกษาถึง
วิธีการนาเสนอหัวข้อ การวางแผนการทางาน
กระบวนการวัดผล ประเมินผลการศึกษา วิธีคัดเลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
2) คณะกรรมการประจาหลักสูตรประชุมหารือและมีมติ
ให้มกี ารปรับปรุงแผนดาเนินงานควบคุมระบบการ
ดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 เนื่องจาก
กระบวนการควบคุมดูแลในรูปแบบของปีทผี่ ่านๆ มา
ขาดแรงกระตุ้น ทาให้มีนักศึกษาจานวนไม่น้อยที่
นาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่ตรงตามกาหนดภาค
การศึกษา ส่งผลให้สาเร็จการศึกษาล่าช้า ซึง่ มติที่
ประชุมเห็นพ้องว่า การปรับปรุงกลไกการควบคุม
ระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา สาหรับปีการศึกษา 2560 สามารถ
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลักดันให้นักศึกษาจานวนที่มากขึ้นกว่าปีที่ผา่ นมา
ได้รับการอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ ได้
ภายใน 3 ปีการศึกษาตามกาหนด
3) บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
จานวนอย่างน้อย โครงการละ 1 ท่าน พร้อมกับ
แต่งตั้งกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ จานวน
5 คน ต่อโครงการ
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรดาเนินงานตามกลไกการควบคุมการดูแลการให้
คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีระบบการ
ดาเนินงานเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล ดังนี้
1) นักศึกษารับทราบข้อมูลการมีสทิ ธิ์ลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ คือ ผู้ทลี่ งทะเบียนรายวิชาบังคับครบ
จานวน 22 หน่วยกิต และประเมินผลสอบได้คา่
ระดับผลการศึกษาไม่ตากว่
่ า B ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
2) นักศึกษาปฏิบตั ิตามแผนดาเนินการควบคุมระบบการ
ดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
 นาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ตรงตามปฏิทนิ การศึกษา
หรือประกาศกาหนดเวลาของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
 มีความเข้าใจถึงกระบวนการนาเสนอหัวข้อ
ระเบียบ และวิธีการวิจัยวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการ
แสดงความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ในระยะ
ต่างๆ
3) นักศึกษาที่ได้รบั การอนุมัติหัวข้อจากคณะกรรมการฯ
ที่ได้รับการแต่งตัง้
 ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 ซึ่งมีค่าเทียบ
ได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 ได้รับเอกสารแจ้งชื่อ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
จากบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ซึ่งนักศึกษา
สามารถวางแผนการให้คาปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างอิสระ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินจิ ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

การประเมิ น กระบวนการการควบคุม ระบบการดู แ ลให้
คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
การประเมินผลการดาเนินงานการควบคุมระบบการดูแล
ให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขึ้นอยู่กับ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กาหนดระเบียบหรือ
ข้อตกลงการวัดผลความก้าวหน้าในแต่ละ
กระบวนการของการทาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษาใน
ความดูแลตนเองตามความเหมาะสม เพื่อใช้ในการ
วัดผล โดยไม่ขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กาหนดเครื่องมือที่ใช้
วัดผลนักศึกษาในความดูแลของตนเอง ระหว่างภาค
การศึกษาหรือตามระยะเวลาทีต่ กลงกัน ด้วยวิธีการ
ทดสอบต่างๆ เช่น การทบทวนวรรณกรรม การ
นาเสนอข้อมูล การเขียนรายงาน การมอบหมายงาน
ให้ทาหรือวิธีอื่นๆ โดยมีความสอดคล้องกับระเบียบ
และวิธีวิจัย ตามกระบวนการทางานเชิงวิจัยหรือ
สร้างสรรค์
3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้วัดผลและ
ประเมินผลความก้าวหน้าของนักศึกษาในความดูแล
ของตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดยการประเมินผล
วิทยานิพนธ์ ใช้สัญลักษณ์ IP (in progress) หรือ NP
(no progress) สาหรับวิทยานิพนธ์ ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การเรียบเรียงโดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้ว ส่วน
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ซึ่งเรียบเรียงเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้รายงานการ
วัดผลของนักศึกษาในความดูแลแก่คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร เพื่อประชุมหารือถึงปัญหาความไม่
ก้าวหน้าของนักศึกษาบางคน พร้อมตรวจสอบว่า
นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนทั้งหลักสูตร เพื่อ
พิจารณาถึงความพร้อมในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึง่
คณะกรรมการฯ จักแต่งตั้งคณะกรรมการสอบตาม
ความเหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป โดย
หลักสูตรกาหนดให้มีจานวนกรรมการผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกาหนดเกณฑ์
การประเมินผลออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก
(Excellent) ดี (Good) ผ่าน (Passed) ตก (Failed)
ผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง กระบวนการการ
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ควบคุมระบบการดูแลให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
จากการประเมิ น ในปี ที่ผ่ า นมา คณะกรรมการประจ า
หลักสูตร พบว่า นักศึกษาขาดการติดต่อ ส่อแสดงถึงการ
บกพร่ อ งทางวิ นั ย ขาดความสม่ าเสมอในการแสดง
ความก้ า วหน้ า ของโครงงาน และไม่ ส ามารถส่ ง งานตาม
ข้อ ตกลงระหว่ า งกั น ได้ เฉพาะอย่ า งยิ่ ง กลุ่ ม นั ก ศึ กษาที่
ศึกษาครบกาหนดเวลาของหลักสูตร (5 ปีการศึกษา) อันมี
ผลต้ อ งลาออก เท่ า กั บ ว่ า หลั ก สู ต รไม่ ส ามารถบรรลุ
ผลสั ม ฤทธิ์ เ รื่ อ งมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รจึ ง ระดมสมองเพื่ อ
ปรับ ปรุง การด าเนิ น งานตามกลไก ซึ่ ง ปี การศึกษา 2560
นับเป็นปีที่2 ที่หลักสูตรได้ทดลองใช้กลไกเพิ่มเติมเพื่อเป็น
เครื่องมือกระตุ้นนักศึกษาให้มีการวางแผนการดาเนินงาน
การทาวิทยานิพนธ์ที่เป็นระบบ หลักจากนั้น หลักสูตร ฯ
จักใช้กลไกการควบคุมระบบการดูแลให้คาปรึกษาที่ เป็ น
มาตรฐานปกติ ที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เป็ น อั น ดั บ ต่ อ มา เนื่ อ งจาก
เกี่ยวข้องกับการผสมผสานความรู้ พฤติกรรมที่เหมาะสม
และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ วินัย
และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ
ผลการปรับปรุงที่เห็นเป็นรูปธรรม แบ่งออกเป็น 2 ระยะ
ได้แก่ ระยะการอนุมัติหัวข้อ ระยะแสดงความก้าวหน้าของ
ผลงาน และระยะสมบู ร ณ์ คื อ นศ.พร้ อ มสอบปู อ งกั น
วิทยานิพนธ์
ผลจากการปรับปรุงและปฏิบัติต่อเนื่องของปีการศึกษา
2560 นักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในปี 2557-2558 ผ่านการ
อนุ มั ติ หั ว ข้ อ ทั้ ง หมด ซึ่ ง การผ่ า นอนุ มั ติ หั ว ข้ อ นี้ เป็ น
ประโยชน์กับนักศึกษา สามารถทางานต่อเนื่องได้ทันที และ
ลดปัญหาการประเมินผลด้วยการให้สัญลักษณ์ NP แสดง
ฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียง ว่าไม่มี
ความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้
กลไกเพิ่มเติม กลไกควบคุม และเครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้
ส่ ง ผลส าเร็ จ อย่ า งเต็ ม รู ป แบบในปี ก ารศึ ก ษา 2560
เนื่ องจากเป็ น กลไกกระตุ้ น ให้นั กศึ กษาเห็น ค่ า นิ ย มของ
ความสาเร็จและความมุมานะบากบั่น และสร้างประโยชน์
จากการสาเร็จการศึกษาในอนาคตได้อย่างชัดเจน
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ผลการดาเนินงาน
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เมื่อปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ ประสบผลสาเร็จใน
การนากลไกพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ตามหลักความคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ท าให้ นั ก ศึ ก ษาน าทั ก ษะดั ง กล่ า วมาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของ
ผลงานนักศึกษาบางท่ าน ที่ นาแรงบัน ดาลใจจากผลงาน
สถาปั ต ยกรรมและแนวความคิ ด ที่ ต นเองได้ เ รี ย นรู้ จ าก
กระบวนการแอคที ฟ เลิร์น นิ่ง จากรายวิ ชา 366 516
วัฒนธรรมทัศนา มาเป็นแนวการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ต่อเนื่อง
ในการทาวิทยานิพนธ์ และแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า
การเรียนรู้จากสถานที่ จริงนั้นมีความสาคัญและขยายผล
การรับรู้ต่อมิติทางสุนทรียะมากกว่าการศึกษาผ่านภาพใน
หนังสือ

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
เอกสารประชุม
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
คณะ
มัณฑนศิลป์
เอกสารประชุม
ภาควิชา ฯ
ครั้งที่2/2561
เพจประกัน
คุณภาพของ
ภาควิชา ฯ
(SAR Jewelry)

เพจปริญญาโท
เครื่องประดับ
กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ
มีกลไกพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เริ่มจากคณะกรรมการ (MFA Jewelry
ประจาหลักสู ต รประชุ ม หารือก่อนเปิ ด ภาคการศึกษาต้ น Design
ประจ าปี 2560 เพื่ อให้คณาจารย์ ไ ด้วางโครงสร้า งของ SIlpakorn)
ตารางสอนร่วมกัน เข้าใจในภาพรวมของรายวิชาต่างๆ ที่
ตอบสนองร่วมกัน ตลอดจน ชี้แจงหน้าที่ของคณาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบรายวิ ชาต่า งๆ ทั้ง สองภาคการศึกษา ให้เกิด เพจประกัน
เข้าใจตรงกันถึงประเด็นเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คุณภาพของ
ภาควิชา ฯ
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รายวิชาที่สามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ (SAR Jewelry)
แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง (Active Learning) ได้แก่
รายวิชา 366 524 เทคโนโลยีเกีย่ วกับการสร้างสรรค์
รายวิชา 366 516 วัฒนธรรมทัศนา
ด้ ว ยผลส าเร็ จ ของกลไกพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา โดย
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตามหลักความคิดของการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เมื่อปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ การ
นา คณาจารย์ประจาหลักสูตร ฯ จึงมีมติให้การดาเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนสาหรับปีการศึกษา 2560 นี้ มี
ความเข้มข้นมากยิ่ งขึ้น และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จากการใช้
กระบวนการแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง ให้เกิดเป็นที่ประจักษ์อย่าง
ชัดเจน ดังจะเห็นได้จากการประชุมครั้งที่ 3/2560 ของ
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ภาควิชา ฯ ที่คณาจารย์ประจาหลักสูตร ฯ ได้ปรึกษาหารือ
และมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 366 516
วัฒนธรรมทั ศนา เตรีย มแผนดาเนิ นการจัดการเรีย นการ
สอน คัดสรรสถานที่เพื่อเอื้อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ใน
หลากหลายทักษะ และจัดเตรียมเนื้อหาการบรรยายที่สอด
รับกับสถานที่ดังกล่าว ตลอดจน การจัดกิจกรรมที่นักศึกษา
สามารถลงมือปฏิบัติร่วมด้วย มิใช่เพียงการเรียนรู้ผ่านการ
รับรู้ด้านสายตาเท่านั้น
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานมุ่งเน้นการปรับกลยุทธ์การดาเนินงาน
การจั ด การเรี ย นการสอนของปี ก ารศึ ก ษา 2560 มี
สาระส าคั ญ และเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ได้ แ ก่ การพั ฒ นาทั ก ษะกลุ่ ม ที่ 1 คื อ การเรี ย นรู้ แ ละ
นวัตกรรมการสร้างสรรค์ โดยรายวิชา 366 524 เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ คณาจารย์ประจาหลักสูตร ฯ มีมติ
ให้จัดกิจกรรมเสริมการเรียน ด้วยการเชิญบุคคลสายอาชีพ
ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงมาบรรยายประสบการณ์ คือ ดร.
กฤษณ์ เย็นสุดใจ นั กวิชาการและนักออกแบบ จากมูลนิธิ
แม่ ฟู า หลวง ผู้ ที่ น าภู มิ ปั ญ ญาการทอผ้ า ของชาวเขา มา
พัฒนาให้เกิดรูปแบบประยุต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ จากผ้ า ทอมื อ ที่ ร่ ว มสมั ย
สอดคล้องกับรสนิยมของผู้คนในศตวรรษที่ 21 การนานัก
ออกแบบชื่ อ ดั ง ผู้ มี ผ ลงานเชิ ง ประจั ก ษ์ ม าบรรยาย มี
จุดประสงค์ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านความรู้และ
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารเรี ย นการสอน โดยอาศั ย การใช้ ข้ อ มู ล จาก
สถานการณ์ ป ฏิบั ติ จ ริง สั ง เกตกระบวนการวิ จั ย การตั้ ง
ประเด็น ซักถาม การสร้า งสรรค์และผลิต ผลงานระดั บ
นานาชาติ เพื่ อ พยายามเชื่ อ มโยงไปสู่ ส าระการเรี ย นรู้
รายวิชา ทั้งนี้ ในการบรรยายและสัมผัสผลงานจริง จกนัก
ออกแบบครั้งนี้ นักศึกษายัง สามารถพัฒนาทักษะกลุ่มที่ 3
คือ เข้าใจผลสัมฤทธิ์ของความคิดริเริ่มและตระหนักถึงพลัง
ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ มีการพัฒนาทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสั งคมและ
ข้ามวัฒนธรรม ผ่านรายวิชา 366 513 ปรัชญาการประดับ
ตกแต่ ง แบบไทย และ 366
523 การศึ ก ษางาน
เครื่ อ งประดั บ ท้ อ งถิ่ น และประเพณี นิ ย ม ที่ อ าจารย์ พ า
นักศึกษาไปทัศนศึกษาต่างจังหวัด อาทิ จังหวัด สุโขทัยเพื่อ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ชมความก้าวหน้าของชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการ คุณ
กิ่ ง เดื อ น โอวาทตระกู ล ที่ ส ามารถแตกหน่ อ ภู มิ ปั ญ ญา
ดั้งเดิม เรื่อง การนาศิลปวัตถุประเภท เครื่องปั้ นดินเผาที่
ชาวบ้ า นขุด พบเจอมากมายทั่ ว เมื องศรีสั ช นาลั ย มาเก็ บ
สะสมและสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ สังคโลก ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์
เอกชน เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังสานึกในศิลปะของชนชาติ
และผลั ก ดั น ให้ ช าวบ้ า นสร้ า งอาชี พ จากการน ารู ป แบบ
เครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบเจอนั้นมาสร้างเป็นผลิตภั ณฑ์ใหม่
เพื่อเป็นรายได้หรืออาชีพที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด
การประเมินกระบวนการ
การประเมินกระบวนการนักศึกษาเรียนรู้จากการวัดผล
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม อาจารย์ผู้สอน
ประเมินจากการทีน่ ักศึกษามีความคิดริเริ่มในการ
แก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วน
บุคคลและของกลุ่ม มีแนวโน้มในการแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูน้ า รายวิชา 366 515 มานุษยวิทยาและ
สุนทรียศาสตร์เครื่องประดับ
2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี อาจารย์
ผู้สอนประเมินจากการทีน่ ักศึกษาสามารถประยุกต์
ความรู้ด้านสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ
ค้นคว้าข้อมูล ปฏิบตั ิการ และเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณชน อาทิ 366 315 โครงการส่วนบุคคล และ
366 516 วัฒนธรรมทัศนา
3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ อาจารย์ผู้สอนประเมินจาก
การที่นักศึกษาสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่อง
แท้ในทฤษฏี และระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าใน
สาขาวิชาของตนจากข้อมูลจริง เพื่อใช้ในการ บูรณา
การความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกจากการเรียนรู้และ
ปฏิสัมพันธ์กบั สังคมและวัฒนธรรม ความรับผิดชอบ
ในการผลิตผลงาน อาทิ 366 524 เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
สาระส าคัญ ของโครงสร้างหลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิ ต
ฉบับปรับปรุง ปี 2559 แบ่งออกเป็น 3 แกน ได้แก่ แกน
องค์ความรู้ด้านปรัชญาสุนทรียศาสตร์ แกนปฏิบัติ และแกน
ปริท รรศน์ ซึ่ง มุ่ง เน้น การบู รณาการองค์ความรู้กับทั กษะ
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ทั้งหลายเข้าด้วยกัน และส่ง เสริมศักยภาพการเรียนรู้เชิ ง
ปฏิบั ติ ของนั กศึกษา รวมถึง ความสามารถในการน า
ผลส าเร็ จ จากการปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาขยายผล
โดยตั้งเปูาหมายไว้ในเวลา ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2559 2563)
การสร้ า งความต่ อ เนื่ อ งให้ เ ห็ น เป็ น รู ป ธรรม ในปี
การศึกษา 2560 คณะกรรมการหลักสูตรจึงจัดการประชุม
เพื่ อเน้ น ย้ าสาระส าคัญ ร่ว มกั น เรื่อง การจั ด กลยุ ท ธ์ การ
เรียนการสอนออกตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ลาดับของ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าต่ า งๆของหลั ก สู ต ร อั น
ประกอบด้วย
1) การสร้างประเด็นคาถามและคาดเดาคาตอบ
2) การสืบค้นและรวบรวมความรู้
3) การสร้างกระบวนการ และขัน้ ตอนลงมือปฏิบัติ
4) การสรุปผล การเรียนรู้ และนาเสนอ
5) การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม
ทั้ ง นี้ เพื่ อส่ ง เสริ ม ไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพความรู้ อย่ า งมี
สติปัญญา ด้วยกระบวนการวิจัย และศึกษาเฉพาะทางอย่าง
ลึกซึ้ง (Project Based Learning) โดยสะท้อนออกมาใน
รูปแบบของการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา และกิจกรรมที่
จัดขึ้นอย่างสม่าเสมอ ตามรายละเอียดที่ระบุไปแล้วข้างต้น

