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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรฉบับนี้แสดงความก๎าวหน๎าของการบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจําปีการศึกษา 2561 สะท๎อน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน อันประกอบด๎วย
หมวดที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามเกณฑ์ ทั้งนี้หลักสูตรมีอาจารย์ผู๎สอน
และอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญหลายสาขาสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร
หมวดที่ 2 บัณฑิต
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ มีหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เปิดสอนในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) ดําเนินการในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 จากข๎อมูลการสํารวจบัณฑิตที่จบการศึกษาใน
หลักสูตรเดิมมีงานทําร๎อยละ 90 ทั้งเป็นผู๎ประกอบการอิสระและอยูํในระบบอุตสาหกรรมออกแบบ
เครื่องประดับ มีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู๎และมีผลงานสร๎างสรรค์สํวนบุคคลและการสร๎างแบรนด์
หมวดที่ 3 นักศึกษา
หลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในหลักสูตรอยํางรอบด๎าน ทั้งการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา
การให๎คําปรึกษาวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู๎รํวมกับองค์กรและสถาบัน
ตํางๆทั้งในประเทศและตํางประเทศ และสนับสนุนให๎นักศึกษาเผยแพรํผลงานออกแบบในงาน Bangkok
Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 60 และงานแสดงสินค๎าไลฟสไตล์ Style Bangkok Fair 2019
หมวดที่ 4 อาจารย์
ในภาคการศึกษานี้มีการรับอาจารย์ใหมํ 1 คน รวมมีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 13 คน โดยมีการประชุมรํวมกันเพื่อคัดเลือกอาจารย์ในสาขาที่เหมาะสมกับหลักสูตร และแนะนํา
การเรียนการสอนในหลักสูตรให๎แกํอาจารย์ใหมํกํอนปฏิบัติงาน นอกจากนีค้ วามเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู๎สอน
ยังสํงผลให๎การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ทั้งจากการบูรณาการความรู๎และการสนับสนุน
ให๎นักศึกษาเลือกเรียนในวิชาเลือกที่เสริมสร๎างศักยภาพและทักษะของนักศึกษาโดยเฉพาะ
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรยังได๎เข๎ารํวมในการอบรมเพิ่มพูนความรู๎ การ
บริการวิชาการและผลิตผลงานสร๎างสรรค์หรือผลงานวิจัยอยํางตํอเนื่อง ทั้งโครงการรํวมระหวํางคณาจารย์
ภายในภาควิชาฯ โครงการบูรณาการความรู๎ระหวํางภาควิชาในคณะมัณฑนศิลป์ผํานโครงการจัดการความรู๎
(KM) ประจําปี พ.ศ.2562 และโครงการสํวนบุคคล อาทิ โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ต๎นแบบจากศิลปวัตถุชิ้น
เยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ โดยความรํวมมือกับกรมศิลปากร ตํอเนื่องเป็นปีที่ 3 และการจัดแสดง
นิทรรศการเผยแพรํ “รํวมสมัยในมรดกศิลป์” ณ ศูนย์การค๎า IconSiam, โครงการสํงเสริมชุมชน
ผู๎ประกอบการลูกปัด อําเภอคลองทํอม จังหวัดกระบี่ ตลอดจนจัดแสดงผลงานคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยกุก
มิน (Kookmim University) ประเทศเกาหลีใต๎
นอกจากนี้ได๎จัดให๎มีการติดตามและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู๎ การผลิตผลงานวิชาการหรือผลงาน
สร๎างสรรค์ และอยูํระหวํางการขอตําแหนํงวิชาการของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา ทั้งใน
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ด๎านการดําเนินงานและงบประมาณ และรายงานผลงานผํานที่ประชุมภาควิชาฯ ปรับปรุงการเผยแพรํและ
จัดเก็บภาพผลงานและกิจกรรมผําน Facebook/ Jewelry Design Silpakorn University อยํางสม่ําเสมอ
หมวดที่ 5 ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ มีหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เปิดสอนในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2
หลักสูตรเดิม ดําเนินการในชั้นปีที่ 3 ถึงปีที่ 4 อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรได๎ประชุมรํวมกัน เพื่อสรุป
ข๎อเสนอแนะของอาจารย์ประจําหลักสูตรตามที่ปรากฏในเอกสาร มคอ.5 และแบบประเมินของนักศึกษา โดย
มีตัวอยํางดังนี้
1. ผลจากการประเมินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผํานมาพบวําการเปิดวิชาเลือกเพิ่มเติมใน
หลักสูตรเดิมสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 เป็นการเพิ่มทักษะการ
ออกแบบสร๎างสรรค์และเรียนรู๎กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับและงานตกแตํงด๎วยวัสดุที่หลากหลาย
ตัวอยํางเชํนวิชา 366 229 ศิลปะและการออกแบบแก๎ว วิชา 366 220 กรรมวิธีตกแตํงพื้นผิวเครื่องประดับ
และวิชา 366 213 การออกแบบถักทอและแฟชั่น โดยจํากัดจํานวนนักศึกษาในแตํละวิชาไมํเกิน 5-8 คน
สํงผลให๎นักศึกษามีการพัฒนาทักษะและเรียนรู๎ได๎ดีขึ้นจากการเรียนกลุํมยํอย สามารถนําความรู๎ที่ได๎ไป
ประยุกต์ใช๎ในวิชาการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง
ดังนั้นในปีการศึกษานี้ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรจึงมีการประชุมเพื่อ
ทบทวนเปิดรายวิชาเลือก ได๎แกํวิชา 366 225 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ วิชา 366 231 โครงการ
ศึกษาสํวนบุคคล 1 (การฝังอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ) และวิชา 366 232 โครงการศึกษาสํวนบุคคล
(installation art and jewelry) ตํอเนื่องจากปีการศึกษาที่ผํานมา
2. สืบเนื่องจากการประเมินผลสําเร็จของกิจกรรมทัศนศึกษาในปีการศึกษาที่ผํานมา ในหลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2560) นี้อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรจึงได๎ประชุมรํวมกันเพื่อกําหนด
ความสําคัญของการเรียนรู๎ และนํานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย กําแพงเพชร และ
พิษณุโลก อันเป็นการเรียนรํวมกันระหวํางวิชา 360 104 วาดเส๎น 2 วิชา 360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 วิชา 360
108 ศิลปะไทยปริทัศน์ โดยเข๎าศึกษาโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนศึกษาดูงานร๎านเครื่องประดับทอง
สุโขทัย และยังได๎ทดลองปฏิบัติงานตามรายวิชาตํางๆทั้งการรํางภาพ และการแบํงกลุํมนําเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับ
ศิลปะและประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งพบวําการจัดทัศนศึกษาในลักษณะนี้ได๎ผลเป็นที่นําพอใจ นักศึกษามี
บรรยากาศที่ดีในการเรียนรู๎รํวมกันและค๎นคว๎าข๎อมูลกํอนและหลังทัศนศึกษา โดยคณะอาจารย์ผู๎สอน
ประเมินผลจากผลงานที่ได๎จากการปฏิบัติงาน การบรรยายและศึกษาข๎อมูลในสถานที่จริง และการสํงรายงาน
สํวนบุคคลหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเป็นการทบทวนความรู๎
นอกจากนี้ในการประเมินผลรํวมกันระหวํางอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
พบวําโครงการทัศนศึกษามีประโยชน์ตํอการเรียนรู๎ของนักศึกษาและได๎นําเสนอให๎บรรจุในแผนการสอน มคอ.
3 และพิจารณาความเหมาะสมในการเรียนรู๎รํวมกันในกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่อื่นๆภาคการศึกษาหน๎า
3. ในโอกาสเดียวกันนี้ได๎มีการนํานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวิชา 366 107 การออกแบบเครื่องประดับ 2 ไป
ทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย รํวมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากความรํวมมือระหวํางหลักสูตรและบริษัท สยาม
เจมส์กรุ๏ป จํากัด เพื่อให๎นักศึกษาสร๎างแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับเงิน จากความงามของศิลปะ
และประณีตศิลป์สุโขทัย อันเป็นการนําความรู๎ด๎านศิลปะไทยมาประยุกต์ให๎เกิดเป็นความงามด๎านการออกแบบ
และสร๎างอัตลักษณ์ท๎องถิ่นให๎เครื่องเงินสุโขทัยมีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักเชํนเดียวกับเครื่องประดับทองคํา
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4. วิชา 366 105 อัญมณีศาสตร์ ในปีการศึกษานี้อาจารย์ผู๎สอนจึงนํานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดจันทบุรี เพื่อเข๎าศึกษาในห๎องปฏิบัติการคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี พิพิธภัณฑ์อัญมณี สมาคมผู๎ค๎าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี โรงงานเผาพลอยและตลาดค๎าพลอย
จังหวัดจันทบุรี ซึง่ พบวําผลการจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาจากแหลํงข๎อมูลที่ครบถ๎วน สร๎างให๎เกิด
ความเข๎าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู๎ในวิชานี้ได๎เป็นอยํางดี และพิจารณาให๎มีการเรียนรู๎รํวมกันระหวําง
นักศึกษาสองสถาบันอยํางตํอเนื่องเป็นประจําทุกปี
อยํางไรก็ตามเพื่อความเหมาะสมในการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ของวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2560) ได๎พิจารณาบรรจุโครงการทัศนศึกษาในแผนการสอน มคอ.3 สําหรับปีการศึกษาหน๎าหน๎า
5. จากข๎อเสนอแนะของนักศึกษาซึ่งมีความสนใจโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวํางมหาวิทยาลัยใน
ตํางประเทศอยํางตํอเนื่อง ในภาคการศึกษานี้ได๎พิจารณาให๎นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จํานวน 2 คน เข๎าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยกุกมิน Kookmin University ประเทศเกาหลีใต๎ และมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเกาหลีใต๎เข๎า
ศึกษารํวมกับนักศึกษาในหลักสูตร จํานวน 1 คน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
สําหรับภาคการศึกษานี้มหาวิทยาลัยศิลปากรได๎ทําบันทึกความเข๎าใจ (MOU) รํวมกับ Estonian
Academy of Art ประเทศเอสโตเนียเรียบร๎อยแล๎ว และทางสถาบันได๎สํงนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเอสโตเนีย
ระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน เข๎าศึกษาและปฏิบัติงานรํวมกับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ตํอเนื่องเป็นปี
ที่ 3 โดยเฉพาะการเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมไทยรํวมกันในกิจกรรมทัศนศึกษา กระตุ๎นให๎นักศึกษาในหลักสูตร
สนใจที่จะเรียนรู๎ด๎านการออกแบบในโครงการแลกเปลี่ยนและการศึกษาตํอในระดับปริญญาโทมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานหลักสูตรในอนาคต อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรได๎ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่
คาดหมายวําจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นในภาคการศึกษาตํอไป ทั้งการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ แนะนําเรื่อง
การเดินทางและที่พักอาศัย โดยมอบหมายให๎นักศึกษาในหลักสูตรเป็นผู๎ชํวยให๎คําแนะนําแกํนักศึกษา
แลกเปลี่ยนเป็นรายบุคคล และเสนอโครงการสนับสนุนด๎านงบประมาณดําเนินงานจากคณะมัณฑนศิลป์
สําหรับข๎อเสนอแนะในวิชาอื่นๆ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอนได๎ประชุมรํวมกันและ
สรุปแนวทางแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะในเอกสารรายงานสรุปข๎อร๎องเรียนของอาจารย์ผู๎สอนตํออาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรปี พ.ศ. 2561-2562
หมวดที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
จากการประเมินแผนปฏิบัติการในปีการศึกษาที่ผํานมา ในโครงการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ของ
ภาควิชาฯ ภายในอาคารโรงปฏิบัติงาน อาคารมัณฑนะ ๕ พบวํามีการจัดเครื่องมือเครื่องใช๎สําหรับการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยดําเนินงานแล๎วเสร็จกํอนเปิดภาคการศึกษา และให๎นักศึกษาทุกชั้นปีมีสํวนรํวมใน
การตรวจสอบ ซํอมแซม และจัดระเบียบภายในโรงปฏิบัติงานด๎วยตนเองรํวมกับอาจารย์ และหัวหน๎าโรง
ปฏิบัติงาน เพื่อสร๎างความรู๎สึกรับผิดชอบตํอพื้นที่การเรียนรํวมกัน
ในภาคการศึกษานี้ ยังได๎จัดให๎มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ประเภทตํางๆเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ซํอมแซมและบํารุงรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีอยูํเดิม เพื่อตอบสนองตํอความ
ต๎องการของนักศึกษาและอาจารย์ผู๎สอน สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ในรายวิชาตํางๆของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. สืบเนื่องจากการจัดห๎องปฏิบัติงานเครื่องประดับ บริเวณโรงปฏิบัติงาน อาคารมัณฑนะ ๕ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม สําหรับการขึ้นรูปเครื่องประดับยังมีพื้นที่ใช๎งานที่ไมํเต็มประสิทธิภาพ จึงได๎
จัดวางห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติงาน พื้นที่เก็บอุปกรณ์ และบริเวณพักผํอนทานอาหารของนักศึกษา พร๎อมติดตั้ง
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ระบบปรับอากาศให๎ใช๎งานได๎อยํางเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยวางแผนงานปรับปรุงในระยะสั้นคือกํอนเปิดภาค
การศึกษาและระยะกลาง เพื่อใช๎เวลาซํอมแซมพื้นที่ให๎ได๎มาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น
2. เพื่อให๎การเรียนเทคนิคการตกแตํงเครื่องประดับในหลักสูตรมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงได๎
ดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห๎องปฏิบัติงานชั้น 1 อาคารมัณฑนะ ๕ และจัดซื้ออุปกรณ์สําหรับห๎องชุบ
เครื่องประดับ และจัดระเบียบห๎องสารเคมี ซึ่งอยูํในบริเวณใกล๎เคียงกัน
3. ผลจากการประเมินการจัดระเบียบในโรงปฏิบัติงานรํวมกับหัวหน๎าโรงปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผําน
มา พบวําเครื่องมือที่ชํารุดและสูญหายลดลงกวําเดิมมาก ในปีการศึกษานี้จึงได๎จัดระบบการยืมคืนอุปกรณ์และ
เครื่องมือสําหรับนักศึกษาเพื่อใช๎ปฏิบัติงานเป็นรายวัน โดยให๎อาจารย์ผู๎สอนและหัวหน๎าโรงปฏิบัติงานมีการ
ติดตามตรวจสอบเป็นประจําทุกวันหลังเลิกเรียนอยํางตํอเนื่อง
4. สืบเนื่องจากภาคการศึกษาที่ผํานมา ภาควิชาฯ และคณะมัณฑนศิลป์ได๎ดําเนินการปรับปรุงอาคารเรียน
วิทยาเขตวังทําพระ กรุงเทพฯ ตามแผนการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากรให๎เป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎และ
เผยแพรํทางวัฒนธรรมของประเทศ จึงย๎ายสถานที่เรียนมายังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ในทุกรายวิชาเป็นปีที่ 3 สํงผลให๎มีการปรับปรุงอาคารศิลป์ พีระศรี ๓ อยํางตํอเนื่อง และพบวํายังมีข๎อ
ร๎องเรียนเรื่องประสิทธิภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎และสื่อการเรียนประเภทระบบอินเตอร์เนตยังไมํ
ตอบสนองการเรียนการสอนเทําที่ควร ในภาคการศึกษานี้จึงมีการปรับปรุงและซํอมบํารุงอุปกรณ์ตํางๆในห๎อง
บรรยายให๎มีความทันสมัยและมีความพร๎อมในการเรียน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบอินเตอร์เนตในอาคาร
ศิลป์ พีระศรี 3 ให๎ใช๎งานได๎ดียิ่งขึ้น ตลอดจนจัดให๎มีพื้นที่ขายอาหารเครื่องดื่มบริเวณชั้น 1 ซึง่ พบวําลดปัญหา
ข๎อร๎องเรียนลงได๎อยํางมาก
หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
จากการเตรียมการและประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิตตลอดปีการศึกษาที่ผํานมา เพื่อจัดทํา
หลักสูตรให๎สอดคล๎องกับแนวทางการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
พ.ศ.2558 และแนวคิดในการเปลี่ยนผํานประเทศไทย 4.0 ปัจจุบันหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เริ่มใช๎หลักสูตรปรับปรุงในภาคการศึกษานี้เป็นปีที่ 2
โดยดําเนินงานควบคูํไปกับหลักสูตรเดิม
นอกจากนี้อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรได๎มีการประชุมเพื่อประเมินผลการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผํานมา และจัดทําโครงการสัมมนาเพื่อระดมความคิดจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
ของหลักสูตรในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยนําผลจากการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ และคําแนะนํา
ของบุคคลภายนอก (ผู๎ใช๎บัณฑิต) มาเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงวิธีการสอน การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
ตลอดจนการปรับเนื้อหารายวิชาให๎มีความเหมาะสมตํอการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต และเตรียมความ
พร๎อมในการประกันคุณภาพหลักสูตรตามระบบ (AUN QA)
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่รายงาน 1 ก.ค.62
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25400081101072
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
มคอ. 2
1. ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา
2. ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย
3. อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์
4. อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ
5. อาจารย์ชาติชาย คันธิก