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

:
:
:
:

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- อัตราการคงอยู่
การคงอยู่ในปีการศึกษา 2558 คิดเป็น ร้อยละ 90.91
การคงอยู่ในปีการศึกษา 2559 คิดเป็น ร้อยละ 80.00
การคงอยู่ในปีการศึกษา 2560 คิดเป็น ร้อยละ 78.57
- การสาเร็จการศึกษา
อัตราการคงอยู่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมทางการเรียน
สูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร เมื่อ พิจารณาโดย
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ภาพรวม มีแนวโน้มการสาเร็จการศึกษาจานวนมากขึ้น ดัง
จะเห็นได้จากรายงานผล มคอ 7 ที่มีการติดตามผลการ
ด าเนิ น งานของหลั ก สู ต ร ต่ อ เนื่ อ ง 5 ปี นั บ ตั้ ง แต่ เ ปิ ด
หลั ก สู ต ร และจากการเพิ่ ม เติ ม ส่ ว นของกลไกเรื่ อ ง การ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ความพึ ง พอใจและผลการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นของ
นักศึกษา
ระดับความพึงพอใจฯ 3 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้
ปี 2558 เท่ากับ 3.37
ปี 2559 เท่ากับ 4.29
ปี 2560 เท่ากับ 3.81
ในปีการศึกษา 2560 ยังไม่พบข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ในเชิ ง เอกสาร ซึ่ ง เป็ น ผลส ารวจจากคณะฯ ดั ง นั้ น
คณะกรรมการประจาหลักสูตร จึงเห็นพ้องว่า หลักสูตรควร
มีเครื่องมื อในการวั ด ผลของตนเอง ด้ ว ยเหตุ นี้ เมื่ อเดื อน
พฤษภาคม 2560 หลักสูตรจึงขอสัมภาษณ์นักศึกษาแบบ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ในงานครบรอบ 20 ปี
เครื่องประดับ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2560 โดยรุ่นที่เข้าศึกษาเมื่อปี 2556 ถึงความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร ทาให้หลักสูตรรับทราบข้อดีและข้อเสีย เป็นผลที่
นาไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2559
อย่างมีทิศทาง

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3.2
ระดับ 3
ระดับ 4
3.3
ระดับ 3
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3
4
3
10/ 3 = 3.33 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. หลักสูตรฯ ดาเนินงานตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ อย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรที่เหมาะสมกับรูปแบบต่างๆ ของการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อาทิ เนื้อหาสาระของรายวิชา และกิจกรรมนอกเวลาเรียน เป็นต้น รวมทั้งมีการ
ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง นับเป็นเวลาร่วม 2 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
เป็นต้นมา
2. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย เพิ่มพูนความรู้ และความ
เข้าใจของตนเองอยู่เสมอ อาทิ การศึกษาดูงานจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับสากลอื่น ๆ และการแสดงออก
ด้วยการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์หรือวิจัยแก่สาธารณชนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนในวงกว้าง รวมถึง การ
จัดทาโครงการในลักษณะอื่น ๆ ที่ล้วนมีเปูาหมายในการสร้างความสอดคล้องแก่การเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21
โอกาสในการพัฒนา
1. นักศึกษาเข้าใจเปูาหมายของการบูรณาการองค์ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบของ
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ตลอดถึงความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเอง โดยอาศัยทักษะการเรียนรู้จากตัวอย่างรายวิชาต่างๆ และการ
แสดงออกด้วยการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์หรือวิจัยแก่สาธารณชน
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.1)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ
หลักสูตรที่
หลักสูตรมีกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ ดังนี้
กาหนดโดย
1) แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ เป็นไปตามเกณฑ์ สานักงาน
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ.
คณะกรรมการ
2558 มุ่งเน้นคุณวุฒิหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ การอุดมศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดูแลและควบคุม
รายงานการ
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้เป็นไป ประชุมภาคฯ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนและบริหาร
การจัดอัตรากาลังของอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
ผู้สอน ในระยะเวลา 5 ปี และจัดการวางระบบ
เกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่สาหรับ
สถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ พรบ.
บริหารราชการ พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการบังคับใช้
โดยมีการกาหนดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษ
4) คณะกรรมการประจาหลักสูตรเตรียมเนื้อหา
สาระสาคัญในการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อ
สร้างความพร้อมต่อภาระหน้าทีข่ องอาจารย์ใหม่
ต่อไป
ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ภาคการศึกษาประจาปี 2560 และปฏิทินปีการศึกษา
2561 ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือรับอาจารย์ประจาเข้าใหม่
การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร มี ก ารประเมิ น
กระบวนการรั บ และแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ฯ เริ่ ม จากการ
พิจารณาการจัดอัตรากาลังของอาจารย์ประจาหลักสูตร
และผู้สอน ในระยะเวลา 5 ปี พร้อมจัดให้มีการประชุม
แผนการสอน วิธีการสอน และสร้างความเข้าใจต่อหน้าที่
หรือภาระที่ได้รับการมอบหมาย
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ผลการดาเนินงาน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ฯ
ผลที่ได้จากการประเมิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จักจัดประชุมการปรับปรุง กระบวนการรับอาจารย์ ใหม่
ด้วยการระบุถึง ความสาคัญของคุณสมบัติ ของอาจารย์
ประจ าหลั กสู ต รและผู้ ส อนที่ มี เงื่ อ นไขเข้ม งวดมากขึ้ น
รวมถึงจัดการประชุม วิเคราะห์อัตรากาลัง ภาระหน้าที่
งานสอน งานที่ได้รับมอบหมาย และประสิทธิภาพของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
-การบริหารอาจารย์
กลไกการบริหารอาจารย์
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รมี ก ลไกการบริ ห าร
อาจารย์อย่างเป็นระบบ เริ่มจาก
1) มีการจัดประชุมเพื่อมอบหมายภาระงานสอนให้
สอดคล้องกับคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์แต่ละท่าน เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่
ละสาขาวิชา
2) มีการจัดประชุมเพื่อรายงานผล และกาหนด
เปูาหมายการเพิ่มคุณวุฒิหรือทาตาแหน่งวิชาการ
ในระดับทีส่ ูงขึ้นไปของอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน
3) มีการมอบหมายอาจารย์ในหลักสูตร ฯ ให้เป็นผู้
ผู้รับผิดชอบ ประสานงาน และแจ้งข่าวสารการ
พัฒนาศักยภาพการทางานในเชิงก้าวหน้าด้าน
วิชาการของคณาจารย์ประจาหลักสูตร ฯ

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ
เอกสารผลการ
พิจารณาการ
ขอรับทุน
สนับสนุนการทา
วิจัยและผลงาน
วิชาการต่างๆ
เพจประกัน
คุณภาพของ
ภาควิชาฯ

หนังสือตอบรับ
การแจ้งบทความ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย
จากการประชุ ม อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและประจ า ศิลปากร ฉบับ
หลักสูตรทุกท่านเข้าใจแผนดาเนินงาน โดยในปีการศึกษา ภาษาไทย
2560 ปฏิบัติได้ ดังนี้
(ศธ.6821/1602)
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจาหลักสูตรและ
ผู้สอนปฏิบัติงานตามภาระงานสอนที่ได้รบั
มอบหมาย ซึ่งมุ่งเน้นเน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง
แสดงถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจาหลักสูตรและ
ผู้สอนให้ความร่วมมือในการรายงานผลการ
38
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ดาเนินงาน ภาระการสอน งานวิจัยสร้างสรรค์ งาน
บริการวิชาการ หรืองานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจน ดาเนินงานด้านวิชาการในลักษณะอื่นๆ
และมีความหลากหลาย
3) สร้างปฏิทนิ ประจาปีการศึกษาเพื่อแสดงระยะเวลา
ในการขอทุนสนับสนุนเพื่อสร้างความก้าวหน้าทาง
วิชาการของคณาจารย์ประจาหลักสูตร ฯ เพื่อ
สามารถบริหารจัดการเวลาการเรียนการสอนกับ
การพัฒนาตนเองให้ควบคู่กันอย่างมีทิศทางและ
เป็นระบบ
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์
การประเมิ นกระบวนการบริหารอาจารย์ พิจารณา
จากระบบที่ได้ดาเนินการแล้ว ดังนี้
1) สามารถบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ
2) สามารถแสดงผลความก้าวหน้า เช่น ขยายฐานการ
สร้างบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันที่
มีชื่อเสียงอื่นๆ ตามปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล
3) แสดงผลความก้าวหน้าด้านการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาการ ได้แก่ จานวนอาจารย์จานวนมากขึ้น
ที่สามารถรับทุนสนุบสนุนการทาวิจัยสร้างสรรค์
และแสดงผลงานต่อสาธารณชน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหาร
อาจารย์
จากการประเมินปีที่ผ่านมา หลักสูตรได้ปรับปรุงผล
จากการประเมิน โดยอาศัยผลสาเร็จที่เปูนรูปธรรมที่สุด
ของปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ด้านความร่วมมือทางวิชาการ เฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรมี
การดาเนินงานภายหลังการดาเนินการทาบันทึกร่วมมือ
ทางวิ ช าการกั บ สถาบั น ต่ า งประเทศที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
(Estonian Academy of Art) เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยใน
ปี พ.ศ. 2560 นี้ ทางสถาบัน ได้ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จานวน 1 คน เป็นจานวน 5 เดื อน ระหว่างเดือน
มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และอาจารย์ตาแหน่ง
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

หัวหน้าภาควิชาถักทอและแฟชั่น จานวน 1 คน ระหว่าง
วันที่ 7 – 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 มาร่ว ม
แลกเปลี่ยนกับหลักสูตร ทาให้คณาจารย์ประจาหลักสูตร
ฯ จัดการประชุมเพื่อหารือถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ
ประสานงานด้ า นกิ จ การพิ เศษหรือ วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ เพื่ อ
สร้างความก้าวหน้าที่ต่อเนื่อง
-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
จากการที่ คณาจารย์ ประจ าหลั กสูตร ฯ ดาเนิ นงาน
และวางแผนกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์อย่าง
เป็ น ระบบ ท าให้ ค ณาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รแสดง
ความก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมอย่างเห็นได้ชัด คือ
ร้อยละ 100 ซึ่งส่วนสาคัญในการแสดงศักยภาพนั้น มี
เหตุ ผ ลที่ จ ะมุ่ ง เน้ น ให้ ส าธารณะชนรั บ รู้ ถึ ง การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ และการเปลี่ยนบทบาทอาจารย์จาก
ผู้ บ ร ร ย า ย ม า เ ป็ น ผู้ จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ( Knowledge
Managemnt (KM)) ดังตัวอย่างของการสัมมนาวิชาการ
คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ ที่ บ รรจุ หั ว ข้ อ การน าเสนอแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องหลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับ ภายใต้ โครงการแผนกลยุทธ์การ
จั ด การความรู้ เรื่ อ ง การพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ด้ า น
วิชาการและคุณภาพอาจารย์ โดยยกตัวอย่าง กรณีการ
สมั ค รอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ขอรั บ ทุ น
โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก สถาบันวิจัยแห่งชาติ
ประจ าปี 2560 จั ด โดย คณะมั ณ ฑนศิล ป์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 เมื่อวันที่1 มิ.ย. 2561

รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ
ประกาศผลการ
พิจารณา
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยหรือการ
ผลิตผลงาน
สร้างสรรค์จาก
เงินกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์
คณะมัณฑนศิลป์
ประจาปี
งบประมาณ
2561

เพจประกัน
คุณภาพภาควิชา
กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รวางแผนกลไกการ ฯ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ด้วยการจัดลาดับความสาคัญ
โครงการแผนกล
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้
ยุทธ์การจัดการ
1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีการประชุมเพื่อ
จัดการวางแผนการมอบหมายภาระงานสอนตาม ความรู้
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อสร้าง คณะมัณฑนศิลป์
ความสอดคล้องกับแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน ประจาปี
วิชาการลักษณะอื่นๆ เช่น การผลิตตารา หนังสือ งบประมาณ
2561
ฯลฯ พร้อมทั้งมีวางแผนระบบการติดตามดูแล
เมื่อวันที่1 มิ.ย.
อาจารย์แต่ละท่าน
2561
2) มีการจัดประชุมเพื่อระดมสมองหารือถึงวิธีการ
พัฒนาผลการดาเนินงาน ภาระหน้าที่การสอน
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ โดย
จัดหาช่องทางและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การขอ
งบประมาณอุดหนุนการทาวิจัย สร้างสรรค์ หรือ
ผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ จากแหล่งทุนต่างๆ
หรือส่งเสริมการเสนอของบประมาณการทาวิจัย
การผลิตผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ อาทิ
ผลงานสร้างสรรค์ ตารา หรือหนังสือฯลฯ หรือ
สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและผูส้ อนลา
ราชการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในลักษณะ
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
ผลการดาเนินงาน
1) ระบบการดาเนินงานติดตามดูแลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ ประจาหลักสูตร และผู้สอน ให้
ดาเนินการทาตาแหน่งวิชาการในระดับทีส่ ูงขึ้น
ประสบความสาเร็จระดับหนึ่ง ทาให้มีจานวน
อาจารย์ที่ได้รบั การเพิ่มคุณวุฒิและได้รบั ตาแหน่ง
วิชาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
2) การผลักดันผลการดาเนินงานด้านการเผยแพร่
ผลงานวิชาการยังขาดเสถียรภาพ แม้ปีการศึกษา
2560 จักประสบความสาเร็จ แต่ปีต่อไปในอนาคต
อาจประสบปัญหา เนื่องจากงบประมาณการ
พัฒนาภาระผลงานวิจัยและวิชาการลักษณะอื่นๆ
อาทิ ผลงานสร้างสรรค์ ตารา หรือหนังสือฯลฯ ยัง
มีไม่เพียงพอ
การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
สามารถปรั บ ปรุ ง กระบวนการติ ด ตามและดู แ ล
อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้สอน ทาให้อาจารย์ประจา
ประสบผลสาเร็จในหลากหลายลักษณะ ดังนี้
1) หลักสูตรดาเนินการเพิ่มคุณวุฒริ ะดับปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตเป็นผลสาเร็จ ได้แก่ อาจารย์ ดร.
วินิตา คงประดิษฐ์ สาเร็จการศึกษาระดับ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตร
นานาชาติ)
2) อาจารย์ ดร. วินิตา คงประดิษฐ์ ได้รับ
งบประมาณการทาวิจัย ด้วยทุนสร้างสรรค์คณะ
มัณฑนศิลป์ งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
คิดเป็นร้อยละ 10
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
3) รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์
ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก
สถาบันวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2560
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์
จากผลการประเมินปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรได้นาผลที่ได้จากการประเมิน นาเสนอ
แนวทางการแก้ ปั ญ หาในอนาคต ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สั ม มนา
วิ ช าการคณาจารย์ คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ ประจ าปี พ.ศ.
2560 เพื่อดาเนินการหารือถึงหนทางการพัฒนาและ
ปรับ ปรุง ระบบการติ ด ตามข่า วสารการประชาสัม พั น ธ์
เกี่ ย วกั บ การของบประมาณอุ ด หนุ น การท าวิ จั ย
สร้างสรรค์ หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่น ๆ จากแหล่ง
ทุนคณะ หรือแหล่งทุน ต่างๆ รวมถึง ช่องทางในการนา
ผลงานไปเผยแพร่ผ ลงานสร้า งสรรค์ ในระดั บ ชาติ และ
นานาชาติ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบและประจาหลักสูตรโดยการสร้างโอกาสใน
การรับทุนสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ ให้มากกว่าปี
ที่ผ่านมา ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวจะส่งผลให้ ระบบการ
ผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจา
หลักสูตร มีความต่อเนื่องและเกิดเสถียรภาพ
ส่ ว นที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เป็ น พิ เ ศษและต้ อ งสร้ า งความ
เข้มข้นมากขึ้น คือ กระบวนการส่งเสริม และพัฒนาการ
คณาจารย์ให้ด าเนินการขอตาแหน่งวิชาการในระดับ ที่
สู ง ขึ้น ได้ แก่ ระดั บ รองศาสตราจารย์ ผู้ ที่ ครบกาหนด
เกณฑ์ในการขอตาแหน่ง คือ ผศ.ดร. ปฐมาภรณ์ ประพิศ
พงศ์วานิช, ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวศมาส, ผศ.ดร.เพ็ญสิริ
ชาติยม และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ อาจารย์ ดร.
วินิตา คงประดิษฐ์