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

อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
1. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
2. รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
3. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม
4. ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช

5.
6.
7.
8.

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผําน
สภามหาวิทยาลัย)

สภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/ 2560
เมื่อ 14 มิ.ย.60

อาจารย์ ดร.วินิตา คงประดิษฐ์
อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
อาจารย์อรอุมา วิชัยกุล
อาจารย์ไพลิน ศิริพานิช

อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
- ประกอบด๎วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู๎รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรข๎างต๎น
อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2)
1. ผศ.เอกชัย พันธ์อารีวัฒนา
4. อาจารย์ชัชวาลย์ เถลิงนวชาติ
2. อาจารย์นพ ทีปประสาน
5. อาจารย์โกศล สุวรรณกูฏ
3. รศ.ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์
หมายเหตุ :

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให๎ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท
ตํางๆ ของหลั กสูตร ที่เ ป็นอาจารย์ประจํา ของมหาวิ ทยาลัยศิล ปากร ได๎รับการตี พิมพ์ เผยแพรํ ระหวํางปี
พ.ศ. 2557 – 2561
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สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับ พ.ศ. 2558)
เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558
1. จํานวนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู๎สอน

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรมีจํานวน 5 ตารางที่ 1.1-1
คน และมีคุณสมบัติตรงและสัมพันธ์กับ
หลักสูตร
- อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิ ตารางที่ 1.1-1
ขั้นต่ําระดับปริญญาโทและ/หรือมี
ตารางที่ 1.1-9
ตําแหนํงวิชาการ
- อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงาน
วิชาการตามกําหนดในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง
อาจารย์ประจําหลักสูตรมีจํานวน 8 คน ตารางที่ 1.1-1
และมีคุณสมบัติตรงและสัมพันธ์กับ
ตารางที่ 1.1-9
หลักสูตร
- อาจารย์ผู๎สอนในหลักสูตรมีคณ
ุ สมบัติ ตารางที่ 1.1-1
ตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาในหลักสูตร ตารางที่ 1.1-2
- อาจารย์ผู๎สอนในหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒิขั้น ตารางที่ 1.1-9
ต่ําระดับปริญญาโท
-เริ่มใช๎หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
-วางแผนการรวบรวมข๎อมูลในทุกปี
การศึกษาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร และ
การประกันคุณภาพ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
1. ปริญญาตรี ประเมินเกณฑ์ 5 ข๎อ (เกณฑ์ข๎อ 1 - 4 และ 10)
2. บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข๎อ (เกณฑ์ข๎อ 1 - 10)
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
 หลักสูตรได๎มาตรฐาน
1.1
 หลักสูตรไมํได๎มาตรฐาน
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาและมีประสบการณ์ทั้ง
ในการทํางานวิชาชีพและวิชาการ
2. จากผลการประเมินที่ในปีการศึกษาที่ผํานมา อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
มีงานวิจัย และ/หรืองานสร๎างสรรค์อยํางตํอเนื่อง และยื่นขอตําแหนํงวิชาการตามเกณฑ์ ในปีการศึกษานี้จึงได๎
จัดให๎มีการติดตามและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู๎ และการผลิตผลงานวิชาการหรือผลงานสร๎างสรรค์ของ
อาจารย์ ทั้งในด๎านการสนับสนุนการดําเนินงานและให๎ข๎อมูลเรื่องการของบประมาณ และกําหนดให๎มีการ
รายงานผลงานวิชาการและการบริการวิชาการผํานที่ประชุมภาควิชาฯ และจัดเก็บภาพถํายผลงานและ
กิจกรรมผํานสื่อ Facebook/ Jewelry Design Silpakorn
โอกาสในการพัฒนา
1. เพื่อให๎คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรร๎อยละ 100 ควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือตําแหนํง
ทางวิชาการเทียบเทํา จึงได๎มีการสนับสนุนให๎อาจารย์ศึกษาเพิ่มพูนความรู๎ และเสนอโครงการวิจัยเพื่อนําไปใช๎
ขอตําแหนํงวิชาการอยํางตํอเนื่อง และกําหนดกรอบเวลาในการพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์แตํละทํานอยําง
เหมาะสม โดยในปีนี้อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรได๎ยื่นขอตําแหนํงวิชาการตามเกณฑ์ที่วางแผนไว๎
2. นอกเหนือจากการเข๎ารํวมในการสัมมนาเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร การประกันคุณภาพ และ
โครงการจัดการความรู๎ประจําปี ที่จัดโดยคณะมัณฑนศิลป์และมหาวิทยาลัยศิลปากรแล๎ว เพื่อให๎อาจารย์
ประจําหลักสูตรทุกทํานสามารถดําเนินงานหลักสูตรควบคูํไปกับการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีความเข๎าใจ
ในการบริหารหลักสูตรและเสนอแนะแนวทางแก๎ไขตํอข๎อร๎องเรียนของอาจารย์และนักศึกษาในด๎านตํางๆ จึงได๎
มีการจัดประชุมระหวํางอาจารย์ผู๎สอนและอาจารย์ประจําหลักสูตร และเสนอเป็นวาระในการประชุมภาควิชา
ฯ เพื่อสร๎างความเข๎าใจในการบริหารหลักสูตร และกําหนดทิศทางโครงการและแผนพัฒนาใหมํในแตํละภาค
การศึกษารํวมกัน โดยเฉพาะในการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ในภาคการศึกษาตํอไป
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปี
จํานวนที่
การศึกษา รับเข๎า
(1)

2556
2557
2558
2559
2560
2561

32
35
34
27
38
23

จํานวนที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
(2)
2559 2560 2561
25
-

3
33
-

อัตราการสําเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ (โดยรวมที่
สําเร็จกํอนเกณฑ์)

2
30
-

จํานวนที่ จํานวนที่
คงอยูํสิ้นปี ออกระหวําง
การศึกษา เรียนจนสิน้
2561
ปีการศึกษา
(3)
2561 (4)

78.13
94.29
88.24

1
25
37
21

อัตราการคงอยูํ
X 100

2
2
3
2
1
2

2.94
92.59
97.37
91.30

ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอจํานวนนักศึกษา : เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ผํานมามีนักศึกษาบางสํวน ลาออกไป
ศึกษาในสาขาอื่น สําหรับนักศึกษาตกค๎างในแตํละปีการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ และอาจารย์ผู๎สอนในรายวิชาได๎จัดให๎มีการประชุมรํวมกันและให๎คําแนะนําแกํนักศึกษาเป็นรายบุคคล
ในการเรียนภาคการศึกษาถัดไป และนําผลที่ได๎จากการประชุมและการแนะนํานักศึกษานี้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในแตํละวิชาเสนอตํออาจารย์ประจําหลักสูตรในภาคการศึกษาหน๎า อยํางไรก็ดี
อัตราการคงอยูํและจํานวนการจบการศึกษาในหลักสูตรอยูํในระดับที่นําพอใจ นักศึกษาสํวนใหญํสามารถ
เรียนรู๎รํวมกันในหลักสูตรตลอดทั้ง 4 ปี
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข๎า
(ตั้งแตํปีการศึกษาที่
ปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
เริ่มใช๎หลักสูตร)
จํานวนจบในรุํน
2556
จํานวนรับเข๎าในรุํน
ร๎อยละของจํานวนที่รับเข๎าในรุํน
จํานวนจบในรุํน
2557
จํานวนรับเข๎าในรุํน
ร๎อยละของจํานวนที่รับเข๎าในรุํน
จํานวนจบในรุํน
2558
จํานวนรับเข๎าในรุํน
ร๎อยละของจํานวนที่รับเข๎าในรุํน

61

60

59

58

57

รวม

2
32
6.25
30
34
88.24

3
32
9.38
33
35
94.29
-

25
32
78.13
-

-

-

30
32
93.75
33
35
94.29
30
34
88.24
13

ปีการศึกษาที่รับเข๎า
(ตั้งแตํปีการศึกษาที่
เริ่มใช๎หลักสูตร)
2559
2560
2561

ปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

61

60

59

58

57

รวม

จํานวนจบในรุํน
จํานวนรับเข๎าในรุํน
ร๎อยละของจํานวนที่รับเข๎าในรุํน
จํานวนจบในรุํน
จํานวนรับเข๎าในรุํน
ร๎อยละของจํานวนที่รับเข๎าในรุํน
จํานวนจบในรุํน
จํานวนรับเข๎าในรุํน
ร๎อยละของจํานวนที่รับเข๎าในรุํน

27
38
23
-

-

-

-

-

27
38
23
-

ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการสําเร็จการศึกษา : ไมํมี
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2560 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ลําดับ
ที่
1

2
3
4

ข๎อมูลพื้นฐานประกอบตัวบํงชี้

ผลรวมคํา
คะแนน
(1)

จํานวนข๎อ จํานวนคน คําเฉลี่ย
ที่ตอบ
ที่ตอบ (4) = (1)
(2)

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ๎าง
902
21
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม
141
3
(2) ด๎านความรู๎
129
3
(3) ด๎านทักษะทางปัญญา
124
3
(4) ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล
130
3
(5) ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
204
5
สื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกําหนด
174
4
จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน)
จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได๎รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (คน)
ผู๎ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร๎อยละ) (อยํางน๎อยร๎อยละ 20)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป

: คําเฉลี่ย 4.05
: คําเฉลี่ย 4.30
: คําเฉลี่ย 4.25
: คําเฉลี่ย 4.25

(3)

(2)X(3)

10

4.30

10
10
10
10

4.70
4.30
4.13
4.33

10

4.08

10
38

4.35

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิตฯปี
การศึกษา
2560

10
26.32

เกณฑ์ประเมิน : 4.05 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4.30 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 4.25 คะแนน
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ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2560 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) วันที่สํารวจ 25 ธ.ค.61
หลักฐาน/ตาราง
ข๎อมูลพื้นฐาน
จํานวน
ร๎อยละ
ประกอบ
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
38
100
ข๎อมูลจาก
แบบสอบถามของ
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
36
94.74
กองแผนงาน
จํานวนบัณฑิตที่ได๎งานทําหลังสําเร็จ
มศก.
การศึกษา
17
73.91
(ไมํนับรวมผู๎ประกอบอาชีพอิสระ)
จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
6
26.09
- ตรงสาขาที่เรียน
14
60.87
- ไมํตรงสาขาที่เรียน
9
39.13
จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา
1
4.35
กํอนเข๎าศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตํอ
2
5.56
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
ร๎อยละของบัณฑิตที่ได๎งานทําหรือ
23-0-2-1
60.61
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
36-0-2-1
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป

: ร๎อยละ 78.26
: ร๎อยละ 60.61
: ร๎อยละ 87.50
: ร๎อยละ 87.50

เกณฑ์ประเมิน : 3.91 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3.03 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  ไมํบรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 4.375 คะแนน