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.2)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1

ผลการดาเนินงาน
(1) ร้อยละอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรทีม่ ีวุฒิปริญญาเอก
3 x 100/ 3 = 100.00
(2) ร้อยละอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรที่มตี าแหน่งทางวิชาการ
3 x 100/ 3 = 100.00
(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
(1.80 + 4.40) x 100/ 3 = 206.67

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

4.2(1) สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 100.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 100.00
เปูาหมายของปีนี้
: ร้อยละ 36.00
เปูาหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 36.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

คน
คน

ผลการ
ดาเนินงาน
0
0

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1

คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

3
100.00

ตารางที่ 1.1-1

หน่วยวัด

เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเปูาหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

4.2(2) สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามตาแหน่งวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 100.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 100.00
เปูาหมายของปีนี้
: ร้อยละ 48.00
เปูาหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 48.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน
0
1
2
0
3
100.00

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1

เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเปูาหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
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4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ผลรวมถ่วง
หลักฐาน/
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
น้าหนัก
ตารางอ้างอิง
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
ตารางที่ 4.2-1
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
ตารางที่ 4.2-1
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ตารางที่ 4.2-2
0.40
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
ตารางที่ 4.2.2
0.40
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
ตารางที่ 4.2.2
อยู่ ใ นประกาศของ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
0.40
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น การทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
ตารางที่ 4.2.2
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
0.40
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
- ตารางที่ 4.2.2
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ตารางที่ 4.2.3
0.60
TCI กลุ่มที่ 2
3.2 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
ตารางที่ 4.2.3
0.60
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
ตารางที่ 4.2.4
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็ นการทั่วไป
0.80
และแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
ตารางที่ 4.2.4
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
0.80
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ตารางที่ 4.2.4
0.80
TCI กลุ่มที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
ตารางที่ 4.2.4
0.80
1
0.80
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
5.1 บทความวิจั ยที่ตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ตารางที่ 4.2.5
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
1.00
- ตารางที่ 4.2.5
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ผลรวมถ่วง
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
น้าหนัก
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นการ
1.00
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
1.00
1
1.00
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
1.00
ทะเบียน
5.7 ตาราหรือหนังสือทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
1.00
5.8 ตาราหรือหนังสือทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
1.00
ตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
0.20
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
11
4.40
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
0.80
ประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
1.00
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
3
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
2
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
11
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
1.80
หลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
4.40
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของประจา/
60.00
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
146.67
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
7.50
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
25.83
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว

: ร้อยละ 226.67

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

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

เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40)
ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

: ร้อยละ 206.67
: ร้อยละ 40.00
: ร้อยละ 40.00

เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเปูาหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรครบถ้วน
คิดเป็นร้อยละ 100
- ความพึงพอใจของอาจารย์
ระดับความพึงพอใจฯ 3 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้
ปี 2558 เท่ากับ 4.04
ปี 2559 เท่ากับ 4.43
ปี 2560 เท่ากับ 4.44

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ประกาศผลการ
พิจารณา
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยหรือการ
ผลิตผลงาน
สร้างสรรค์จาก
เงินกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์
คณะมัณฑนศิลป์
ประจาปี
งบประมาณ
2561

ส่วนหนึ่งของการวัดผลความพึงพอใจของอาจารย์ คือ
ผลสารวจความพึงพอใจที่จัดทาโดยคณะฯ ซึ่งอาจเป็นผล
สารวจที่ไม่สามารถขยายผลความพึงพอใจของอาจารย์
ตรงประเด็นนัก ดังนั้น หลักสูตรจึง ได้หารือและนาเสนอ
ต่อที่ประชุมสัมมนาวิชาการคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์
ประจาปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2561 เพื่อใช้ผลความพึงพอใจนามาปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตร รวมทั้ง รับฟังและประยุกต์แนวปฏิบัติที่ดีจาก เพจประกัน
หลั ก สู ต รอื่ น ส่ ว นหนึ่ ง ของผลความพึ ง พอใจ คื อ คุณภาพฯ ของ
คณาจารย์มีความคิดเห็นว่า วงการเครื่องประดับร่วมสมัย ภาควิชาฯ
ไทยก าลั ง เติ บ โต หากได้ รับ การสนั บ สนุ น จากสถาบั น
ต่างประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการ
พัฒนาการศึกษาด้านการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย
ช่ ว ยขยายผลในส่ ว นของการเผยแพร่ ผ ลงานระดั บ
นานาชาติ อาทิ การท างานสร้ า งสรรค์ แ ละวิ จั ย การ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์ การจัดนิทรรศการร่วมกัน ฯลฯ จะ
สามารถเป็นส่วนส่งเสริมความก้าวหน้าในอาจารย์ ทุกคน
ในหลักสูตรได้ดีมากยิ่งขึ้น
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจนี้ ทาให้หลักสูตรมี
เปู า หมายในการจั ด การความรู้ แ ละด าเนิ น งานติ ด ต่ อ
ประสานงานสร้า งความก้า วหน้ า เรื่อง การขยายฐาน
ความร่ว มมื อ ทางวิ ช าการกับ สถาบั น ต่ า งประเทศอื่น ๆ
ต่อไป
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 3
ระดับ 4
4.2
15/3 =
4.2 (1)
36.00
100.00
4.2 (2)
48.00
100.00
4.2 (3)
40.00
206.67
4.3
ระดับ 3
ระดับ 4
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
4
5.00
5.00
5.00
5.00
4
13 /3 = 4.33 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา สอน ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ร้อยละ 100
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานวิจัย สร้างสรรค์ และผลทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นๆ รวมทั้ง สามารถเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ร้อยละ 100
โอกาสในการพัฒนา
1. ออกแบบกระบวนการติดตามและดูแลอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้สอน ให้
ดาเนินการทาตาแหน่งทางวิชาการในระดับที่เข้มข้น เพื่อการไปสู่เปูาหมายที่สูงขึ้น
2. พัฒนาระบบและวิธีการสรรหางบประมาณเพื่อการทาผลงานวิจัย สร้างสรรค์ และผลงานวิชาการใน
ลักษณะอื่นๆ แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้สอน โดยมีการมอบหมายอาจารย์จานวน
1 ท่าน เป็นผู้ติดตามข่าวสารการประกาศเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
3. การขยายผล เรื่อง การดาเนินงานติดต่อประสานงานสร้างความก้าวหน้า เรื่อง สร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันต่างประเทศอื่นๆ ทั้งในส่วนของเอเชียและยุโรป
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาปรับพื้นฐานที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
366 102
Jewelry Making I
366 211
Jewelry Design
V

ร้อยละการกระจายของเกรด

ภาค/
ปีการ
A
ศึกษา

B+

B

C+

C

D+

D

F

W

I

1/
2560
1/
2560

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
U ทะ
ผ่าน
เบียน

S
10
9

2

10

10

11

9

สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
366 511
Anthropology
And Aesthetics
of Jewelry
366 514
Jewelry
Enterpise and
Business
366 515
Individual
Project
366 512
Research
Methodologies
and Cultural
Concepts
Design
366 513
Philosophy of
Thai Ornament
366 516
Cultural Vista

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
1/
2560
1/
2560
1/
2560

ร้อยละการกระจายของเกรด
A B+ B C+ C D+ D

F W

6

3

2

2

5

4

2

9

8

3

5

2

I

S

U

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะ
ผ่าน
เบียน
11

9

7

7

8

8

19

17

10

10

1/
2560

2/
2560

2

2

2/
2560
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รหัส ชื่อวิชา
366 523
Local and
Traditional
Jewelry Studies
366 524
Technology
and Creativity

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
2/
2560
2/
2560

ร้อยละการกระจายของเกรด
A B+ B C+ C D+ D

5

2

7

3

F W

I

S

U

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะ
ผ่าน
เบียน

4

11

11

10

10

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

สาระของรายวิ ช าใน - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)
คณาจารย์ประจาหลักสูตร ฯ ได้พิจารณาร่วมกันถึงการดาเนินงานเป็น
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2559 เห็นพ้องกันว่า
ในแง่ของการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยดี แต่หลักสูตร ฯ ควรทา
แผนเป็นระยะ เพื่อสังเกตหรือรวบรวมสิ่งที่เป็นข้อมูลเพื่อเตรียมปรับปรุง
หลักสูตรในรอบปีข้างหน้า
แผนคาดการณ์ มี 3 ระยะ ดังนี้
1) ระยะสังเกตการณ์ ช่วงปีที่ 1-2
2) ระยะศึกษาปัญหา ช่วงปีที่ 3-4
3) ระยะปฏิบัติการร่าง ช่วงปีที่ 4-5
กลไกการจัดทาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการประจา
หลั ก สู ต รจึ ง จั ด สั ม มนาและประชุ ม เพื่ อ บั น ทึ ก ผลหรื อ แนวทางการ
ดาเนิน งานเพื่อ บัน ทึกเป็น ข้อมูล ในการปรับ ปรุงหลั กสูตรในครั้งต่อไป
ดังนี้
1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรออกแบบกลไกที่จะผลักดันให้
จุดเด่นของหลักสูตรฯ เกิดความเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ การ
มอบหมายงานในชัน้ เรียนให้เป็นลักษณะโครงการ (Project Based Learning) และสามารถนาเนื้อหาสาระมาพัฒนาไปเขียน
เป็นบทความวิชาการ เพื่อนศ.จักได้หาช่องทางและทดลองเผยแพร่
ในวงกว้างก่อนที่จะเผยแพร่ในขัน้ ตอนของวิทยานิพนธ์ โดยเริ่ม
จากการกาหนดให้บางรายวิชามีเงื่อนไขให้นักศึกษาส่งบทสรุป
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ประเด็นสาคัญของการเรียนรู้ ให้ออกมาในรูปของบทความ พร้อม
ส่งตีพิมพ์ไปยังวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
2) คณะกรรมการหลักสูตรวางแผนและระดมสมองเพื่อค้นหาแนว
ทางการยกระดับหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล และเผยแพร่
ศักยภาพของนักศึกษาในด้านความคิดสร้างสรรค์ อันแสดงออกถึง
รากเหง้าทางภูมิปัญญาและทักษะฝีมือของชนชาติอย่างมี
เอกลักษณ์
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รด าเนิ น การตามเนื้ อ หาสาระของ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยอาศัยหลักการสาคัญ 3 หลักการ ได้แก่
1) หลักการสร้างความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคแห่งนวัตกรรม สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี
2) หลักการสร้างความก้าวหน้าด้วยวิธีบูรณาการองค์ความรู้ดา้ น
สุนทรียศาสตร์ ปฏิบตั ิการ และปริทรรศน์ เพื่อสร้างทฤษฎีใหม่ๆ
หรือการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง ดังจะเห็นได้จากรายวิชา
366 515 โครงงานส่วนบุคคล
3) หลักการสร้างประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ หรือโครงการวิจัย
เชิงประยุกต์ เพื่อขยายผลภูมิปญ
ั ญาไทยและพัฒนารูปแบบ
เครื่องประดับไทยร่วมสมัยอย่างมีเอกลักษณ์ เช่น รายวิชาปรับ
พื้นฐาน 366 210 การออกแบบเครื่องประดับ 5
การประเมินกระบวนการจัดทาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ต้องพัฒนาการดาเนินงานตามคุณลักษณะเด่นของ
หลักสูตรฯ จานวน 2 จุด คือ
1) การรักษามาตรฐานและการเป็น หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย แห่ง เดี ยวในประเทศ และกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน
2) เนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆ ที่ต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน และถูก
ออกแบบโดยคานึงถึงปัจจัยสู่ความสาเร็จ คือ ทุกรายวิชาควรมี
เปูาหมายในการพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทาง
ทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร
การออกแบบกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถผลักดันให้
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ผลการดาเนินงาน
นักศึกษาแก้ไ ขปั ญ หาต่ างๆ เป็ น ล าดั บ ขั้น ตอนตามแผนที่ วางไว้ และ
กระตุ้ นให้เกิด การฝึกปฏิบัติ ในหลากหลายสถานการณ์ รวมทั้ งการ
คาดการณ์ สถานการณ์ในอนาคต เพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู้และ
นาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างความเหมาะสม
การพัฒนาความสามารถในการกาหนดและใช้ทักษะทางปัญญาในการ
แก้ไขปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน อาจจาเป็นต้องมีการมอบหมาย
งานที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาแบบปลายเปิด และการประยุกต์ใช้ความรู้
ความเข้าใจ เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง หรือ
สัง เคราะห์กลยุ ท ธ์ ในการถ่า ยทอดผลงาน ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ ปรากฏอยู่ ใน
รายวิชาต่าง ๆ ของร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 อาทิ รายวิชา
366 511 มานุษยวิทยาและสุนทรียศาสตร์เครื่องประดับ รายวิชา 366
512 วิธีวิจัยและการออกแบบแนวคิดเชิงวัฒนธรรม
-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆ
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
กลไกการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รให้ ทั น สมั ย มี ระบบที่ เริ่ม ต้ น ด้ ว ย การ
กาหนดแผนคาดการณ์ มี 3 ระยะ ดังนี้
1) ระยะสังเกตการณ์ ช่วงปีที่ 1-2 คณาจารย์เก็บข้อมูลจากการ
จัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา
2) ระยะศึ ก ษาปั ญ หา ช่ ว งปี ที่ 3-4 การส ารวจความคิ ด เห็ น ของ
นักศึกษาปัจจุบันและเก็บข้อมูลเพื่อประเมินหลักสูตร ทั้งลักษณะ
รายปี
3) ระยะปฏิบัติการร่าง ช่วงปีที่ 4-5 คณะกรรมการประจาหลักสูตร
จัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ทิศทางของการดาเนินงานหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง และจัดวาระการประชุมเพื่ อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ปรัชญาหลักสูตร ฯ เพื่อนาผลประเมินครบกาหนด 5 ปี มาสรุป
เป็นข้อต้องปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต
(ฉบับ
ปรับปรุง
2559)
เพจประกัน
คุณภาพ
ภาควิชาฯ

ผลการดาเนินงาน
1) ประเด็นสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต พ.ศ.
2559 ได้แก่ ประเด็นที่หนึง่ เรื่องโครงสร้างของหลักสูตรแบบ 3
แกน ประเด็นทีส่ อง เรื่องความสอดคล้องกับนโยบายและกรอบ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับล่าสุด
และประเด็นสุดท้าย เกี่ยวกับความคาดหวังในอนาคตของวงการ
เครื่องประดับร่วมสมัย จะถูกบรรจุหรือยกตัวอย่างอันเป็น
กรณีศึกษาในแผนการสอนของแต่ละวิชา
2) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดสัมมนาและประชุมเพื่อวาง
ทิศทางของการดาเนินงานในแต่ละรอบปี ให้สอดคล้องกับปรัชญา
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร โดยกาหนดเปูาหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน
โดยกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละด้าน การ
ปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนวิธีการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวัด
และการประเมินผลนักศึกษา
การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดทารายละเอียดของผลการ
ดาเนินงานในแต่ละรอบปี (มาจากการจัดสัมมนาหลักสูตรฯ) เพือ่
เป็นข้อมูลบันทึกการขอปรับปรุงหลักสูตรในอีก 5 ปี รวมถึง การ
จัดสัมมนาศิษย์เก่า (ครั้งล่าสุดจัดขึ้น เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2560)
2) นาผลการดาเนินงานในแต่ละรอบปีเสนอแก่คณะกรรมการประจา
คณะเพื่อรับทราบและพิจารณา หากมีประเด็นสาคัญ
คณะกรรมการประจาคณะอาจนาเสนอคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยในระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร
คณะกรรมการประจาหลักสูตรจักจัดสัมมนาครั้งสาคัญ 1 ปีล่วงหน้า
ก่อนครบรอบปรับปรุงหลักสูตรครั้ง ถัดไป รวมทั้ง จัดประเมินความพึง
พอใจของศิษย์เก่า ซึ่งอาจมาในรูปของการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ จักนาผลการประเมินจากการทาแบบสอบถาม
จากผู้ประกอบการ เพื่อรวบรวมประเด็นจัดการวิเคราะห์และปรับปรุง
เนื้อหาสาระของหลักสูตรในอนาคต