การวิเคราะห์ผลที่ได้
จากผลการสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตซึ่งจัดทําโดยคณะมัณฑนศิลป์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
พบวํามีจํานวนบัณฑิตร๎อยละ 90 มีงานทํา ทั้งเป็นผู๎ประกอบการด๎วยตัวเอง ประกอบอาชีพอิสระ และรับจ๎าง
ในระบบอุตสาหกรรมเครื่องประดับรวมถึงการออกแบบในสาขาอื่น โดยอัตราการมีงานทํามากกวําปีที่ผํานมา
นอกจากนีจ้ ากการติดตามกิจกรรมของบัณฑิตพบวํา บางสํวนได๎ศึกษาตํอในระดับบั ณฑิตศึกษา หรือเข๎ารํวมใน
การสํงประกวดผลงานสร๎างสรรค์ในเวทีตํางๆ
และเพื่อให๎ผลสํารวจนี้ตรงกับพฤติกรรมของบัณฑิตหลังจบการศึกษามากขึ้น ผู๎บริหารหลักสูตรจึง
เสนอให๎คณะฯ ประเมินวิธีการและชํวงเวลาในการสํารวจให๎เหมาะสม โดยเฉพาะการติดตามผู๎ที่ไมํได๎ทําการ
สํารวจในแตํละปีการศึกษา ตลอดจนผู๎ประกอบอาชีพอิสระและผู๎ประกอบการด๎วยตนเอง โดยระบุคําถามด๎าน
กิจกรรมตํางๆ ที่บัณฑิตได๎พัฒนาศักยภาพ เชํน การสมัครหรือสํงผลงานออกแบบเข๎าประกวดในสถาบันตํางๆ
การสร๎างร๎านค๎าผํานสื่อออนไลน์หรือเว็บไซด์ การจัดอบรมหรือให๎ความรู๎ การเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒ นาสังคมใน
ด๎านตํางๆ เพื่อให๎ผลการวิเคราะห์นี้มีความแมํนยําและตอบสนองการประเมินโดยระบบการประกันคุณภาพ
มากขึ้น
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ผลการสํารวจยังพบวําบัณฑิตสํวนหนึ่งทํางานไมํตรงกับสาขาออกแบบเครื่องประดับ จึงควรจัดเก็บ
ข๎อมูลสาชาอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องเพื่อสํารวจแนวโน๎มการประกอบอาชีพ ความหลากหลายและการผสมผสาน
ในวิชาชีพนักออกแบบเพื่อเป็นข๎อมูลการพัฒนาหลักสูตรตํอไปในอนาคต อยํางไรก็ดี ข๎อเสนอแนะในสํวนนี้
ยังคงไมํได๎รับการปรับปรุงให๎เหมาะสมกับสภาพการณ์และสอดคล๎องกับการดําเนินงานหลักสูตรอยํางแท๎จริง
ดังนั้น เพื่อให๎เกิดการปรับปรุงการสํารวจอยํางเป็นรูปธรรม ในภาคการศึกษานี้ผู๎บริหารหลักสูตรจึงได๎
จัดทําแบบสํารวจขึ้นจํานวน 2 ฉบับ สําหรับสอบถามความคิดเห็นในกลุํมนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เกํา บัณฑิต
และผู๎ใช๎บัณฑิต ระหวํางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผํานสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นข๎อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรที่ครอบคลุมประเด็นที่ต๎องการสอบถามมากยิ่งขึ้นกวําการสํารวจในตารางข๎างต๎น และได๎รับข๎อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ตํอการดําเนินงานหลักสูตร
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
คําเฉลี่ย 4.375
คําเฉลี่ย 4.30
2.2
ร๎อยละ 85
ร๎อยละ 60.61
คําเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
4.30
3.03
7.33/ 2 = 3.67 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. จากการประเมินในปีที่ผํานมาพบวําบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรเป็นผู๎มีศักยภาพในการออกแบบ
สร๎างสรรค์ผลงานเครื่องประดับได๎อยํางดีเยี่ยม สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู๎ทั้งในการทํางานบริษัท
และเป็นผู๎ประกอบการด๎วยตนเอง และมีผลงานสร๎างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ในปี
การศึกษานี้จึงได้ติดตามข้อมูลข่าวสารและผลงานของบัณฑิต โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมในงานประกวดโครงการ
ต่างๆและอยู่ระหว่างดาเนินการ
2. เนื่องจากข๎อมูลการประเมินที่ไมํสอดคล๎องกับสภาพการณ์การศึกษาในปัจจุบัน ผู๎บริหารหลักสูตรจึงได๎
จัดทําแบบสํารวจขึ้นอีกจํานวน 2 ฉบับ สําหรับสอบถามความคิดเห็นในกลุํมนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เกํา บัณฑิต
และผู๎ใช๎บัณฑิต เพื่อเป็นข๎อมูลในการพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมประเด็นที่ต๎องการสอบถามมากยิ่งขึ้น
โอกาสในการพัฒนา
1. นอกเหนือจากโครงการปัจฉิมนิเทศฯ ที่จัดโดยคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อแนะแนวการเข๎าสูํอาชีพนัก
ออกแบบที่จัดเป็นประจําในทุกปีการศึกษา โดยนําวิทยากรที่เป็นศิษย์เกําและนักออกแบบที่มีชื่อเสียงมาให๎
ข๎อมูลในการทํางานวิชาชีพแกํนักศึกษาปี 4 ที่จะจบการศึกษาแล๎ว ยังจัดให๎มีการบรรยายโดยนักออกแบบที่
ได๎รับรางวัลและมีผลงานออกแบบโดดเดํนในทุกภาคการศึกษา โดยเปิดโอกาสให๎นักศึกษาในหลักสูตรทุกชั้นปี
ได๎เรียนรู๎เรื่องการทํางานในสาขาวิชาชีพและวิชาการอยํางตํอเนื่อง
นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการของหลักสูตร ยังแนะนําให๎บัณฑิตที่จบการศึกษาสํงผลงานเข๎า
ประกวดในสถาบันตํางๆ แนะนําการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ตลอดจนให๎คําปรึกษาการศึกษาตํอตํางประเทศ
ในสาขาที่สนใจ ประกอบกับการสนับสนุนให๎เข๎ารํวมในโครงการจากภาครัฐอยํางเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการ
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ประกวดผลงานออกแบบสร๎างสรรค์จากหนํวยงาน GIT, TIFA โครงการ SME Startup Thailand และ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ เพื่อสร๎างความเข็มแข็งให๎แกํบัณฑิตที่เป็นผู๎ประกอบการด๎วยตนเอง และ
เป็นผู๎นําในเศรษฐกิจสร๎างสรรค์และนวัตกรรมในอนาคต สอดคล๎องกับเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรและการ
ผลิตบัณฑิตเพื่อเตรียมพร๎อมสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทย 4.0
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- การรับนักศึกษา
- เอกสารการ
ในปีการศึกษานี้ได๎เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง คัดเลือกผู๎เข๎า
(พ.ศ.2560) โดยกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาให๎มีความ ศึกษาระดับ
พร๎อมในการเรียนในหลักสูตร และมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ปริญญาตรี ปี
จากผู๎ที่มีทักษะทางศิลปะและการออกแบบสร๎างสรรค์
การศึกษา
เครื่องประดับที่ตอบสนองแนวคิดและการใช๎ชีวิตของ
2560
มนุษย์ โดยได๎มีการประชุมรํวมกันเพื่อแตํงตั้งคณะผู๎ออก - รายงานการ
ข๎อสอบ ผู๎ตรวจข๎อสอบ และกําหนดหัวข๎อการออกแบบ
ประชุม
สร๎างสรรค์ มีการอภิปรายและประเมินผลจากข๎อสอบและ ภาควิชาฯ
ผลการสอบของนักศึกษาในแตํละปีที่ผํานมา เพื่อใช๎เป็น
ข๎อสอบในการคัดเลือกโดยวิธีการรับสมัครของคณะ
มัณฑนศิลป์
การคัดเลือกนักศึกษาในกลุํมนี้จึงพิจารณาจากกรอบ
ที่ตั้งไว๎ในหัวข๎อการออกแบบสร๎างสรรค์ โดยประเมินทั้ง
ความครบถ๎วนสมบูรณ์ การแก๎ไขปัญหาตํอโจทย์ การ
นําเสนอแนวความคิด และทักษะฝีมือในการแสดงออกของ
ผลงาน และกําหนดเกณฑ์รํวมกันในการประเมินข๎อสอบ
กระบวนการรับนักศึกษาในระบบ TCAS ในปีที่ผ่านมา
แบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 (1/2) รอบที่ 2 และ
รอบที่ 5 โดยกําหนดจํานวนการรับนักศึกษารวม 35 คน
ตํอปี ซึ่งพิจารณาตามจํานวนนักศึกษาเทียบเทําตํอจํานวน
อาจารย์ประจําในหลักสูตร (FTES)
กลุํมที่ 1 คือนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป 30 คน
กลุํมที่ 2 เปิดโอกาสสําหรับนักเรียนและนักศึกษาใน
ภูมิภาคตํางๆ ของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต๎ สามารถสมัคร
สอบในระบบโควต๎าภูมิภาค จํานวน 5 คน เพื่อสร๎าง
โอกาสแกํนักเรียนที่เรียนดีและมีผลงานดี ซึ่งมีภูมิลําเนาใน
ภาคตํางๆ โดยการคัดเลือกจากทักษะทางศิลปะและการ
สร๎างสรรค์ในหัวข๎อที่กําหนดให๎ และการสัมภาษณ์พร๎อม
นําเสนอผลงานสํวนบุคคล (Portfolio)
โดยกําหนดการรับสมัครตามระบบ TCAS ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
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รอบที่ 1 (1/2) สอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ และวิชาความ
ถนัด พร๎อมยื่นแฟ้มผลงานสํวนบุคคล (Portfolio) โดย
นักศึกษาสามารถเลือกภาควิชาตํางๆ ของคณะ
มัณฑนศิลป์ได๎ 3 อันดับ (สาขาวิชา)