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
การวางระบบผู้ ส อน - การกาหนดผู้สอน
มคอ. 3 และ
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร กลไกการกาหนดผู้สอน
มคอ.4
จั ด การเรี ย นการสอน
หลักสูตรมีการกลไกการกาหนดผู้สอนที่เหมาะสม และมีการจัดการ ภาค
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
เรียนรูเ้ พื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
การศึกษา
1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรวางแผนการกาหนดผูส้ อน
1 และ
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน
การกากับ ติดตาม มอบหมายภาระงาน และการเตรียมการสอน
มคอ.3 และมีระบบการดูแลสมรรถนะของคณาจารย์ให้มี
ความสามารถในการบูรณาการการสอนควบคู่กับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2) คณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาภาระงานสอน ติดตาม
รายละเอียดของรายวิชาที่ต้องการเชิญอาจารย์พิเศษ ทีส่ ามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตั ิ เชื่อมโยงกับสถานการณ์และ
สภาพจริง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
2/2561

ผลการดาเนินงาน
1) หลักสูตรสามารถกาหนดผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับทุก
รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2560 หลักสูตร
สามารถเชิญอาจารย์พิเศษ ผู้ประกอบการ ศิลปิน และนัก
ออกแบบ ที่สามารถนาเสนอประสบการณ์ส่วนบุคคลอันเป็น
ประสบการณ์เฉพาะทาง ส่งผลให้นักศึกษามีบทบาทในการ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ จนเกิดความเข้าใจ
นาไปประยุกต์ใช้กับความรู้ในรายวิชานั้นๆ อาทิ รายวิชา 366
524 เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ ได้เชิญ อาจารย์ขจรศักต์
นาคปาน นักออกแบบสิ่งทอผู้มชี ื่อเสียงและอาจารย์พิเศษสาขา
การออกแบบศิลปะเครื่องแต่งกาย โรงเรียนบุนกะแฟชั่นแห่ง
ประเทศญี่ปุน ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มาบรรยาย เรื่อง
“เทรนด์แฟชั่นและเทคโนโลยีกบั วิถีแห่งการออกแบบ ปี ค.ศ.
2019”
2) อาจารย์ผู้สอนสามารถบูรณาการการสอนร่วมกับการวิจัย
สร้างสรรค์ สามารถเป็นตัวอย่างการเรียนรู้แก่นักศึกษาได้เป็น
อย่างดี เช่น รายวิชา 366 515 โครงงานส่วนบุคคล โดยหลักสูตร
ฯ ได้เชิญอาจารย์ รอนดา คาเยล (Ronda Coryell) ผู้เป็นช่างทอง
ที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้สอนเทคนิคชัน้ สูงใน
การทาเครื่องประดับอันหลากหลายกว่า 20 ปี เป็นผูส้ อนเทคนิค
การทางานกับวัสดุทชี่ ื่อว่า Argentium หรือเงิน 935 ซึ่งได้รับเชิญ
ไปทั่วโลก
(Argentium หรือเงิน 935 มีสมบัตินา่ สนใจมาก อาเจนเตียมนี้
สามารถหลอมติดกัน โดยไม่ใช้นูประสาน
า
จึงให้ผิวงานที่สะอาด
ไม่ต้องการการขัดแต่งทาความสะอาด สามารถใช้ร่วมกับโลหะทุก
ชนิด ทองแดง ทองเหลือง ทองคา (18 เค จนถึง22 เค) รวม
กระทั่ง เหล็ก และเมื่อหลอมติดกันแล้วจะไม่หลุดอีกต่อไป เรา
สามารถเพิ่มลวดลายแล้วหลอมทับอีกครั้ง โดยที่ชนิ้ แรกที่หลอม
ติดไม่หลุดออก สามารถเลื่อย เคาะ ดัดได้ เพราะเป็นการหลอมติด
ในระดับโมเลกุล)
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

การประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน
อุปสรรคในการดาเนินการประเมินกระบวนการกาหนดผูส้ อน มีดังนี้
1) ปัญหาเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนบางท่านที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ดา้ นการสอน แต่ขาดผลงานทาง
วิชาการ เนื่องจากไม่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจารณาแต่งตัง้ ให้บุคคล ดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2) การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ประกอบการ หรือการศึกษาดูงาน อาจส่งผลกระทบเรื่องเวลา
ความไม่สัมพันธ์กับคาบเรียน บางครั้งต้องมีการแลกคาบเรียน
เพื่อให้วันเวลาสะดวกต่ออาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3) หลักสูตร ฯ ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรทันสมัยที่มี
ต้นทุนสูงลิบได้และผูส้ อนที่มีความเชี่ยวชาญ จึงต้องประสานงาน
หรือติดต่อเครือข่ายผู้ประกอบการหรืออาจารย์พิเศษที่มีธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเหล่านั้น ให้เป็นผู้อธิบาย
หรือสาธิตวิทยาการดังกล่าว
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกาหนดผู้สอน
ผลที่ได้จากการประเมินเมื่อปีที่ผ่านมา หลักสูตรนามาปรับปรุงในปี
การศึกษา 2560 ดังนี้
1) พัฒนากระบวนการกาหนดผูส้ อนให้ได้มาตรฐาน เช่น อาจารย์ทกุ
คนต้องมีการทาประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) แจก
นักศึกษาทุกรายวิชา และเนื้อหาแต่ละรายวิชา ผู้สอนต้องปรับปรุง
ให้เนื้อหามีความทันสมัย เสริมสร้างด้วยกิจกรรมการเรียนใน
ลักษณะต่างๆ ตามแนวทางแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง มีการวัด และ
ประเมินผลอย่างเหมาะสม
2) ปรับปรุงการวางแผนและประสานงาน เรื่องการเชิญอาจารย์พิเศษ
หรือบุคคลภายนอก รวมถึงการศึกษาดูงาน เพื่อลดปัญหาความไม่
ลงตัวระหว่างผู้สอน กิจกรรมเสริม และเวลาของคาบเรียน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 มคอ. 3 และ
และ มคอ.4)
มคอ.4
กลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
/2560
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รประชุ ม เพื่ อ สร้ า งกลไกการก ากั บ
มาตรฐานการทาประมวลการสอน และความเข้มงวดในเรื่องการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน จากหลักสูตรสู่รายวิชา
โดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้
1) ติดตามการส่ง มคอ.3 และ4 ของผู้สอนแต่ละรายวิชา อย่างน้อย
15 วันก่อนเปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค เพื่อพิจารณาภาระงาน
สอน แผนการสอน การวัดผลและประเมิน สอดคล้องกับตาราง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5
2) การกาหนดแผนการเรียนรู้ของรายวิชาที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน หรือ
การประสานการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พิเศษที่สอนร่วมกับ
อาจารย์ประจา
3) วางแผนดาเนินงานและประสานงานไปยังสถานที่หรือบุคคลต่าง ๆ
ที่มีรายวิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอนนอกสถานที่
ผลการดาเนินงาน
1) ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 ครบถ้วน นับเป็นเวลา
15 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค คิดเป็นร้อยละ 100 และ
เนื้อหาสาระของมคอ 3 ทุกรายวิชาระบุภาระงานสอน แผนการ
สอน การวัดผลและประเมิน สอดคล้องกับตารางการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ได้อย่างชัดเจน
2) ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนการเรียนรู้ของ
รายวิชาที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน หรือสามารถประสานการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย์พิเศษที่สอนร่วมกับอาจารย์ประจา
การประเมินกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้
1) หลักสูตรมีกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบแผนการ
เรียนรูต้ ามที่ระบุไว้ในมคอ.3 โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตรจะ
จัดการประชุมหารือร่วมกันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นในแต่ละปี
การศึกษา
2) ก่อนที่หลักสูตรจะกาหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มี
คุณวุฒิขั้นต่า ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาทีส่ ัมพันธ์กับสาขาวิชาของรายวิชาทีส่ อนในรายวิชาต่างๆ
มคอ. 3 หรือ 4 จะต้องผ่านกระบวนการซึ่งทาให้เกิดความ
หลากหลายและนักศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
มุมมองหรือความคิดจากผู้สอน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
กากับ ติ ด ตาม กลยุ ท ธ์ ในการสอน ให้มี ความสอดคล้ องกับ แผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิช า เพื่ อสร้างประสิ ทธิผลแก่แผนการสอนตามที่ระบุ ไว้ในมคอ.3
และวิเคราะห์เปูาหมายในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน เพื่อ
นามาใช้เป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ตรงกับ
คาอธิบายรายวิชาที่กาหนดไว้ กอปรกับตรวจสอบ มคอ. 5 ว่าเป็นไป
ตามแบบแผนที่ได้ระบุไว้ใน มคอ. 3 อย่างสอดคล้องและสัมฤทธิ์ผล
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นอกจากนี้ ยังมีการติดตามแบบประเมินการสอน โดยผู้ประเมินคือ
นักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นี้ ผลการประเมินของทุกรายวิชา อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก ระดับ 4 ขึ้นไป
- การควบคุ ม หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ
บัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
1) การแต่งตัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ คานึงถึงคุณวุฒิ และ
คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาทีม่ ีความเชีย่ วชาญเหมาะสมกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ
วิทยานิพนธ์นนั้ ๆ
2) มีระบบกากับการทางานของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เอื้อประโยชน์ต่อ
นักศึกษาเต็มที่ และหลักสูตรฯ ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาตามหน้าที่
และจรรยาบรรณของอาจารย์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญสอดคล้ อ งหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์
1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาร่วมกันถึงการแต่งตั้ง
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ จั ก ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ต รง และมี
ประสบการณ์สอนตรงตามหัวข้อวิทยานิพนธ์
2) กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ที่มีคุณวุ ฒิไม่ตรง ต้องมี
คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาศิลปะและการออกแบบ หรือมี การทา
ตาแหน่งวิชาการหรือวิจัยที่มีหัวข้อและเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์นั้น ๆ
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
1) มีการควบคุมกากับจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
2) มีระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้ทนั ตามระยะเวลาที่
กาหนด
3) มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอก
ผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ มีการให้ความรู้
และระดับชั้นความสาคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ใน
วารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร
4) มีการให้ความรู้และระดับชัน้ ความสาคัญในการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ใน
วารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจด

เอกสารคาสั่ง
แต่งตั้ง
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
/บัณฑิต
วิทยาลัย

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

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

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรฯ เพื่อสร้างกลไก
การกากับ และติ ด ตามผลการประเมิน การเรีย นรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.5 และมคอ.6) ในทุกรายวิชาภายหลังการ
ปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค มีกาหนด 30 วัน โดยมุ่งเน้นรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1) การตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ในการสอนของ
อาจารย์แต่ละรายวิชา ที่สามารถสร้างเสริมความรู้และทักษะที่
จาเป็นต่อการเรียน และการปฏิบัติงาน
2) การให้ความเข้มงวดกับข้อกาหนดเฉพาะในแต่ละรายวิชา ซึ่งเป็น
ผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ได้รบั
การพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ที่หลักสูตรจัดให้และแสดงออกถึงความรู้ความ
เข้าใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้น
3) ให้ผู้สอนนาเสนอผลการประเมินโดยนักศึกษาหลังจากหมดภาค
การศึกษาแต่ละภาคในที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการประจา
หลักสูตรรับทราบถึงปัญหา หรือสิ่งที่ควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
ของแต่ละรายวิชา

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ.3, 5
และ มคอ.6
/2559-2560

ผลการดาเนินงาน
ผู้ส อนทุกรายวิช าให้ความร่ว มมื อกับ การกากับ และติ ด ตามผลการ
ประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ 5)
ภายหลังการปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค มีกาหนด 30 วัน โดยแสดง
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) ผู้สอนออกแบบกลยุทธ์การสอน (ซึ่งควรมีการอธิบายอยู่ใน มคอ.
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3) ที่มีเปูาหมายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้เกิด
เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
ความสามารถ คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ เจตคติที่ดี เป็นต้น
2) ผู้สอนรายงานผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากนักศึกษา เน้นผลสัมฤทธิ์ใน
การบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 อันส่งผลทาให้นักศึกษาได้
ความรู้ เข้าใจกระบวนการวิจัย การประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ของตนเอง และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรู้โดยอาศัยการบูรณาการทักษะการเรียนรู้ครบ
ทุกด้าน
การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
เครื่องมือในการประเมิน กระบวนการระหว่ า งการประเมิน ผลการ
เรี ย นรู้ ยั ง ไม่ ส ามารถแสดงผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาในการบรรลุ ถึ ง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 เฉพาะอย่างยิ่ง ในเชิงนามธรรม เนื่องจาก
ส่วนใหญ่แล้ว ผู้สอนแต่ละรายวิชามีการใช้ระบบวัดผลแบบทางตรง คือ
การเข้าชั้นเรียน การสอบ หรือการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น
ผลสัมฤทธิ์จึงมักแสดงออกมาในรูปของผลการศึกษา ที่มีลักษณะเป็นผล
การประเมินเชิงรูปธรรม กอปรกับการดาเนินงานด้านการเรียนการสอน
ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพิ่งเปิดใช้เป็นปีการศึกษาแรก
(2560) การจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัด
แจ้ง จึงมีการประเมินในระดับทางตรงเท่านั้น
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รวางแผนปรั บ ปรุ ง การออกแบบ
เครื่องมือส่งเสริมการประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ โดย
เริ่มต้นจาก ระบบการวัดผลแบบอ้อม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของการ
เรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และเหตุผลในการประเมินที่ชัดเจน
โดยจะสร้ า งเสริ ม วิ ธี ก ารประเมิ น กระบวนการเรี ย นรู้ ด้ า นจิ ต พิ สั ย
(Affective Domain) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) และด้าน
ทั กษะพิ สั ย (Psychomotor Domain) เป็ น ต้ น เครื่ องมื อดั ง กล่ า ว
สามารถท าให้ ผู้ ส อนมี ค วามเข้ า ใจในธรรมชาติ แ ละพฤติ ก รรมของ
นักศึกษามากยิ่งขึ้น มีลักษณะเป็นการประเมินเชิงนามธรรม
ทั้งนี้ หลักสูตรมิได้ต้องการนักศึกษาที่บรรลุผลการเรียนรู้ในเชิงรูปธรรม
คือ ผลการเรีย นดี มี ความรู้น าไปประกอบอาชีพ ได้ ฯลฯ เท่ านั้ น หาก
คาดหวังให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เชิงนามธรรมที่
แท้จริง เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักษ์วัฒนธรรมของ
ชนชาติ และเป็นผู้มีสติปัญญา รับผิดชอบสังคม และยกระดับวงการอัญ
มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทยต่ อ ไป รวมทั้ ง หลั ก สู ต ร ฯ ปรารถนาให้
นักศึกษามีความเข้าใจอย่างถ่องทุถึงสาระสาคัญของหลักการการเรียนรู้
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ในศตวรรษที่ 21 ที่หลักสูตร ฯ พยายามนานักศึกษาก้าวข้าม “สาระ
วิชา” ไปสู่ “ทักษะการเรียนรู้หลากหลายด้าน” ตามที่กล่าวไปแล้วใน
องค์ประกอบที่ 3
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
มคอ.3, 5
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
และ มคอ.6
คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดประชุม มีกลไกการตรวจสอบการ /2559-2560
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดขึ้นช่วงเดียวกับการกากับและ
ติ ด ตามผลการประเมิ น การเรี ย นรู้ ต ามกรอบ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.5 และมคอ.6) ในทุกรายวิชาภายหลังการปิดภาค
การศึกษาแต่ละภาค มีกาหนด 30 วัน มีเนื้อหาสาระ ดังต่อไปนี้
1) ติดตามวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
รายวิชาต่างๆ ว่าสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญหรือไม่ หรือการประเมินตามสภาพจริง
เพราะเป็นวิธีการทีส่ ามารถค้นหาความสามารถ และ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน
2) ตรวจสอบวิธีการประเมินตนเองของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา เป็น
การประเมินคุณลักษณะหรือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนว่า
บรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่
3) อาจารย์จะต้องฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอานวยความ
สะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based
Learning) ของนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ส่วนใหญ่ดาเนินงานการใช้วิธีประเมินผล
การเรียนรู้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่
1) ประเมินภาคปฏิบัติ คือ เป็นการทดสอบความสามารถของผู้เรียน
ภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขที่สอดคล้องกับสภาพจริงมากทีส่ ุด
2) ประเมินกระบวนการ คือ กระบวนการในที่นี้หมายถึง วิธีการที่
ผู้เรียนใช้ดาเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต กระบวนการวิจัยข้อมูล หรือ
อาจจะเป็นผลงานทดลอง ซึ่งยังไม่ใช่ผลผลิต
3) ประเมินผลผลิต คือ ประเมินผลงานที่เป็นผลจากการแสดงหรือ
การกระทาของผู้เรียน วิธีประเมินอาจทาได้หลายลักษณะ เช่น
พิจารณาจากคุณภาพงาน รูปลักษณะของงาน และการตรวจสอบ
ว่าผลงานเป็นไปตามข้อกาหนดที่ตั้งไว้หรือไม่
การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินกระบวนการเป็นรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่ ทา
ได้ค่อนข้างยาก เพราะธรรมชาติของการประเมินค่อนข้างยุ่งยาก และไม่
เป็นปรนัย ต้องอาศัยหลักฐานที่มาจากกระบวนการในแต่ละลาดับ เช่น
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การสะท้อนข้อมูลที่นามาใช้ การบันทึกผล ตัวอย่างผลการทดลอง การ
ประเมินส่วนใหญ่จะใช้การสังเกต พิจารณาผลจากการพิสูจน์สมมุติฐาน
โดยมุ่ ง ดู ที่ คุ ณ ภาพ กระบวนการที่ เป็ น ล าดั บ หรือ ประสิ ท ธิ ภาพของ
กระบวนการ ในบางรายวิ ช า หลั ก สู ต รฯ ต้ อ งอาศั ย บุ ค คลผู้ มี ค วาม
เชี่ ย วชาญเฉพาะทางมาร่ ว มประเมิ น เช่ น บุ ค ลากรด้ า นการตลาด
ผู้ประกอบการตัวจริง หรือ ตัวแทนขององค์กรระดับประเทศ เช่น กรม
ส่งเสริมการส่งออกระหว่างประเทศ เป็นต้น มาร่วมเป็นผู้ประเมิน ผลการ
เรียนรู้ สาหรับรายวิชา 366 514 วิสาหกิจและธุรกิจเครื่องประดับ
จะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว ถือเป็นรูปแบบหนึ่ง
ในการจัดการเรียนรู้โดยรวบรวมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ ลง
มาร่วมในโครงการปฏิบัติจริง มีลักษณะที่เรียกได้ว่า เป็นชุมนุมการเรียนรู้
อาจารย์เพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC)
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 คือ การพัฒนาเครื่องมือสาหรับการ
ประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ การจ าแนกและระบุ ก ระบวนการปฏิ บั ติ
(identification test) เป็ น การระบุ ส มมุ ติ ฐ าน วิ ธี วิ จั ย ผลการ
ทดลอง ขั้นตอนการทางาน หรือจาแนกสิ่งที่ไม่เหมือนกัน โดยมุ่งเน้น
การรายงานผลด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การนาเสนอด้วยวาจา การเขียน
รายงานวิจัย การซักถาม การรับฟัง คาวิจารณ์จากผู้สอน หรือเรียกอีก
อย่างว่า การเรียนรู้แบบ 3R คือ คือ Reading (อ่านออก), (W) Riting
(เขียนได้), และ (A) Rithemetics (ตอบโจทย์เป็น) ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนถึง
การเรียนรู้ของนักเรียนทั้งความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด วิธีทา ความพอใจใน
ผลงาน ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนากรอบแนวคิด
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร ฯ พยายามออกแบบรายวิชา
ส่วนใหญ่ ให้มีคุณลักษณะที่เกิดจากผสมผสานองค์ความรู้ แสดงทักษะ
เฉพาะด้าน ความชานาญการ และความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อความสาเร็จของนักศึกษา ทั้งด้านการทางานและการดาเนินชีวิต
นอกจากนี้ ควรพัฒนาแบบทดสอบการประเมิ นผลการเรีย นรู้จาก
ความสามารถจริง (Authentic Test) โดยทดสอบด้วยวิธีแบบปลายเปิด
ไปพร้อมกัน ดังตัวอย่างของ รายวิชา 366 515 โครงงานส่วนบุคคล ที่
มุ่งเน้นให้นัก ศึกษาตอบสนองข้อคาถามในลักษณะการนาความรู้ไปใช้
หรือสร้างความรู้ใหม่ จากความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เดิม จาก
สถานการณ์ จ าลองที่ คล้ า ยคลึ ง หรือเรีย นจากสภาพจริง ซึ่ ง ก่อให้เกิด
ทั ก ษะด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หา
(Critical Thinking and Problem Solving) รวมทั้ง ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
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- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร มคอ.5, 6
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
และ มคอ.7
กลไกการกากั บ การประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอน และประเมิ น /2559-2560
หลักสูตร
คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณา
กลไกการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และมคอ.
6) ในทุกรายวิชาภายหลังการปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค มีกาหนด 30
วัน เพื่อเตรียมข้อมูลไปสู่การประเมินหลักสูตร (มคอ.7) อย่างน้อย 30
วัน ก่อนการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร (เดือน
กรกฎาคม- สิงหาคม ของทุกปี) โดยมุ่งเน้นรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) การพิจารณาวิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา
แต่ละบุคคล ในแต่ละรายวิชา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550
2) ตรวจสอบอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ว่าสามารถดาเนินงาน
ตามข้อกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่คาดหวัง
ไว้ในมคอ. 3 ประกอบกับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยองค์ประกอบ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทาให้
นักศึกษาบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นอย่างสอดคล้องกัน
อย่างเป็นระบบ โดยสรุปผลออกมาเป็นมคอ. 5 และ6
3) วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติหลังได้รับข้อมูลจาก มคอ.5, มคอ.6 และ
มคอ.7 เพื่อพิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
โดยสร้างความต่อเนื่องและเน้นย้าเรื่อง ทักษะการเรียนรู้
(Learning Skill)
ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
การประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2560 ทาให้
หลักสูตรได้ข้อมูลที่เป็นสาระจาเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพ
การเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูล
ดัง กล่ าวได้ ถูกบัน ทึกไว้ ในมคอ. 7 เพื่ อเป็น องค์ป ระกอบส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและนาไปใช้ประเมินหลักสูตร
ดั ง นั้ น การประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอน ประจ าปี การศึกษา
2560 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน อัน
เป็นส่วนสาคัญในการประกันคุณภาพบัณฑิต และสื่อสารให้หน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่
ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา
การประเมินกระบวนการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

แม้การประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่มีความ
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา เท่านั้น แต่ยัง เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลหลายกลุ่ม ทั้ง อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา
ผู้บริหารคณะฯ หรืออาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝุายบริการการศึกษา และฝุาย
อาคารสถานที่ อี ก ด้ ว ย ดั ง นั้ น บางครั้ ง การก ากั บ การประเมิ น
กระบวนการจั ด การเรีย นการสอนที่ ป ระเมิ น เฉพาะปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ
หลักสูตร อาจได้ข้อมูลที่ไม่แม่นยานัก อาทิ ปี 2559 คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ปิดซ่อมแซมอาคาร ทาให้หลักสูตรไม่
สามารถจั ด การเรี ย นการสอนที่ ค ณะได้ คณะกรรมการประจ าคณะ
แก้ปัญหาให้หลักสูตร ด้วยการ ขออนุญาตใช้พื้นที่คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนแทน
ด้วยเหตุสุดวิสัยดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ไม่ ว่ า จะเป็น ห้องเรียนหรือสภาพพื้ น ที่ไ ม่ เอื้อต่ อการเรีย นรู้
เวลาการเข้าใช้สถานที่มีจากัด หรือวันว่างของสถานที่ไม่ตรงกับตาราง
เรียนจึงต้องปรับเปลี่ยนตารางสอนบ่อยครั้ง ทาให้รายวิชาบางวิชาที่ควร
มีการจัด การเรีย นการสอนต่ อเนื่องกัน เพราะมี เนื้ อหาสั มพั นธ์ กัน ไม่
สามารถจัดการได้ รวมถึงการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองคณะ
เฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการเข้าใช้อาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ในช่วง
เปิดภาคการศึกษาใหม่ๆ ติดขัดและล่าช้า
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
ภายหลังจากการประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา
2560 การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และ
มคอ.7 คณะกรรมการประจ าหลั กสู ตรจะต้ องจั ด ทาข้อมู ล เพื่ อบัน ทึ ก
ปัญหาในลักษณะอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการเตรียมการณ์การจัดการ
เรีย นการสอน เพื่ อ สร้า งประสบการณ์ และเรีย นรู้วิ ธี การแก้ไ ขปั ญ หา
เฉพาะหน้า อันส่งผลต่อการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรที่สาคัญ
รวมทั้ง การสร้างความชัดเจนของการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ส่วนใหญ่ ที่มุ่งมั่นให้นักศึกษาเกิด ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาในศตวรรษที่
21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจาเป็น อันถือเป็นผลจากการ
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมด้านต่างๆ
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรกาหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มี
ตัวบ่งชี้คุณภาพของโครงงานวิทยานิพนธ์และการสอบปูองกัน
วิทยานิพนธ์ทชี่ ัดเจน
2) ข้อมูล วิธีวิจัย หรือองค์ความรู้ของวิทยานิพนธ์สามารถรองรับการ
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ประเมิน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 มีที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์
3) วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยทีส่ ะท้อน
ความคิดริเริ่ม ทันต่อยุคสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม
เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพร่อย่างมี
มาตรฐานในรูปแบบต่างๆ อาทิ วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขา
วิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. หรือการจัดนิทรรศการเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ระดับชาติ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี)
3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัด ทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การด าเนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รทุ กคนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป

: 11 จาก 11 ข้อ
: 12 จาก 12 ข้อ
: 11 จาก 11 ข้อ
: 11 จาก 11 ข้อ

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง




3.98

ข้อมูลส่วนกลาง

3.81

ข้อมูลส่วนกลาง

12
5
100
12
100

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
5.00 คะแนน

การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปัญหาเกิดขึ้นในส่วนของการวาง
กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากหลักคิดดัง
กล่าวคือสาระสาคัญของการเรียนรู้ใน
ปัจจุบัน และหลักคิดนี้ก็ เป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวาง
การ สร้ าง ทั ก ษะก าร เรี ยน รู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 (Model of 21 st
Century Outcomes and Support
Systems) ให้สอดคล้องไปกับรายวิชา
ต่าง ๆ ดังนั้น หลักสูตร ฯ จึงต้องมีการ
ประเมินเพื่อวัดผลให้เห็นเป็นรูปธรรม
ว่าแนวทางดังกล่าวนั้น ได้ผลสัมฤทธิ์ ที่
เน้นผลลัพธ์อันเกิดกับผู้เรียน (Student

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
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ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
Outcomes) ได้มากน้อยเพียงใด ทั้งใน
ด้ า นความรู้ ส าระวิ ช าหลั ก ( Core
Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ด้ า นต่ า ง ๆ ที่ จ ะช่ ว ยผู้ เ รีย นได้
เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้า น
รวมทั้ ง ระบบสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
ได้ แ ก่ มาตรฐานและการประเมิ น
หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน การ
พั ฒ นาอาจารย์ สภาพแวดล้ อ มที่
เหมาะสมต่อการเรียนในสาขาวิชาการ
ออกแบบ

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ความ
ผิดปกติ

-

-

-

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

-

-

-

-

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2560
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

เหตุผลทีไ่ ม่เปิดสอน

มาตรการที่ดาเนินการ

366 521
ทฤษฎีและ
มโนคติของ
เครื่องประดับ
ร่วมสมัย
366 522 การ
ออกแบบงาน
โลหะ

1/2560

ไม่มีนักศึกษาเลือก

เนื่องจากเป็นรายวิชา
เลือกเสรี ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการหรือสนใจ
ของนักศึกษาแต่ละรุ่น

2/2560

ไม่มีนักศึกษาเลือก

เนื่องจากเป็นรายวิชา
เลือกเสรี ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการหรือสนใจ
ของนักศึกษาแต่ละรุ่น

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-

-
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รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2560
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

-

-

-

-

-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(นามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
366 102
Jewelry Making I
366 211
Jewelry Design V
366 511
Anthropology
and Aesthetics of
Jewelry
366 524
Technology and
Creativity
366 512
Research
Methodologies
and Cultural
Concepts Design
366 513
Philosophy of
Thai Ornament
366 516
Cultural Vista
366 523
Local and
Traditional
Jewelry Studies
366 524
Technology and

ภาค ผลการประเมิน
การ โดยนักศึกษา
ศึกษา มี
ไม่มี
1/

2560
1/

2560
1/

2560

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

เตรียมผลงานจริงที่มีความหลากหลาย
เทคนิค แสดงให้เห็นทักษะฝีมือเพิ่มเติม
สร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้กับ
นักศึกษาแต่ละคน
เพิ่มการเรียนรู้จากตัวอย่างงานศิลปกรรม
ในเวปไซต์พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ ตลอดจน
การเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์และสือ่ ออนไลน์

มคอ.5
มคอ.5
มคอ.5

1/
2560



ทดลองให้นักศึกษาออกแบบและปฏิบัตงิ าน
ในเวลาที่จากัดและโจทย์ที่หลากหลาย

มคอ.5

1/
2560



ต้องออกแบบกลยุทธ์ให้นักศึกษาฝึกฝนการ
เขียนวิจัยหรือรู้จักระบบและวิธกี ารวิจัยผ่าน
การปฏิบัติมากกว่าการเรียนรู้ทางทฤษฎี

มคอ.5

2/
2560



เพิ่มแผนการศึกษานอกสถานทีแ่ ละ
การศึกษาศิลปกรรมจากพิพิธภัณฑ์

มคอ.5

2/
2560



มคอ.5

2/
2560



นาเสนอผลงานตัวอย่างที่เป็นของจริง
ประกอบกับการอธิบาย สามารถสร้างความ
เข้าใจง่ายมากขึ้น
ทดลองให้นักศึกษานาเสนอผลการออกแบบ
กิจกรรมภายในรายวิชา

2/
2560



นานักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อศึกษา
ตัวอย่างที่มีผชู้ านาญการที่มีความ

มคอ.5

มคอ.5
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค ผลการประเมิน
การ โดยนักศึกษา
ศึกษา มี
ไม่มี

Creativity

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

หลากหลายลักษณะ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
วิเคราะห์ และประเมินผลจากตัวอย่างของ
สถานการณ์จริง

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ทุกรายวิชามีผลประเมินคุณภาพการสอน อยู่ในระหว่าง 4.42-5.00 อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนมากถึง
มากที่สุด
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ขาดการฝึกฝนเรื่องการวิเคราะห์
และสะท้อนพฤติกรรมของตนเอง
และของผู้อื่นในสถานการณ์
ต่างๆกัน เช่น การปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ
และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ
ขาดประสิทธิผลของ
ความสามารถในการเข้าใจ การ
คิดและกระบวนการนาเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์ และจาแนก
ข้อเท็จจริงในหลักการและทฤษฎี

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

ออกแบบกลยุทธ์การสอน
เพื่อพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และด้วยความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตน
และส่วนรวม
ความรู้
ออกแบบกลยุทธ์การสอน
เพื่อสร้างเสริมนิสัยในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทไี ด้เรียน
และฝึกฝนวิธีการเรียนรู้
ด้วยตนเองตาม
กระบวนการต่างๆ
ทักษะทางปัญญา
ขาดการประยุกต์ใช้ความรู้ความ ออกแบบกลยุทธ์การสอนที่
เข้าใจ เพื่อเป็นการพัฒนา
เอื้อให้เกิดการเรียนรู้จาก
ความสามารถในการคิดและแก้ไข การคิดวิเคราะห์ และการ
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
แก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้
คาดคิดมาก่อน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง ขาดประสิทธิผลในการทางาน
ออกแบบกลยุทธ์การสอนที่
บุคคลและความรับผิดชอบ เป็นกลุ่ม ส่งผลต่อการแสดง
ส่งเสริมความสามารถใน
ภาวะผูน้ า
การวางแผนและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข นักศึกษาที่เข้าเรียนใน
ปรับปรุงการจัดการสอนที่
การสื่อสารและการใช้
ระดับอุดมศึกษาอาจมี
วางแผนการให้ข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถต่างกันในการใช้
ย้อนกลับและคาแนะนาใน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ.5

มคอ.5

มคอ.5

มคอ.5

มคอ.5
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ
หลักฐาน/
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ตารางอ้างอิง
ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิง
การปรับปรุงทักษะที่จาเป็น
ตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบางคน ทางด้านการคานวณอย่าง
ต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษ
ง่ายๆ แก่นักศึกษา เพื่อ
ปรับปรุงทักษะที่จาเป็นทาง
คณิตศาสตร์อย่างง่ายๆ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ 1 คน จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 12 คน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม
โครงการแนวปฏิบัติที่ดี
ในการเสนอขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย "ทุน
โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก)”