รอบที่ 2 การสอบคัดเลือกรอบ 2 สอบคัดเลือกวิชา
เฉพาะ และวิชาความถนัด
รอบที่ 5 การสอบคัดเลือกรอบ 5 พิจารณาคะแนนวิชา
สามัญ สอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ และวิชาความถนัด
กลไกการรับนักศึกษา โดยแบํงออกเป็น 2 กลุํม คือ
1. รับสมัครโดยระบบของคณะฯ จํานวน 30 คน
2. การรับสมัครจากโควต๎านักเรียนในภูมิภาคตํางๆ
ของประเทศไทย จํานวน 5 คน โดยมีการวางระบบการ
สอบทักษะทางศิลปะในหัวข๎อที่กําหนด และพิจารณาจาก
การสัมภาษณ์พร๎อมนําเสนอผลงานเป็นรายบุคคล
3. หากมีจํานวนรับนักศึกษาไมํครบตามเกณฑ์ คณะฯ
ได๎พิจารณาให๎มีการประกาศสอบคัดเลือกรอบที่ 2 และ
รอบที่ 5 ในชํวงเวลาที่กําหนด
4. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครผํานเว๏ปไซด์
www.decentrance.su.ac.th
ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2561 ระบบการรับนักศึกษาในหลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2560) มีผลการดําเนินงานดังนี้
กลุํมที่ 1 และกลุํมที่ 2 รับสมัครโดยระบบของคณะฯ
TCAS ในรอบที่ 1 (1/2) มีนักศึกษาสอบผําน มาสัมภาษณ์
และรายงานตัวจํานวน 11 คน
รอบที่ 2 ไมํมีผู๎สอบผําน
รวมทั้งสองรอบคือ 11 คน แม๎วําจะได๎มีการคาดการณ์
แนวโน๎มผู๎สมัครสอบและรายงานตัวที่นําจะลดลง แตํในปี
การศึกษานี้พบวํามีจํานวนนักศึกษาที่สอบผํานตามเกณฑ์
รับสมัครของหลักสูตรน๎อยกวําปกติ จึงมีการเปิดรับสมัคร
ในรอบที่ 5
โดยมีผู๎สอบผํานจํานวน 10 คน มาสัมภาษณ์และ
รายงานตัวจํานวน 6 คน
และเพิ่มการรับสมัครในรอบที่ 5.1 มีผู๎สอบผํานและมา
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สัมภาษณ์จํานวน 6 คน
รวมมีนักศึกษารับเข๎าในปีการศึกษานี้จํานวน 23 คน
น๎อยกวําทีห่ ลักสูตรได๎ตั้งเป้าหมายไว๎
การรับนักศึกษา 2 กลุํมมีการดําเนินงานดังนี้
1. การคัดเลือกจาก
1.1 ผลสอบทักษะทางศิลปะและการสร๎างสรรค์ โดย
การพิจารณาของคณะกรรมการสอบรับตรงที่ได๎รับการ
แตํงตั้ง คณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งมาจากอาจารย์ประจํา
หลักสูตรของทุกภาควิชา
1.2 แฟ้มสะสมผลงานสํวนบุคคล (Portfolio)
1.3 การสัมภาษณ์
โดยการรับนักศึกษาในปีการศึกษานี้พบวํามีจํานวน
นักศึกษาน๎อยลงกวําเป้าหมายที่กําหนดไว๎ในหลักสูตรทั้ง
สองกลุํม จากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
พบวําข๎อผิดพลาดของการดําเนินงานรับสมัครตามระบบ
TCAS สาเหตุหลักมาจาก
-ระยะเวลาการรับสมัครในรอบที่ 1 (1/2) แม๎วําจะอยูํ
ในกรอบเวลาของระบบ TCAS แตํก็ยังลําช๎ากวํา
มหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งพบวํานักเรียนสํวนใหญํได๎ยืนยันสิทธิ์
เข๎าเรียนในสถาบันอื่นแล๎ว
-เงื่อนไขการพิจารณาแฟ้มผลงานสํวนบุคคล และการ
ทดสอบทักษะฝีมือในแตํละสาขาวิชาของคณะฯ
-การกําหนดให๎ผู๎สมัครเลือกสมัครสอบและยื่นแฟ้ม
ผลงาน ในคณะฯ ได๎ 3 สาขาวิชา โดยใช๎แฟ้มผลงานฉบับ
เดียว ทําให๎เกิดความยุํงยากในการตรวจสอบระหวําง
สาขาวิชา
-จํานวนการเรียกสัมภาษณ์ผู๎สมัครหลังจากการ
พิจารณาสอบคัดเลือกของบางสาขา ทีเ่ รียกสัมภาษณ์
ผู๎สมัครจํานวนมากกวําจํานวนรับเข๎ากวําเทําตัว และ
สัมภาษณ์ผู๎สมัครในวันและเวลาใกล๎เคียงกันกับสาขาอื่นๆ
ทําให๎นักศึกษาต๎องสละสิทธิ์ไมํสามารถมาสัมภาษณ์ใน
สาขาอื่น
-มีผู๎สมัครบางสํวนไมํสามารถเดินทางเข๎าสอบและ
สัมภาษณ์ที่อาคารศิลป์ 3 จ.นครปฐม ได๎ตามวันและเวลา
ที่กําหนดโดยเฉพาะผู๎สมัครที่เดินทางมาจากตํางจังหวัด
หรือเกิดความสับสนใน รอบที่ วันที่ และเวลา เนื่องจากมี
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การเรียกสอบหลายรอบ
สําหรับนักศึกษาโควต๎าภูมิภาค พบวําไมํมีผู๎สมัครในปี
การศึกษานี้เลย จึงจําเป็นต๎องมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการรับนักศึกษาในเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปี
การศึกษาหน๎ายิ่งขึน้
การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา
คณะผู๎บริหารหลักสูตรได๎มีการประชุมเพื่อประเมินผล
การรับนักศึกษา พบวํา กระบวนการรับนักศึกษาโดยการ
สอบรับตรงมีมาตรฐานที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาได๎ตรง
ตามคุณภาพและทักษะที่เหมาะสมกับหลักสูตร แตํยังมี
ข๎อจํากัดในเรื่องระบบการสมัครสอบ TCAS ของคณะ
มัณฑนศิลป์ที่ลําช๎ากวํามหาวิทยาลัยอื่นๆ (รอบที่ 1 1/2)
ทําให๎เสียเปรียบการแขํงขันในการคัดเลือกนักศึกษา และ
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให๎มีนักศึกษาบางสํวนตัดสินใจเลือก
เรียนในสถาบันอื่นที่มีการประกาศผลแล๎ว จึงไมํเข๎าสอบ
สัมภาษณ์และไมํมารายงานตัว โดยเฉพาะนักศึกษาที่อาศัย
อยูํในภูมิภาคตํางๆ ทําให๎เสียโอกาสในการคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แม๎วําจะได๎มีการเปิดรับ
สมัครในรอบที่ 2 และรอบที่ 5 แล๎วก็ตาม แตํก็เป็นการ
คัดเลือกจากกลุํมนักศึกษาที่ตกหลํนจากกระบวนการ
สมัครสอบในรอบที่ 1
ทั้งนี้ ยังพบวําแนวโน๎มจํานวนนักศึกษาที่สมัครเข๎าเรียน
มีจํานวนลดลงในภาพรวมของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ทั้งจากจํานวนผู๎สมัครและจํานวนนักศึกษาสละสิทธิ์
กรรมการบริหารคณะฯจึงได๎ดําเนินการพิจารณาในเรื่องนี้
และเตรียมการปรับปรุงระบบการรับสมัครสอบสําหรับปี
การศึกษา 2562 ให๎เหมาะสมและสอดคล๎องตามเกณฑ์
การรับนักศึกษาตามระบบ TCAS ที่มหาวิทยาลัยและ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กําหนด
โดยมีการวางแผนเพื่อเตรียมการรับสมัครนักศึกษาในปี
การศึกษา 2562 ตามระบบ TCAS ซึ่งรับสมัครจํานวน 3
รอบ โดยเปิดรับนักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาโควต๎า ดังนี้
รอบที่ 1 สอบคัดเลือกโดยยื่นผลงานสํวนบุคคล
(Portfolio) โดยนักศึกษาสามารถเลือกภาควิชาตํางๆ ของ
คณะฯ ได๎เพียง 1 อันดับ (สาขาวิชา)
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รอบที่ 2 การสอบคัดเลือกรอบ 2 สอบคัดเลือกวิชา
เฉพาะ และวิชาความถนัด
รอบที่ 5 การสอบคัดเลือกรอบ 5 กําหนดให๎มีการ
คัดเลือกกลุํมนักศึกษาโค๎วต๎าพิเศษ พิจารณาคะแนนวิชา
สามัญ สอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ และวิชาความถนัด
และให๎สํานักงานคณบดีเตรียมการประชาสัมพันธ์และ
เพิ่มชํองทางสื่อสารกับผู๎สมัครและผู๎ปกครองให๎มีความ
เข๎าใจในระบบการรับสมัครแบบใหมํ
อยํางไรก็ดีผลการดําเนินงานและปรับปรุงกระบวนการ
รับนักศึกษาในระบบ TCAS 2562 อยูํระหวํางดําเนินการ
ในรอบประเมินครั้งนี้ และยังคงพบปัญหาในหลายด๎าน
โดยเฉพาะจํานวนผู๎สอบผํานและเข๎าสอบสัมภาษณ์
คํอนข๎างน๎อย เนื่องจากการเลือกได๎ 1 สาขาวิชา ตามการ
คาดการณ์ของการคัดเลือกในรอบที่ 1 และมีนักศึกษา
สอบผํานในรอบที่ 2 เพิ่มเติมไมํมากนัก สํงผลให๎จํานวน
นักศึกษารับเข๎าในหลักสูตรมีน๎อยกวําเป้าหมาย คณะฯจึง
ได๎มีการประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ์การรับสมัครในรอบที่ 5
และรอบที่ 5.1 ซึ่งข๎อสรุปของกระบวนการรับสมัครด๎วย
ระบบนี้จะได๎กลําวถึงในการประเมินรอบตํอไป
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษา
คณะผู๎บริหารหลักสูตรได๎จัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง
การสอบรับตรง ระบบ TCAS และการประชาสัมพันธ์ที่
เข๎าถึงนักเรียนได๎มากขึ้น โดยกําหนดวันสอบข๎อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์ให๎เหมาะสม เสนอให๎ที่ประชุมกรรมการ
คณะมัณฑนศิลป์พิจารณาดําเนินการให๎มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเฉพาะเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาและ
ระยะเวลาการรับสมัครให๎สอดคล๎องกับสภาพการณ์มาก
ยิ่งขึ้น
ในสํวนของการดําเนินงานหลักสูตร ได๎วางแผนในการ
จัดโครงการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของหลักสูตร
อาทิ
-การประชาสัมพันธ์ผํานกิจกรรมการติวศิลปะ สาขา
ออกแบบเครื่องประดับในวันเสาร์และวันอาทิตย์ กํอนการ
สมัครสอบ TCAS
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