โครงการระยะสัน้ และ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

จานวน
บุคลากร
อาจารย์
สาย
สนับสนุน
80
50

80

50

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการ
นาเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดีในการสร้างความ
สอดคล้องกับในประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 2
คือ การพัฒนาการวิจัยและการ
สร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่ได้รบั การยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาการทาวิจยั ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.
สุภาวี ศิรินคราภรณ์
สร้างความก้าวหน้าที่ต่อเนื่องใน“การทา
บันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ (MoU)
ระหว่างภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
และสถาบันศิลปะเอสโตเนียน
(Estonian Academy of Arts)
ประเทศเอสโตเนีย” เพื่อการสร้างความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 8
เรื่อง การพัฒนามาตรฐาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
เอกสารเชิญ
เข้าร่วม
กิจกรรม
จัดโดย
คณะ
มัณฑนศิลป์

เอกสารเชิญ
เข้าร่วม
กิจกรรม
จัดโดย
คณะ
มัณฑนศิลป์
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กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม

จานวน
บุคลากร
อาจารย์
สาย
สนับสนุน

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่
นานาชาติ
รับผิดชอบหลักสูตร โดย
ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.1
5.2
5.3
5.4

เป้าหมาย
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
11 จาก 11 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
12 จาก 12 ข้อ

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
4
3
4
5.00
16/4 = 4.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ดี นอกเหนื อ จากคุณ ภาพการสอนแล้ ว คณาจารย์ มี ความตระหนั กถึ ง การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ จากโครงการวิจัยสร้างสรรค์ที่ประสบผลสาเร็จ เพื่อแสดงออกถึงพัฒนาการความรู้เชิง
เหตุผลระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ ผลของประสบการณ์ และวิธีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
2. คณาจารย์มีเชี่ยวชาญด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ระดับต้น คือ ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงบริบทของ
โครงการบูรณาการ ฯ และโครงการอัตลักษณ์ ฯ ที่แสดงถึงพัฒนาการความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป อันเป็นระดับ
ความรู้ทสี่ ามารถอธิบายถึงเหตุผลและคุณค่า
3. เนื้อหาสาระของหลักสูตร ฯ ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกาหนดแนวทาง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบของรายวิชาส่ว นใหญ่ของหลักสู ตร ฯ จะบรรจุ แนวปฏิบัติในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะที่เกิดกับตัว นักศึกษา เพื่อใช้ในการดารงชีวิตในวงการการออกแบบซึ่งมี ความเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอในปัจจุบัน
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตร ฯ ต้องออกแบบกลยุทธ์ ที่ใช้ส่งเสริมข้อมูลอันสามารถสร้างความสมบูรณ์ในด้านต่างๆ เพื่อ
คุณภาพหลักสูตรให้มากยิ่งขึ้น มีความพร้อมรับการตัดสินผลการประเมิน และได้รับผลการประเมินในระดับที่
สูงขึ้น อาทิ นาเสนอวิธีการจัดการความรู้ในลักษณะใหม่ คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ หรือจัดรูปแบบ
การแบ่งปันความรู้เพื่อให้เกิดความรู้ร่วมกัน อันนาไปสู่การสร้างความรู้ ใหม่ที่มุ่งเน้นการขยายผลคุณภาพของ
หลักสูตร ที่มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ สู่ความเป็นนานาชาติ
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2. หลักสูตร ฯ ต้องแสดงศักยภาพในการเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ในรูปแบบวิทยานิพนธ์ที่มี
ลักษณะเป็นการแบ่งปันความรู้เชิงประจักษ์ในระดับนานาชาติ
3. หลักสูตร ฯ ควรมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์ เรียนรู้ตามทฤษฎีสร้างสรรค์นิยม
(Constructivism) และแก้ปั ญหาโดยใช้ปั ญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) เพื่อให้ นักศึกษา
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่อันเป็นจุดประสงค์ของการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
เอกสารประชุม
ภาควิชาฯ
ครั้งที่2/2561

- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กลไกที่ดาเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิง่ สนับสนุน
การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
กลไกการดาเนินงานของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ เพจประกัน
มุ่ ง เน้ น การมี ส่ ว นร่ว มของอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รเพื่ อให้ ระบบ คุณภาพ
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่
ภาควิชาฯ
1) การประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายให้อาจารย์
ทุกคนแสดงความคิดเห็น เพื่อมีส่วนร่วมเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยแบ่งเนื้อหาการประชุมออกเป็น 2 ลักษณะ
ได้แก่
 การเพิ่มศักยภาพและการดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีอยู่ดั้งเดิม อาทิ เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องจักรที่อยู่
ในโรงปฏิบตั ิการขึ้นรูปเครื่องประดับ
 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์แก่
การศึกษาปัจจุบัน ในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ อาทิ การ
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใสรูปแบบต่างๆ การจัดหา
หนังสือ ตารา การจัดการสัมมนาฯลฯ และด้านการปฏิบัติ
อาทิ เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องจักรที่สามารถผลิตผล
งานลักษณะใหม่ สอดคล้องกับกระแสการผลิตงานร่วมสมัย
2) คณาจารย์มีเปูาหมายเดียวกันและมีความเข้าใจในวิธีการ
เข้าถึงแหล่งผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์
เทคโนโลยีและสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับการจัดการ
เรียนการสอนที่มีราคาสมเหตุผล และงบประมาณสนับสนุน
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ซึ่งกลไกการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เริ่มต้นจาก
 การเตรียมการณ์ แบ่งหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อขยายผลการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
 การมอบหมายงานให้นักวิชาการช่างศิลป์ ตรวจสอบและ
บันทึกข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องจักรที่มีความ
จาเป็นต้องใช้ หรือซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสิง่
สนับสนุนการเรียนรู้ หรือนาเสนอข้อมูลความจาเป็นในการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ลักษณะใหม่ๆ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ผลการด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา 2560
หลักสูตรดูงานการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจาก
โรงงานผลิตเครื่องประดับรายใหญ่ คือ ธุรกิจเครื่องประดับแบรนด์
แพนดอร่าและสวารอฟสกี้ เพื่อสังเกตการปฏิบัติ ง านในลักษณะ
อุตสาหกรรมแบบครบวงจรและเตรียมความพร้อมให้หลักสูตรฯ ใน
การจั ด หาเครื่องมื อทางวิ ทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่ สอดรับ กับ
ทิ ศทางหรือกระแสรูป แบบของผลงานเครื่อ งประดั บ ในอนาคต
ได้แก่ เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องขึ้นต้นแบบอัตโนมัติ เครื่องหล่อ
ผลงานเครื่องประดับขั้นสูง โลหะชนิดใหม่ ๆ และอื่น ๆ
รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือกับธุรกิจเครื่องประดับลักษณะ
ใหม่ ที่มีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย สอดคล้องกับความ
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ของยุ ค สมั ย ดั ง ตั ว อย่ า งของบริ ษั ท เจมโมรี่
(Gemories) ผู้ที่สร้างนวัตกรรมการนาชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์
มาแปรสภาพเป็นแก้วเนื้อแข็ง และสามารถนามาเจียระไนเป็นอัญ
มณี เกิดเป็นองค์ความรู้ด้า นการผลิ ตวัสดุใหม่ ที่มีคุณค่ามากกว่ า
ความมีค่าด้านกายภาพ สร้างความละเอียดอ่อนแก่มนุษย์ ยุคร่วม
สมัย นวัตกรรมในลักษณะดังกล่าว ในฐานะสถาบันการศึกษาไม่
สามารถสร้างหรือผลิตได้ด้วยตนเองในระยะเวลาอันสั้น ต้องอาศัย
นั ก วิ จั ย เวลา การทุ่ ม เท และทุ น การวิ จั ย ในระดั บ มหาศาล
คณะกรรมการประจ าหลั กสู ต รจึ ง มี ม ติ เ ห็น ชอบร่ว มกั น ว่ า การ
ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในลักษณะดังกล่าว เปรียบได้กับการร่วมมือ
เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนศ.ได้อย่าง
ดีเยี่ยม และที่สาคัญ นวัตกรรมล้าสมัยในลักษณะดังกล่าว องค์กร
ต่าง ๆ มักไม่เปิดเผยความรู้แก่สาธารณชนทั่วไป
นอกจากนี้ หลักสูตรยังนานักศึกษาไปเยี่ยมชมวิทยาการด้านอัญ
มณี ที่ ผ สมผสานกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จนพั ฒ นาให้ เ กิ ด เป็ น
เอกลั ก ษณ์ ป ระจ าจั ง หวั ด ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ อั ญ มณี
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี , เหมืองพลอย
ของคุณ สาราญ รัต นเกีย รติ , การเผาพลอยแบบจัน ทบุรีของคุณ
บรรหาร อุดมผล พร้อมเยี่ยมชนตลาดค้าพลอยประจาจังหวัด และ
สุดท้ายคือ ผู้ประกอบการบ้านแหวนกล ผู้ที่ออกแบบเครื่องประดับ
กลไกประเทื อ งปั ญ ญา ที่ ป ระดั บ อั ญ มณี ป ระจ าเมื อ งจั น ทบุ รี
ปัจจุบันมีชื่อเสียงเป็นอันมาก
การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การประเมิ น กระบวนการในการจั ด สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
สามารถขยายผล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

 การได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ มีความแน่นอน
แต่ไม่เพียงพอ และล่าช้า
 การขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีโอกาส
และความเป็นไปได้น้อย
 การเขียนโครงการบริการวิชาการหรือทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระหรือเอื้อ
ประโยชน์ในแง่ของวิชาการหรือการปฏิบัติจากโครงการไปสู่
แนวทางการเรียนรู้ของนักศึกษา แต่คณาจารย์จักต้อง
อธิบายและชี้ประเด็นการบูรณาการให้นักศึกษาเห็นอย่าง
ชัดเจน
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการปรับปรุง
ผลที่ได้จากการประเมิน ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการ
ปรับปรุง ดังนี้
1) หลักสูตรเสนอแนะให้บัณฑิตวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในส่วนของมหาวิทยาลัยให้มีความ
ละเอียด โดยสะท้อนภาพรวมของการให้บริการหรือ
สนับสนุนการศึกษา เพื่อที่หลักสูตร ฯ จักสามารถพิจารณา
ส่วนที่ขาดหรือสร้างเสริมส่วนทีจ่ าเป็นต่อไป
2) ส่วนของหลักสูตร นอกจากได้นาผลการประเมินของบัณฑิต
วิทยาลัยมาปรับปรุงแล้ว ได้ทาการประเมินประวัติการศึกษา
ของผู้สมัคร และเนื้อหาสาระในวันสอบสัมภาษณ์ เฉพาะ
อย่างยิ่ง แฟูมผลงาน (วันสัมภาษณ์รอบ 1 วันที่ 20 พ.ค.
2560 และรอบ 2 วันที่ 22 ก.ค. 2560 ) เพิ่มเติมจากส่วน
ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ตรงจุด พร้อม
นาไปปรับปรุงได้ทนั ทีก่อนเปิดภาคการศึกษา เช่น ปี
การศึกษานี้ หลักสูตรพิจารณาจากสาขาที่นศ.ผู้สมัครจบ
การศึกษา ซึ่งจานวนส่วนใหญ่ของนศ.ที่สมัครมาจาก
สาขาวิชาแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ดังนัน้ หลักสูตรจึงจัดซื้อ
หุ่นตัดเย็บพร้อมแขนและศีรษะ จานวน 4 ตัว เพื่อรองรับ
ความต้องการการออกแบบเครื่องประดับลักษณะแฟชัน่ ที่
อาจมีขนาดทีผ่ ิดแผกจากเครื่องประดับปกติทั่วไป และเป็น
เครื่องประดับที่มักสร้างความสัมพันธ์กับการติดตัง้ บน
ร่างกาย
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ มติประชุม
จัดการเรียนการสอน
ภาควิชา ฯ
1) ขาดความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ครั้งที่ 2/2561
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ทมี่ ีสภาพสมบูรณ์) รวมทั้ง การ
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน

จัดพื้นที่หรือสถานทีส่ าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ
สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทางานร่วมกันนอกเวลา
เรียน เนื่องจากคณะฯ อยู่ในช่วงการปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคาร
2) การจัดสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษาในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด
ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการ
สืบค้นฯลฯ เพียงพอ และทันสมัย
3) ระบบการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ เพจประกัน
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คุณภาพ
หลักสูตรมีกระบวนการปรับปรุงตามผลประเมินความพึงพอใจ ภาควิชาฯ
ทั้งนี้ อาศัยจากผลส าเร็จของการปรับปรุง ในปี การศึกษา 2558
ดั ง นั้ น ในปี ก ารศึ ก ษาต่ อ ๆ ไป หลั ก สู ต รจะจั ด การปฐมนิ เ ทศ
นักศึกษาเก่าและใหม่ทุกปี เพื่ออธิบายถึงจุดเด่นและปัญหาของสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่ ส าขาวิ ช าการออกแบบเครื่ อ งประดั บ
รับผิดชอบ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนและรับความคิดเห็นจากนักศึกษา
ทั้งสองชั้นปี เพื่อนาผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุง
สาหรับในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ฯ ได้รับข้อมูลความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จาก
การจัดงานฉลอง “ครบรอบ 20 ปี เครื่องประดับ” การจัดงานครั้ง
นี้มีสาระสาคัญอยู่ที่การสนทนาแบบกลุ่มใหญ่ (Focus Group) ใช้
วิธีการพบปะ พูดคุย รวมถึง สนทนากับบรรดาศิษย์เก่าและปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จัดโดย ภาควิชาออกแบบ
เครื่องประดับ ณ สโมสรรถไฟ กรุงเทพ ฯ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
6.1
ระดับ 3
ระดับ 4
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
4
4/1 = 4.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. คณะกรรมการประจาหลักสูตร ฯ มีเปูาหมายเดียวกัน มีความเข้าใจในระบบการพัฒนาการเตรียม
ความพร้อม และดาเนินการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และจัดหา หรือแก้ปัญหาเรื่องสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ ทันทีภายในปีการศึกษานั้น
2. คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพัฒนากลไกการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาค
การศึกษา ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 3 เดือน
3. หลั กสู ตร ฯ เขีย นโครงการบริ ก ารวิช าการและทานุบารุงศิล ปวั ฒ นธรรม ที่มีเนื้ อหาที่เอื้อให้ เกิ ด
ประโยชน์ด้านวิชาการ และสามารถเชื่อมโยงกับสาระสาคัญของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้รับผลสาเร็จจาก
ทรัพยากรหรื อสิ่งเรีย นรู้ที่ได้จ ากโครงการดังกล่าว และประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผลงานของตนเอง
ดังเช่น โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย ประจาปี พ.ศ. 2560
โอกาสในการพัฒนา
1. คณะกรรมการประจาหลักสูตรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขยายผลการจัดหาสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ และปรั บ ปรุ งคุ ณภาพของสิ่ งสนับสนุน การเรีย นรู้ ที่มี อยู่ อาทิ โรงปฏิ บัติ การขึ้ นรู ป
เครื่องประดับ รวมทั้ง เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องใช้
2. การจัดหาทุนสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมกาลังในการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันต่อยุคสมัยและวิชาชีพในปัจจุบัน
3. การเขียนโครงการบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากองค์กรทั้ง
รัฐบาลและเอกชน เพื่อขยายผลทางด้านศักยภาพของหลักสูตร ฯ ในการจัดการและบริหารงานทั้งระบบ
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หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน
ควรเพิ่มช่องทางการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ ให้กว้างขวางมากขึ้น

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
เห็นด้วยกับผู้ประเมิน

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
ได้ดาเนินการระบุเป็นเงื่อนไขใน
รายวิชา 366 516 วัฒนธรรม
ทัศนา มีเนื้อหาให้นักศึกษาเขียน
บทความวิชาการ เพื่อเป็นการส่ง
ผลงานเพื่อประเมินผลก่อนปิด
ภาคการศึกษา และจักต้องนา
บทความดังกล่าวไปสมัครเพื่อ
ตีพิมพ์กับวารสารเวอร์รีเดียนของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจะถือว่า
เป็นการส่งงานที่สมบูรณ์

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 28 พ.ย.60
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
1. บัณฑิตระบุว่า ควรมีการให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แนะนาการปรับตัว
ก่อนการเรียนการสอนจริง และอยากศึกษา
จากตัวอย่างการทางานภาคปฏิบัติของ
คณาจารย์ให้มากขึ้น
2. จุดเด่นที่บัณฑิตประเมินตนเอง คือ ความ
มุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนให้ทันตามระยะเวลา
ของหลักสูตร และการมีความคิดสร้างสรรค์
3. จุดอ่อนที่บัณฑิตประเมินตนเอง คือ ยังมี
ความรูท้ ักษะไม่เพียงพอ ต้องฝึกปฏิบัติให้มาก
ยิ่งขึ้น
4. ส่วนบริการของมหาวิทยาลัย เมือ่ มีประกาศ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดการที่ดี เช่น
เมื่อโทร.สอบถามแล้วสามารถได้รับคาตอบ
อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่หลายคน
ซึ่งทาให้ล่าช้า