-การปรับปรุงสื่อและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิ
จิตัลซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาในหลักสูตร เผยแพรํผําน
สื่อ Facebook/Jewelry Design Silpakorn และ
Facebook/ Jewelry Degree Show ซึ่งปรับปรุงให๎มี
ข๎อมูลทันสมัยตลอดเวลา
ทั้งนี้การรับสมัครในระบบโควต๎าภูมิภาค เป็นสํวนหนึ่ง
ที่สร๎างให๎เกิดทางเลือกในการศึกษามากยิ่งขึ้น และ
สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร๎อมและเตรียมตัวใน
การเรียนหลักสูตรนี้ได๎มากขึ้น ประกอบกับการประเมินผล
การเรียนของนักศึกษาโควต๎าโดยอาจารย์ผู๎สอนในวิชา
ตํางๆ ทีผ่ ํานมาพบวํามีผลการเรียนอยูํในเกณฑ์ดี แตํจาก
แนวโน๎มการรับสมัครพบวํานักศึกษาโควต๎ามีจํานวนลดลง
อยํางตํอเนื่องและไมํมีผู๎สมัครในปีที่ผํานมา ดังนั้น
ผู๎บริหารหลักสูตรจึงได๎มีการพิจารณารับนักศึกษาโควต๎าใน
ระบบการสอบ TCAS ในภาคการศึกษาหน๎า โดยเพิ่มการ
คัดเลือกจากกลุํมทายาทผู๎ประกอบการสายศิลปกรรมและ
วิชาชีพออกแบบเครื่องประดับที่เกี่ยวข๎อง โดยไมํจํากัด
ภูมิภาค
ดังนั้น การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562
คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง และอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรจึงประชุมรํวมกัน เพื่อเสนอปัญหาและการ
ปรับปรุงการรับนักศึกษาตํอกรรมการคณะมัณฑนศิลป์
โดยเฉพาะในประเด็นด๎านตํางๆ ได๎แกํ
- กระบวนการประชาสัมพันธ์การสอบ การติดตาม
ผู๎สอบผํานข๎อเขียนเพื่อมาสอบสัมภาษณ์ โดยเฉพาะกลุํมที่
ไมํผํานการสัมภาษณ์ในบางสาขาวิชา ที่มีการเรียก
สัมภาษณ์มากกวําจํานวนที่เปิดรับ
- การให๎ข๎อมูลเรื่องการรับนักศึกษาสอบในระบบโควต๎า
ทายาทผู๎ประกอบการด๎านศิลปกรรมและวิชาชีพออกแบบ
เครื่องประดับที่เกี่ยวข๎อง
- ประเมินผลงานและคะแนนจากการสอบเข๎าศึกษา
ของนักศึกษาในปีที่ผํานมา ตลอดจนปรับปรุงการวัดผล
การกําหนดหัวข๎อโจทย์งานสร๎างสรรค์ และแนวทางการ
สัมภาษณ์ ให๎มีความสอดคล๎องกัน
- การเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา
- รายงานการ
กลไกการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา
ประชุม
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ผลการดาเนินงาน
นอกเหนือจากการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมัณฑนศิลป์แล๎ว ยังได๎จัด
ให๎มีการแนะนําสถานที่เรียนในวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จ.นครปฐม ซึ่งทุกภาควิชาของคณะฯ ได๎ย๎ายมา
เรียนที่วิทยาเขตนี้ตํอเนื่องเป็นปีที่ 3 เนื่องจากการปิด
ซํอมแซมอาคารเรียนวิทยาเขตวังทําพระ กรุงเทพฯ
ในการดําเนินงานของหลักสูตร ภาควิชาฯ ได๎มีการ
ดําเนินการ ดังนี้
1. แตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ชั้นปีละ 1 คน เพื่อ
ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการเรียนในหลักสูตร
2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน ซึ่งเป็น
ผลงานของนักศึกษาในหลักสูตร เพื่อแนะนําการเรียนการ
สอน การปฏิบัติงานและอาจารย์ผู๎สอน
3. แนะนําระเบียบการปฏิบัติงานและการใช๎เครื่องมือ
ในโรงปฏิบัติงานแกํนักศึกษาใหมํ โดยอาจารย์ผู๎สอนและ
หัวหน๎าโรงปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการใช๎งาน
รํวมกัน และจัดหาเครื่องมือคุณภาพดีให๎นักศึกษาซื้อใช๎ใน
ราคายํอมเยา
สําหรับกิจกรรมเตรียมความพร๎อมอื่นๆได๎แกํการสมัคร
นักเรียนเข๎าอบรมในกิจกรรมดังนี้
-กิจกรรมการติวศิลปะเพื่อจัดทําแฟ้มผลงาน สาขาวิชา
การออกแบบเครื่องประดับ ในชํวงวันเสาร์และวันอาทิตย์
-กิจกรรม Art Camp ของคณะฯ ในชํวงภาคการศึกษา
ฤดูร๎อน อันเป็นการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษาใน
หลักสูตร โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรมีสํวนรํวมในการ
วางแผนงานและปฏิบัติงานรํวมกับนักศึกษาปัจจุบัน
เพื่อให๎ความรู๎ทางศิลปะแกํเยาวชนในชุมชนตํางๆ และเป็น
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ภาควิชาฯ