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ในส่วนของหลักสูตร ฯ สามารถปรับปรุงได้ทนั ที
ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1. หลักสูตร ฯ ได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติก่อนเปิด
ภาคการศึกษา เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร แนะนาการปรับตัว ก่อนการเรียนการสอนจริง
และอยากศึกษาจากตัวอย่างการทางานภาคปฏิบัติของ
คณาจารย์, อาจารย์พิเศษ หรือวิทยากร
2. หลักสูตร ฯ จัดกิจกรรมสนทนาแบบกลุ่มสาหรับ
นักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนรายวิชา วิทยานิพนธ์ ได้
อย่างน้อยล่วงหน้า 2 ภาคการศึกษา เพื่อเตรียมความ
พร้อมและกระตุ้นให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาทันตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร
3. หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี 2559 นี้ ได้ออกแบบ
ให้รายวิชาส่วนใหญ่เน้นย้าการปฏิบัติตามทักษะการ
เรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสาระสาคัญในการ
เสริมสร้างทักษะหลาหลายด้าน ทาให้นักศึกษานาไป
ประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันและชีวิตจริงอย่างมี
ประสิทธิผล
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี)
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) วันที่สารวจ 25 ธ.ค.60
กระบวนการประเมิน
คณะผู้สารวจของคณะฯ ขอความร่วมมือผู้จ้างงาน (ผ่านผู้สาเร็จการศึกษา) ตอบแบบสอบถามปกติ/ ออนไลน์
(Google Form) และดึงข้อมูลแจ้งหลักสูตรเมื่อครบระยะเวลาปิดรับข้อมูล
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
- บัณฑิตควรเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ทักษะในการทางาน
- ควรรักษาความลับขององค์กร
- ภาพรวมบัณฑิตเป็นคนมีน้าใจ เข้ากับคนอื่น
ได้ดี
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี)
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หมวดที่ 8
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผา่ นมา เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสถาบัน
1. การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาหลักสูตร หลักสูตรครบรอบกาหนดการปรับปรุง (5 ปี) หลักสูตรเพิ่มเติม
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เนื้อหาของหลักสูตร ทั้งหมด 3 ประเด็น
 ประเด็นเรื่องการเพิ่มเติมสาระสาคัญของการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อัน
เป็นยุคแห่งนวัตกรรม สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และเริ่มจัดการเรียนการสอนอย่างเต็ม
รูปแบบจริง ในปีการศึกษา 2560 ทาให้เป็นที่สังเกตได้ว่า การออกแบบเนื้อหารายวิชาที่มี
ลักษณะบูรณาการอยู่แต่เดิม ให้เป็นการลักษณะการเรียนรู้แบบสร้างเสริมวิธีการสอนให้เป็น
ลักษณะของการเรียนการสอนแบบแอคทีฟ เลิร์นนิง่ (Active Learning) สามารถสร้าง
แรงจูงใจกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก และนักศึกษาสามารถผลิตผลงานสร้างสรรค์ได้ออกมาด้วย
แนวคิดและเทคนิคที่มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากนักศึกษาเกิดการเรียนรู้
วิเคราะห์ และปฏิบัติในสถานการณ์หรือแหล่งเรียนรู้จริง
 ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการเรียนการสอนที่มคี วามซ้าซ้อน แม้จะมีความ
ละเอียด แต่ไม่กระชับ ทาให้นักศึกษาพลาดสาระสาคัญหรือหัวใจของรายวิชา สัมฤทธิผ์ ลจาก
การปรับปรุงหลักสูตร 2559 ทาให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาสาระของรายวิชาแต่ละราย
สามารถจับประเด็นที่สาคัญ และเชื่อมโยง จนกระทั่ง นามาสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ของ
ตัวเองได้
2. การเปลี่ย นแปลงทางกายภาพของสถาบัน มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร วั งท่ า พระ มหาวิ ทยาลัย ท าการ
ปรับปรุงซ่อมแซม มาเป็นเวลาร่วม 3 ปี ส่อให้เห็นถึงความยืดเยื้อในการก่อสร้าง และไม่สามารถระบุ
เวลาสิ้นสุดที่แน่นอน ปัญหาของมหาวิทยาลัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมาก
หลักสูตร ฯ ต้องเช่าอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในช่วงเวลา
เย็น (17:00-22:00 น.) ต่อไปอย่างไม่มีกาหนด งบประมาณที่ควรจะนามาพัฒนาการเรียนการสอน กลับ
ต้องสูญเสียไปกับการเช่าอาคารเรียนในระยะเวลาที่ยาวนานเกินควร

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คือ การร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก จานวน 3 องค์กร ได้แก่ สถาบันศิลปะเอสโตเนี่ยน กองประกวดมีสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 และกรม
ศิลปากร ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว หลักสูตรฯ ได้มีกิจกรรมร่วมมือทางวิชาการในหลากหลายลักษณะ ไม่ว่าจะ
เป็น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกศิลปวัฒนธรรมกรณีศึกษา
และการออกแบบและพัฒนาเครื่องแต่งกายและเครื่องแต่งกายมีสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ ประจาปี 2017 ตามลาดับ
ซึ่งการร่วมมือทั้ งหมดไม่ได้เกิด จากการร่วมมื อในส่วนของคณะกรรมการหลั กสูตรเท่านั้น หากประกอบด้ว ย
นักศึกษาที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ผลกระทบจึงแสดงออกมาใน 2 ด้าน คือ ประโยชน์ที่ได้รับ กับปัญหาการประสานงาน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์จริง สามารถนาความรู้ในภาคทฤษฎีประยุกต์สู่การสร้างความรู้เชิง
ปฏิบัติ รวมทั้ง ได้ศึกษาเรียนรู้ระบบการทางานจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบัน
2. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ เพื่อประกอบการสร้างสรรค์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ อันแสดงออกถึง
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การแตกแขนงรูปแบบและอนาคตของผลงานเครื่องประดับ
3. เผยแพร่ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษา และการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาการออกแบบเครื่องประดับ สู่สังคมวงกว้างและสาธารณชน
ปัญหาการประสานงาน
1. การวางแผนเรื่องเวลามีความคลาดเคลื่อนบ้าง เนื่องจากการนัดหมายขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝุาย
หรือการเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ทาให้แผนการที่จัดวางไว้อาจไม่เป็นไปตามที่ระบุในมคอ.3
2. ความไม่พยายามมีส่วนร่วมของนักศึกษาบางคน อาจารย์ประจาวิชาจักต้องหาวิธีกระตุ้น หรือสร้างกุศโล
บายเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงสาระของการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง
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หมวดที่ 9
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ
โครงการแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัย "ทุน
โครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก
(คปก)”
โครงการระยะสัน้
และแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ ม่
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
ดีมาก
สามารถเผยแพร่วิธีการและหนทางใน
การนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ

เดือนมิถุนายน 2561

รองศาสตราจารย์
ดร.สุภาวี
ศิรินคราภรณ์

เดือนมกราคมพฤษภาคม
2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
ดร. ปฐมาภรณ์
นักศึกษาต่างชาติได้รับความรู้ทงั้ ทาง
ประพิศพงศ์วานิช ทฤษฎีเรื่องศิลปะเครื่องประดับไทย
และปฏิบตั ิการทางเทคนิคการขึ้นรูป
เครื่องประดับไทยประเพณีนิยม
นักศึกษาไทยได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ
สร้างสรรค์ในลักษณะสากล
ตลอดจน หลักสูตร ฯ แสดงผลสัมฤทธิ์
ในการสร้างความก้าวหน้าในการ
ร่วมมือด้านวิชาการและความสัมพันธ์
อันดีของสองสถาบัน

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. กลยุทธ์ที่ผลักดันการพัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ให้บรรลุเปูาหมายการก้าวสู่การเป็นหลักสูตรที่
ได้รับการยอมรับระดับชาติ โดยออกแบบกลไกการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ระดับนักศึกษา) โดยกลไกจะ
เริ่มต้นตั้งแต่การฝึกฝนนักศึกษาผ่านรายวิชาต่าง ๆ หรือการมอบหมายงานเรียนให้มีลักษณะของการ
ประมวลความรู้ วิจัยข้อมูล และเรียบเรียงการเขียนเชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์
ในช่องทางต่างๆ ก่อนลงทะเบียนรายวิชา วิทยานิพนธ์
2. กลยุทธ์ที่ผลักดันการสร้างสรรค์องค์ความรู้และผลงานเครื่องประดับไทยให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนา
มาตรฐานศิ ล ปวั ฒ นธรรมและการออกแบบให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ สู่ น านาชาติ โดยกลไกการพั ฒ นา
สร้างสรรค์ผลงานนั้น จักมุ่งเน้นให้นักศึกษาศึกษาและแสดงออกถึง เอกลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยสู่
ผลงานศิลปะเครื่องประดับไทยร่วมสมัย
3. กลยุทธ์ในการบริหารและจัดการวางแผนการพัฒนาคุณสมบัติของคณาจารย์ประจาหลักสูตร ฯ เพราะ
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะและสร้างความมั่นคงทางด้านวิชาการ
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แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2561
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
แผนการปฏิบัติการ เผยแพร่การจัดการความรู้ซึ่งกาหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องตามพันธกิจหลักและตามประเด็นการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
รวมทั้ง ผลักดันให้คณาจารย์และนักศึกษาผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ๆ เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเครื่องประดับร่วมสมัย เพื่อขยายฐานการรับรู้ของวิทยาการให้เป็นที่
เข้าใจแก่สังคมวงกว้าง และยกระดับวงการการออกแบบเครื่องประดับไทยสู่สากล
วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2560
ที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียว โดยไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นๆ อีก (ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558)
1.

....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช)

2.
3.
4.
5.

วันที่ 1 ก.ค.61
....................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์)
วันที่ 1 ก.ค.61
....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ)
วันที่ 1 ก.ค.61
....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม)
วันที่ 1 ก.ค.61
....................................................................
(อาจารย์ ดร.วินิตา คงประดิษฐ์)
วันที่ 1 ก.ค.61
....................................................................
(อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์)
หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
....................................................................
(อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล)
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
วันที่ 1 ก.ค.61
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
ลาดับ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – นามสกุล

ประสบการณ์
ด้านการสอน (ปี)

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

วัสดุศาสตร์เทคโนโลยีอญ
ั มณี
วัสดุศาสตร์
Materials Sciences
เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)
Jewelry Design
Jewellery

ศ.บ.
Diploma

ประติมากรรม
Jewelry Design

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

Jewelry Art & Design
เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)
Design
Architectural Heritage
Management and Tourism
Visual Arts
Jewelery
Sculpture 3D Studies
Architectural Heritage
Management and Tourism
ประติมากรรม

1

ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

8 ปี

2

ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์

รองศาสตราจารย์

16 ปี

3

ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

13 ปี

4

ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

13 ปี

5

ดร.วินิตา คงประดิษฐ์

-

6 ปี

B.of Applied Arts
B.of Applied Arts
M.F.A.
Ph.D.

6

นายภูษิต รัตนภานพ

-

11 ปี

ศ.บ.

สาเร็จการศึกษา

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

สถาบัน
ม.บูรพา
ม.เชียงใหม่
Inter.Program ม.เชียงใหม่
ม.ศิลปากร
Royal College of Art, UK.
U. of Central England in
Birmingham, UK.
ม.ศิลปากร
Istituto Europeoid Design, Italy
U. of Central England in
Birmingham, UK.
ม.ศิลปากร
The London Inst., UK.
ม.ศิลปากร

ปีที่
สาเร็จ
2544
2548
2552
2539
2542
2547

หน้าที่ *

2538
2544

1, 3, 4

2549
2539
2542
2556

1, 3, 4
1, 3, 4

2, 3

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

2536
2539
2541
2560

2, 3

ม.ศิลปากร

2542

2, 3
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ลาดับ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – นามสกุล

7

น.ส.ศิดาลัย ฆโนทัย

8

ประสบการณ์
ด้านการสอน (ปี)
10 ปี

นายชาติชาย คันธิก

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
-

9

นางทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์

-

8 ปี

10

ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

7 ปี

11

ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

-

10 ปี

หมายเหตุ : การทาหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

10 ปี

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)
ศ.ม.
ศ.บ.
ศก.ม.
วท.บ.
ค.ม.
ศ.บ.
M.A.
สถ.บ.
M.Arch
ศศ.ม.
ปร.ด.
ศป.ด
ศป.ม.
ศษ.บ.

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)
ประติมากรรม
การออกแบบเครื่องประดับ
นฤมิตศิลป์
ช่างทองหลวง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Jewelry / Metal Smithing
สถาปัตยกรรมศาสตร์
Architecture
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
ศิลปกรรม
นฤมิตศิลป์
ออกแบบศิลปประยุกต์

1 หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตร
3 หมายถึง อาจารย์ผู้สอน

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
จุฬาลงกรณ์ ม.
สถาบันกาญจนาภิเษก
มรภ.นครปฐม
ม.ศิลปากร
Texas Women's U., USA.
ม.ศิลปากร
U. of Colorado
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
จุฬาลงกรณ์ ม.
จุฬาลงกรณ์ ม.
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปีที่
สาเร็จ
2549
2544
2548
2545
2557
2534
2539
2538
2540
2547
2553
2555
2548
2539

หน้าที่ *
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3

2, 3

4 หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
5 หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
6 หมายถึง อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
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ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2560
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1
2
3
4
5
6

นายชัชชัย ยอดพิชัย
นายอาภากร โตประเสริฐ
นายนพ ทีปประสาน
น.ส.นุตร์ อารยะวานิช
นางอรพนิต เจียรกุล
นายเอกชัย พันธ์อารีวัฒนา

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ประสบการณ์
ทางานที่
หน่วยงาน/ตาแหน่ง
เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอน (ปี)
นักวิชาการศิลปวัฒนธรรม
7 ปี
เจ้าของกิจการส่วนตัว
4 ปี
เจ้าของกิจการส่วนตัว
19 ปี
เจ้าของกิจการส่วนตัว
8 ปี
เจ้าของกิจการส่วนตัว
7 ปี
เจ้าของกิจการส่วนตัว
21 ปี

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
ปริญญา)
ศศ.ม
ศศ.ม
ศ.ม.
MA.
MA.
ศ.บ.

สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

สถาบัน

ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
ธุรกิจสส่วนตัว
Jewellery Design
Jewellery Design
ออกแบบตกแต่งภายใน

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

ปีที่สาเร็จ

หน้าที่ *

2546
2548
2541
2550
2551
2539

หมายเหตุ : ไม่มีอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทาหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร
หมายเหตุ : การทาหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3 หมายถึง อาจารย์ผู้สอน
5 หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
4 หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
6 หมายถึง อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

ตารางที่ 1.1-3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2560
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

1.
2.
3.
4.
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

2

รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์

3

ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

4

ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา

5

อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

…
1.
2.
3.
4.
…
1.
2.
3.
4.
…
1.
2.
3.
4.
…
1.
2.
3.
4.
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

…
1.
2.
3.
4.
…

…

ตารางที่ 1.1-4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นอาจารย์ประจา) ปีการศึกษา 2560
ลาดับ
1

2

ชื่อ – นามสกุล
รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

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

…

ตารางที่ 1.1-5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2560
ลาดับ
1

….

ชื่อ – นามสกุล

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิพนธ์
การ
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติ
จากสภา
มหาวิทยาลัย)

1.
2.
3.
4.
…
1.
2.
3.
4.
…
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ตารางที่ 1.1-6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร) ปีการศึกษา 2560
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช

2

รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์

3

ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

4

ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินยิ ม

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

1.
2.
3.
4.
…
1.
2.
3.
4.
…
1.
2.
3.
4.
…
1.
2.
3.
4.
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

…
1.
2.
3.
4.
…

...

ตารางที่ 1.1-7 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2560
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

ผศ.ดร.วรนันท์ โสวรรณี

2

ผศ.ดร.ชเนนทร์ มั่นคง

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)
1.
2.
3.
4.
…
1.
2.
3.
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

3

ผศ.ดร.สมพิศ ฟูสกุล

4

อ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม

...

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

4.
…
1.
2.
3.
4.
…
1.
2.
3.
4.
…
1.
2.
3.
4.
…
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ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์
/การค้นคว้าอิสระ

ผลงานทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(proceedings) หรือรายงานหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระที่ได้เผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่ ืบค้นได้ (ปีที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ทีต่ ีพิมพ์ และเลขหน้า)

การจดทะเบียนสิทธิบัตร
/อนุสิทธิบัตร

หมายเหตุ : ผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 4 คน ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ในปีปฏิทิน
2559 จึงไม่ปรากฎข้อมูลในรายงานฯ ฉบับปีการศึกษา 2560 นี้

ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560
ชื่ออาจารย์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

1. ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช หัวหน้าโครงการ :
1. การศึกษาและวิจยั วัตถุดิบภายใน ประเทศที่สามารถนามาทดแทนวัตถุดิบจากต่างประเทศในการผลิตยาสีร้อนนาเข้าสาหรับงานเครือ่ งประดับ (ปีที่ 1:
2555, ปีที่ 2: 2556)
2. โครงการวิจัยการพัฒนาความหลากหลายของการผลิตยาสีร้อนขึ้นใช้เองในประเทศและต่อยอดสูผ่ ลงานเครื่อง ประดับ (ปีที่ 1: 2557, ปีที่ 2: 2558)
3. โครงการวิจัยและค้นคว้าเพื่อจัดทาคู่มือการพิมพ์ศลิ ปนิพนธ์ระดับปริญญาตรีของคณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร (2558)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. โครงการวิจัย เรื่อง เหรียญ: โลหะประดับชีวิต (2559)
2. โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) (2560)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. ติดตามตัว (2556)
2. Cufflink Crab, ดอกไม้จาแลง (2557)
3. วงร้อย (2558)
4. ประณีตศิลป์เพชรบุรี (2559)
5. ร้อยเก้า (2559)
6. เครื่องประดับร่วมสมัยจากวัสดุเหลือใช้ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ : ขนไก่ (2560)
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ชื่ออาจารย์

2. รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

7. ความงามที่บางเบา (2560)
8. Fragile Beauty (2560)
การตีพิมพ์บทความ/ นาเสนอที่ประชุมวิชาการ :
1. Research and Development Project on the Domestic Raw Materials of Enamel for Jewelry Production, ICG Annual Meeting
2015 from September 20-23, 2015 at Hotel Centara Grand Central World
/Bangkok/Thailand, ORAL presentation
หัวหน้าโครงการ :
1. เครื่องประดับไทยพอเพียง : การสร้างสรรค์เอกลักษณ์งานออกแบบเครื่องประดับไทย เพื่อตอบสนองธุรกิจเครื่องประดับต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมไทยที่ยั่งยืนโดยการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2557)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเส้นใยกล้วย (2559)
3. โครงการส่งเสริมการวิจยั และการจัดการองค์ความรูเ้ รื่องเอกลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้แก่วงการ
อัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ช่วงที่ 3 : หลังสมัยใหม่ไทยก้าวหน้า (2559)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. โครงการวิจัยการพัฒนาความหลากหลายของการผลิตยาสีร้อนขึ้นใช้เองในประเทศและต่อยอดสูผ่ ลงานเครื่องประดับ (ปีที่ 1 : 2557, ปีที่ 2: 2558)
2. โครงการ ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้ (2557)
3. เครื่องประดับแห่งการเจริญมรณานุสติ (2558)
4. โครงการวิจัย เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต (2559)
5. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถิตในดวงใจ" (2560)
6. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุม่ ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุม่ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)
ประจาปี 2560
7. โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) (2560)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. อนิจจังประดับกาย (2556)
2. Untitled, Mourning Flower, ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้ หมายเลข 4 (2557)
3. Untitled ชุดผลงานสร้างสรรค์จากโครงการวิจัย เรื่อง “เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสติ” (2558)
4. ประณีตศิลป์เพชรบุรี (2559)
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ชื่ออาจารย์

3. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

5. พอเพียง (2559)
6. เครื่องประดับร่วมสมัยจากวัสดุเหลือใช้ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ : ใยมะพร้าว (2560)
7. ใย ประดับ... ไย ประดับ? (2560)
8. Fibre-embellished Why-embellished? (2560)
การตีพิมพ์บทความ/ นาเสนอที่ประชุมวิชาการ :
1. การวิจัยทิศทางสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยในอนาคต: การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบ โดยมุ่งเน้นการต่อยอดวัฒนธรรมพอเพียง เพื่อเตรียม
การณ์ขยายผลธุรกิจสู่วงการเครื่องประดับสากล พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน, การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 HERP CONGRESS II, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (มกราคม): 63 วันที่ 22-24 ม.ค.2557
2. Glass Transmission: from the Experimence of Craftsman, The 11th Pacific Rim Conference of Ceramic Societies 2015
หัวหน้าโครงการ :
1. โครงการ "อัญมณี การผลิตและการออกแบบอัจฉริยะ เครื่องประดับจากนวัตกรรมภูมิปญ
ั ญาและการบูรณาการแบบองค์รวมในการผลิตสู่ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจอาเซียน" (2558)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. รวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์ (2556)
2. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559)
3. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง "สรรค์สร้างจากสิ่งเหลือใช้ นวัตศิลป์แห่งการประดับกาย" (บูรณาการความรูร้ ะหว่างภาควิชาออกแบบเครื่องประดับและ
ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 2559)
4. โครงการวิจัย เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต (2559)
5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2560)
6. โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) (2560)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. Untitled,Silent Dialogue,E Scape (2556)
2. วงแหวนรอบนอก (2556)
3. อโรคยา ปรมลาภา (2557)
4. สุขอยู่ที่ใจ (2558)
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ชื่ออาจารย์

4. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม

5. อาจารย์ ดร.วินติ า คงประดิษฐ์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

5. Durian (2559)
6. ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ (2559)
7. เส้นใย ถักทอ ร้อยเรียง เป็นวง (2560)
8. I have a ring (2560)
9. I have coconut fiber (2560)
10. Coconut fiber ring no.1 (2560)
11. Silence Dialogue 2017 (2560)
การตีพิมพ์บทความ/ นาเสนอที่ประชุมวิชาการ :
1. A Research Project of Creative Jewelry based in Chantaburi Privince, International Art&Design Symposium, Institute of the Art
Indonesia Yokyakarta/Indonesia 20xx
หัวหน้าโครงการ :
1. อารยธรรมลูกปัดโบราณสู่อนาคตการสร้างสรรค์ลูกปัดแก้ว (2556)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. โครงการ ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้ หมายเลข 4 (2557)
2. โครงการวิจัย เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต (2559)
3. โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) (2560)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. อย่างมีความหวัง (2558)
2. ต่างหูซุ้มลูกปัด (2559)
3. ภาชนะจากธรรมชาติ (2560)
4. nestle coco (2560)
5. Ascend into the sky (2560)
หัวหน้าโครงการ :
1. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถิตในดวงใจ" (2560)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้ หมายเลข 4 (2557)
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ชื่ออาจารย์

6. อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ

7. ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

2. เครื่องประดับแห่งการเจริญมรณานุสติ (2558)
3. โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) (2560)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. 70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน ภาระแห่งการพิสูจน์ (2556)
2. รวมร้อยสร้อยทองคา (2557)
3. Untitled ชุดผลงานสร้างสรรค์จากโครงการวิจัย เรื่อง “เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสติ” (2558)
4. เช่นนั้นเอง (2559)
5. ธ สถิต ตราบนิรันดร์ (2559)
6. เครื่องประดับร่วมสมัยจากวัสดุเหลือใช้ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ : ใยมะพร้าว (2560)
7. ผู้รอด (survivor) (2560)
8. It is What It is (2560)
หัวหน้าโครงการ :
1. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง "สรรค์สร้างจากสิ่งเหลือใช้ นวัตศิลป์แห่งการประดับกาย" (บูรณาการความรูร้ ะหว่างภาควิชาออกแบบเครื่องประดับและ
ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 2559)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) (2560)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. 70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน ภาระแห่งการพิสูจน์ (2556)
2. Stay Adorn Stop Amnesty Bill (2556)
3. หงส์ (2557)
4. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (2559)
5. สดุดีมหาราชา (2560)
6. Still life (2560)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์ภูมิปญ
ั ญาไทย (ทุนปี 2555 แล้วเสร็จเมือ่ ...)
2. โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) (2560)
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ชื่ออาจารย์

8. อาจารย์ชาติชาย คันธิก

9. อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ผลงานสร้างสรรค์ :
1. 70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน ภาระแห่งการพิสูจน์ (2556)
2. Stay Adorn Stop Amnesty Bill (2556)
3. ประณีตศิลป์เพชรบุรี (2559)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) (2560)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. ตลับสลักดุนฝังหินสี (2555)
2. 70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน ภาระแห่งการพิสูจน์ (2556)
3. Stay Adorn Stop Amnesty Bill (2556)
4. หงส์ (2557)
5. คชสิงห์ (2557)
6. รัชกาลที่ ๙ (2559)
7. ประณีตศิลป์เพชรบุรี (3) (2559)
8. เครื่องประดับร่วมสมัยจากวัสดุเหลือใช้ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ : ใยมะพร้าว (2560)
หัวหน้าโครงการ :
1. โครงการวิจัยเรื่อง “ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้” (2557)
2. เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสติ (2558)
3. โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบ่มเพาะผู้ประกอบการทาง
วัฒนธรรม (2559)
4. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา : โบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมในประเทศไทย (2559)
5. ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอตราสินค้าสู่อาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์ไตล์ (2559)
6. โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) (2560)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถิตในดวงใจ" (2560)
ผลงานสร้างสรรค์ :
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ชื่ออาจารย์

10. ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา

11. อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

1. 70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน ภาระแห่งการพิสูจน์ (2556)
2. Stay Adorn Stop Amnesty Bill (2556)
3. Untitled ชุดผลงานสร้างสรรค์จากโครงการวิจัย เรื่อง “เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสติ” (2558)
4.เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสติ (2559)
5. ดอกไม้พระราชา (เข็มกลัด) (2559)
6. เครื่องประดับร่วมสมัยจากวัสดุเหลือใช้ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ : เปลือกไข่ไก่ (2560)
7. เติบโตจากเปลือก (2560)
8. Faith (2560)
หัวหน้าโครงการ :
1. ศิราภรณ์และงานประดับศิลปะเขมรในประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 (2556)
2. โครงการวิจัยเรื่อง “ศิราภรณ์และเครื่องประดับศิลปะเขมรในประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17” (2557)
2. โครงการวิจัยเพื่อจัดทาตาราเรือ่ ง “ประวัติศาสตร์ศลิ ปะตะวันตก : อารยธรรมโบราณถึงหลังสมัยใหม่” (2559)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. โครงการ ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้ (2557)
2. เครื่องประดับแห่งการเจริญมรณานุสติ (2558)
3. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถิตในดวงใจ" (2560)
4. โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) (2560)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. สัญญะบริโภค (2556)
2. Untitled ชุดผลงานสร้างสรรค์จากโครงการวิจัย เรื่อง “เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสติ” (2558)
3. เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสติ (2559)
4. พืชพันธุ์แห่งชีวิต (2560)
5. The Plants of Lives (2560)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. โครงการ “โบราณวัตถุชิ้นเยีย่ มในประเทศไทย” (2559)
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุม่ ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุม่ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)
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ชื่ออาจารย์

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
ประจาปี 2560
3. โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) (2560)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. ซ้อนทับ (2557)
2. Alternating Layer (2557)
3. สุกที่สุข (2558)
4. Creative Fine Arts Thailand (2559)
5. บรรจงราลึก (2559)
6. หมดจด (2560)
7. COLLECT (2560)

*หมายเหตุ
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี
ผลงานทางวิชาการจานวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2. อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ
ชื่ออาจารย์
1.

ผลงานวิชาการ**

ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิชาการที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติ
1…………………………………………………….
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….
5. …………………………………………………….
ผลงานวิชาการที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ
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ชื่ออาจารย์

2.

……

ผลงานวิชาการ**

ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1…………………………………………………….
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….
5. …………………………………………………….
ผลงานวิชาการที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติ
1…………………………………………………….
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….
5. …………………………………………………….
ผลงานวิชาการที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ
1…………………………………………………….
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….
5. …………………………………………………….
ผลงานวิชาการที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติ
1…………………………………………………….
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….
5. …………………………………………………….
ผลงานวิชาการที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ
1…………………………………………………….
2. …………………………………………………….
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ชื่ออาจารย์

ผลงานวิชาการ**

ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่

3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….
5. …………………………………………………….

**หมายเหตุ
1. หลักสูตรระดับปริญญาโท
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
- อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2. หลักสูตรระดับเอก
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
- อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
หมายเหตุ : ผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 4 คน ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ในปีปฏิทิน 2559 จึงไม่ปรากฎข้อมูลในรายงานฯ ฉบับปีการศึกษา 2560 นี้
ตารางที่ 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.10) (เฉพาะระดับปริญญาโท)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รบั การตีพมิ พ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่
จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้วา่ บทความวิจัยนั้นจะได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รบั การตีพมิ พ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่
จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้วา่ บทความวิจัยนั้นจะได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รบั การตีพมิ พ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่
จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้วา่ บทความวิจัยนั้นจะได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อรับรองการ

หลักฐาน
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รบั การตีพมิ พ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

สิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่
จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้วา่ บทความวิจัยนั้นจะได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
จดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รบั การตีพมิ พ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่
จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้วา่ บทความวิจัยนั้นจะได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้วา่ บทความวิจัยนั้นจะได้รับการ
/ตารางประกอบ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
ชื่อบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รบั การตีพมิ พ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

ตารางที่ 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้วา่ บทความวิจัยนั้นจะได้รับการ
/ตารางประกอบ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
ชื่อบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รบั การตีพมิ พ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รบั การตีพมิ พ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน
ลาดับที่
สิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่
จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้วา่ บทความวิจัยนั้นจะได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อรับรอง
การจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-7 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.60)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1.00)
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
-

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
-
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ลาดับที่

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

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
-

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
-

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

ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
-

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
หลักฐาน
/ตารางประกอบ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1
ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้ (Spirit,
อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์, อ.ดร.วินิตา คง
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขา
Brahmanism, Buddhism: Cultural Adornment).
ประดิษฐ์, ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา, ผศ. สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3.
ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม, รศ.ดร.สุภาวี ศิรินครา กันยายน-ธันวาคม 2560. หน้าที่ 129 - 142.
ภรณ์
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ ปี พ.ศ. 2560
(1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
หลักฐาน
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ลาดับที่

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

-

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

-

-

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่
1

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)
โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
ไทย (ระยะที่ 1)

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
ลาดับที่
การจดทะเบียน
ตารา หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์
อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี และ
คณาจารย์ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ

กรมศิลปากร

-

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน
-

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
/ตารางประกอบ
หลักฐาน
/ตารางประกอบ
หลักฐาน
/ตารางประกอบ
บันทึกข้อความ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารา หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

-

-

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1
เครื่องประดับร่วมสมัยจากวัสดุเหลือใช้ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ : ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช
ขนไก่
2
เครื่องประดับร่วมสมัยจากวัสดุเหลือใช้ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ : รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
ใยมะพร้าว
3
เส้นใย ถักทอ ร้อยเรียง เป็นวง
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
4
ความงามที่บางเบา
ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช
5
ใย ประดับ... ไย ประดับ?
รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
6
I have a ring
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
7
I have coconut fiber
8
Coconut fiber ring no.1
9
Fragile Beauty
ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช
10
Fibre-embellished Why-embellished?
รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
11
Silence Dialogue 2017
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.60)

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

นิทรรศการในโครงการ ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน
รายงาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้ง ประเมินผล
ที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ โครงการฯ
ชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ 17-18 พ.ค.60
นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี
2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยาม
พารากอน 18-22 ก.ย.60

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ

Pacific Rim International Exhibitions ณ หอศิลป์
บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ พระราชวังสนามจันทร์
14-17 พ.ย.60

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ
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ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1.00)
-

แหล่งเผยแพร่

-

-

-

-

-

-

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (คานวณด้วยโปรแกรม Excel)
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน
4.20

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

160
42

3.81

3.81

0.00

0.00

1.90

น้อย

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 3
ระดับ 4

3
4

ระดับ 3

ระดับ 3

3

3.33

ดี

ระดับ 4
5.00

4
5.00

100.00

5.00

100.00

5.00

206.67

5.00

ระดับ 4
4.33

4
ดีมาก

ระดับ 4

4

ระดับ 3

3

ระดับ 4

4

100

5.00

24.00

0
4
3.81/2=

10/3 =
ระดับ 3

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
15/3 =
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3
36.00
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
3
3
ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
48.00
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
6.2
40.00
หลักสูตร
3
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
13/3 =
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 3
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 11 จาก 11 12 จาก
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อ
12 ข้อ
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
16/4 =
4.00

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
4/1 =
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
46.81 /13 =

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ดี

ระดับ 4
4.00
3.60

4
ดี
ดี

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (คานวณด้วยโปรแกรม Excel)

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

P

คะแนน
เฉลี่ย

O

ผ่าน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว
บ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 -6

องค์
ประกอบ
ที่

2
3
3
4
1
13

3.33
4.33
4.00
3.86
ดี

4.00
4.00
4.00
ดี

1.91
1.91
น้อย

1.91
3.33
4.33
4.00
4.00
3.60

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

หลักสูตรได้มาตรฐาน
น้อย
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

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

2)แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาหมาย
แผนการพัฒนา
ระยะสั้น

2558

2559

ปีงบประมาณ
2560

ระยะกลาง

2561

2562

ระยะยาว
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