ผลการดําเนินงาน
ผลการเรียนของนักศึกษาที่รับเข๎าในปีนี้ มีการ
ลงทะเบียนเรียนครบถ๎วนตามแผนการศึกษา ผลการเรียน
สํวนใหญํอยูํในเกณฑ์ดี มีนักศึกษาลาออกจํานวน 2 คน
ตั้งแตํต๎นปีการศึกษา เนื่องจากเปลี่ยนไปเรียนสาขาวิชาอื่น
ปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษานี้มีจํานวนนักศึกษา 21
คน ไมํมีนักศึกษาตกค๎าง หรือมีสถานภาพรอพินิจ
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

นักศึกษามีความเข๎าใจในการใช๎เครื่องมือในโรง
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเรียนรู๎ระเบียบการปฏิบัติงานได๎เป็น
อยํางดี
สําหรับกิจกรรม Art Camp อาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ในทุกภาควิชาของคณะมัณฑนศิลป์
คัดเลือกเยาวชนเข๎ารํวมอบรม จํานวน 65 คน นอกจากนี้
ยังเปิดโอกาสให๎นักศึกษาในหลักสูตรเข๎ารํวมในกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ทางศิลปะ
รํวมกับเยาวชนในโครงการ โดยในปีนี้ได๎กําหนดพื้นที่
ประชาสัมพันธ์ในภาคตะวันตก ซึ่งใกล๎กับที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมในจังหวัดเพชรบุรี
การประเมินกระบวนการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา
คณะผู๎ดําเนินงานหลักสูตรได๎มีการประชุมรํวมกันเพื่อ
ทบทวนการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษาในทุกปี
การศึกษา ซึ่งมีความจําเป็นอยํางมาก โดยในปีการศึกษาที่
ผํานมาการเตรียมความพร๎อมทําให๎นักศึกษามีความเข๎าใจ
ในการเรียนการสอนของหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
และเรียนรู๎การใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงปฏิบัติงานได๎
อยํางเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดหาเครื่องมือคุณภาพดีให๎
นักศึกษาในราคายํอมเยา ชํวยให๎เกิดความพร๎อมในการ
เรียนรู๎มากยิ่งขึ้น และลดปัญญาความเสี่ยงจากอุบัติเหตุใน
การปฏิบัติงาน
การวางแผนงานและการจัดกิจกรรม Art Camp
สํงเสริมให๎ผู๎เข๎าอบรมเตรียมพร๎อมในการสมัครเรียนตาม
สาขาวิชาที่สนใจ และเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชา
ตํางๆ ของคณะฯ ได๎เป็นอยํางดี อยํางไรก็ตามการจัด
กิจกรรมนี้ต๎องมีการหมุนเวียนไปตามภูมิภาคและจังหวัด
ตํางๆ อาจจํากัดการเข๎าถึงของนักเรียนและผู๎สนใจในบาง
กลุํม จึงควรมีการประชุมรํวมกันเพื่อปรับปรุงเนื้อหาการ
อบรม และวางแผนการอบรมในภูมิภาคหรือจังหวัดที่มี
ความต๎องการเสนอตํอกรรมการคณะฯ โดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคตะวันตกและจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย
วางแผนการดําเนินกิจกรรมการติวศิลปะเพื่อจัดทําแฟ้ม
ผลงาน สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ในชํวงวัน
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ผลการดาเนินงาน
เสาร์และวันอาทิตย์ ตํอเนื่องในปีการศึกษาหน๎า โดย
ปรับปรุงแบบฝึกหัดให๎เหมาะสมกับระยะเวลาการ
ฝึกอบรม
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียม
ความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา
กระบวนการเตรียมความพร๎อมและผลการดําเนินงาน
หลักสูตรมีความเหมาะสม นักศึกษาที่เข๎าใหมํมีความ
พร๎อมในการเรียนรู๎ เข๎าใจการเรียนการสอนในแตํละวิชา
ของหลักสูตร การศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
ได๎ดําเนินการสอนควบคูํไปกับหลักสูตรเดิม ทําให๎นักศึกษา
มีความคุ๎นเคยกับสภาพแวดล๎อม และการปฏิบัติงาน
รํวมกับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ สามารถจัดสรรเวลาเรียน ทํา
กิจกรรมตํางๆ และเลํนกีฬาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผล
จากความคุ๎นเคยและบรรยากาศในการเรียนรู๎รํวมกัน และ
การเข๎ารํวมกิจกรรมอันเกิดจากกระบวนการเตรียมความ
พร๎อมกํอนเข๎าศึกษายังเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีใน
การศึกษาและปฏิบัติงานรํวมกันในอนาคต

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.2)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- การควบคุมการดูแลการให๎คําปรึกษาวิชาการและแนะ -รายงานการ
แนวแกํนักศึกษา
ประชุม
กลไกการควบคุม ดูแล ให๎คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว ภาควิชาฯ
แกํนักศึกษา
- ระเบียบการ
จากการประเมินผลการดําเนินงานในปีที่ผํานมา ในปี ทําศิลปนิพนธ์
การศึกษานี้มีแนวทางดําเนินงานตํอเนื่อง ดังนี้
1. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรจัดให๎มีการให๎
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกํนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีเป็นรายบุคคลระหวํางการศึกษาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

โดยแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการจํานวน 1 คน สําหรับ
นักศึกษาในแตํละชั้นปี และแจ๎งให๎นักศึกษาทราบในการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
2. จัดให๎มีการปฐมนิเทศการทําศิลปนิพนธ์ เพื่อเตรียม
ความพร๎อมสําหรับนักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชา 366 212
ศิลปนิพนธ์
3. จัดให๎มีการปฐมนิเทศการฝึกงาน ติดตามและ
รายงานผลการฝีกงานตํออาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
การจัดปฐมนิเทศกํอนเปิดภาคการศึกษา และให๎
คําปรึกษาระหวํางการศึกษาในหลักสูตร โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ประจําวิชาที่เกี่ยวข๎อง และ
หัวหน๎าภาควิชาฯ ทําให๎ทราบปัญหาของนักศึกษาและ
สามารถเน๎นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเป็นรายบุคคลได๎
เป็นอยํางดี
นักศึกษามีความเข๎าใจในวิธีการทําศิลปนิพนธ์ การสํง
งาน และประสานงานเพื่อจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ใน
นิทรรศการได๎เป็นอยํางดี ตลอดจนดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ผํานสื่อ (Facebook/ Jewelry Degree
Show) ตํอเนื่องจากปีการศึกษาที่ผํานมา
นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและนักศึกษาในแตํ
ละชั้นปีสามารถใช๎สื่อโซเชียลมีเดีย (Line/Facebook)
เพื่อการติดตํอหรือแจ๎งขําวสารเรื่องเรํงดํวนได๎อยําง
เหมาะสม
การประเมินกระบวนการควบคุม ดูแล ให๎คําปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแกํนักศึกษา
คณะผู๎ดําเนินงานหลักสูตรได๎มีการทบทวนระบบการ
แนะแนวและให๎คําปรึกษาทางวิชาการแกํนักศึกษาในแตํ
ละชั้นปี ซึ่งจะชํวยติดตามการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ได๎อยํางใกล๎ชิด
การเพิ่มชํองทางการสื่อสารในกลุํมนักศึกษาและ
อาจารย์ โดยใช๎สื่อโซเชียลมีเดีย (Line/Facebook) ยังมี
สํวนชํวยในการติดตามดูแลนักศึกษาได๎สะดวกยิ่งขึ้น
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ผลการดาเนินงาน
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการควบคุม
ดูแล ให๎คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกํนักศึกษา
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิ ช าการพิ จ ารณารํ ว มกั น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แนวทางการให๎
คําปรึกษาให๎ดียิ่งขึ้น เน๎นการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ของแตํละบุคคล และติดตามผลอยํางตํอเนื่อง
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร๎างทักษะ
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษา
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรได๎ประชุมรํวมกับอาจารย์
ผู๎สอนในรายวิชาตํางๆ และเปิดให๎มีการแบํงปันความรู๎
รํวมกับองค์กรและสถาบันภายนอก ทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ สร๎างความพร๎อมในการเรียนรู๎ด๎านวิชาชีพนัก
ออกแบบและการพัฒนาด๎านภาษาและการสื่อสาร โดย
ดําเนินการตํอเนื่องจากการประเมินผลสําเร็จในปี
การศึกษาที่ผํานมา ตัวอยํางเชํน การดําเนินงานใน
หลักสูตรเดิม
- วิชา 366 206 การออกแบบเครื่องประดับ 4 รํวมกับ
บริษัทซิกนิตี้ ผู๎ผลิตพลอยสังเคราะห์คุณภาพสูงในเครือ
ชวารอฟสกี้ให๎การสนับสนุนวัสดุในการออกแบบแกํ
นักศึกษาตํอเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งสอดคล๎องกับเนื้อหาการ
เรียนรู๎ในวิชานี้ที่มุํงพัฒนาผลงานออกแบบเชิงพาณิชย์
เรียนรู๎ทักษะอาชีพตลอดจนการสื่อสารด๎วยนวัตกรรมและ
การสร๎างสรรค์ นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสจัดแสดงผล
งานในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ในระดับ
นานาชาติเป็นประจําทุกปี
- สํงเสริมนักศึกษาในหลักสูตรเข๎ารํวมในโครงการ
ประกวดการออกแบบเครื่องประดับระดับชาติ Thailand
Innofashion Award (TIFA), สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ
มณีและเครื่องประดับแหํงชาติ (GIT) เป็นประจําทุกปี เพื่อ
เรียนรู๎การใช๎ทักษะด๎านการสื่อสารและการสร๎างสรรค์
- คัดเลือกให๎นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีโครงการออกแบบ
เครื่องประดับที่แสดงแนวคิดเรื่องความงามในศิลปะไทย
และศิลปะไทยรํวมสมัย สํงผลงานเข๎าประกวดรางวัล
สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์เป็นประจําทุกปี
- หลักสูตรมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

-รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ
-มคอ.3
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
กุกมิน Kookmin University ประเทศเกาหลีใต๎ ตํอเนื่อง
ทุกปี โดยคัดเลือกจากนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 จํานวน 2 คน
เพื่อไปศึกษาที่สถาบันเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา และมี
นักศึกษาชาวเกาหลี 1 คน เข๎าศึกษารํวมกับนักศึกษาใน
หลักสูตร
- การดําเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัย Estonian Academy of Art ประเทศ
เอสโตเนีย ซึ่งมีชื่อเสียงในด๎านการศึกษาวิชาออกแบบ
เครื่องประดับในระดับโลก ได๎รับการตอบรับจากทาง
สถาบันในการสํงนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเอสโตเนียระดับ
ปริญญาโท จํานวน 1 คน เข๎ามาศึกษาและปฏิบัติงาน
รํวมกับนักศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตร โดยเฉพาะในการ
เรียนรู๎เรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นการเพิ่มประสบการณ์
ให๎กับนักศึกษาในหลักสูตรที่สนใจในโครงการแลกเปลี่ยน
หรือศึกษาตํอในระดับปริญญาโท
- สําหรับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ได๎ดําเนินงาน
เป็นปีที่ 2 และมีการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ดังนี้
- สนับสนุนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข๎ารํวมในกิจกรรมเพื่อ
สังคม การเรียนรู๎รํวมกับนักศึกษาในสาขาออกแบบเครื่อง
แตํงกาย และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผํานสื่อออนไลน์
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู๎และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานรํวมกัน
- นอกจากนี้ วิชา 366 การออกแบบเครื่องประดับ 2
ชั้นปีที่ 2 รํวมกับบริษัท สยามเจมส์กรุ๏ป จํากัด สนับสนุน
ให๎นักศึกษาสร๎างแรงบันดาลใจในการออกแบบ
เครื่องประดับเงิน จากศิลปกรรมและประณีตศิลป์สุโขทัย
และเผยแพรํผลงานเดินแบบในงาน “รํวมสมัยในมรดก
ศิลป์” ณ ศูนย์การค๎า IconSiam

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
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ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- อัตราการคงอยูํ
ตารางข๎อมูล
จํานวนนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตร มีจํานวน 115 คน นักศึกษา
ประกอบด๎วย
หมวดที่ 2
ชั้นปีที่ 1 รวม 21 คน ชั้นปีที่ 2 รวม 37 คน
บัณฑิต
ชั้นปีที่ 3 รวม 25 คน ชั้นปีที่ 4 รวม 31 คน (รออนุมัติ
ปริญญา 30 คน) นักศึกษาตกค๎าง 1 คน
โดยอัตราการคงอยูํ 3 ปีย๎อนหลัง (ข๎อมูลในรายงาน
จากหมวดที่ 2 เป็นดังนี้
ปี 2559 เทํากับร๎อยละ 92.59
ปี 2560 เทํากับร๎อยละ 97.37
ปี 2561 เทํากับร๎อยละ 91.30
- อัตราการสําเร็จการศึกษา 3 ปีย๎อนหลัง (ข๎อมูลใน
รายงาน จากหมวดที่ 2 เป็นดังนี้
ปี 2558 เทํากับร๎อยละ 67.74
ปี 2559 เทํากับร๎อยละ 75.00
ปี 2560 เทํากับร๎อยละ 91.43
- ความพึ ง พอใจและผลการจั ด การข๎ อ ร๎ อ งเรี ย นของ -รายงานผล
นักศึกษา
การประเมิน
ระดับความพึงพอใจฯ 3 ปีย๎อนหลัง เป็นดังนี้
การสอนตาม
ปี 2559 เทํากับ 4.36
รายวิชา
ปี 2560 เทํากับ 3.81
-แบบประเมิน
ปี 2561 เทํากับ 3.91
สําหรับ
นักศึกษา ใน
กลไกการสํารวจข๎อมูลความพึงพอใจฯ
การประเมิน
อาจารย์ ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจํ า
ความพอใจใน
หลักสูตรได๎ประชุมเพื่อติดตามการสํารวจความพึงพอใจ
ประเด็นด๎าน
ของนักศึกษา ประกอบด๎วย
หลักสูตรและ
1. ระบบประเมินของมหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัด
2. ผํานเว็บไซด์ของคณะมัณฑนศิลป์
การศึกษา
www.decorate.su.ac.th
3. แบบประเมิน ความพึงพอใจสําหรับนักศึกษา ใน
ประเด็นด๎านหลักสูตรและการจัดการศึกษา โดยคณะฯ
4. การสอบถามนักศึกษาในหลักสูตรแตํละชั้นปี
ผลการดาเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
ได๎จัดให๎มีการประเมินโดยนักศึกษา ประกอบด๎วย
1. ระบบประเมินการสอนโดยผํานอินเตอร์เนตของ
30
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนักศึกษาสามารถประเมิน
อาจารย์ผู๎สอนตามรายวิชาตํางๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตร
และคณะมัณฑนศิลป์จัดสํงรายงานการประเมินมายัง
หัวหน๎าภาควิชาฯ และอาจารย์ประจําหลักสูตร
2. การเสนอข๎อร๎องเรียนผํานเว็บไซต์ของคณะฯ
www.decorate.su.ac.th โดยผู๎ดูแลเว็บไซต์จะสํงข๎อ
ร๎องเรียนมายังภาควิชาฯ เพื่อติดตามแก๎ไข
3. รวบรวมผลสํารวจจากแบบประเมินสําหรับนักศึกษา
สรุปผลการประเมินโดยคณะฯ และแจ๎งผลการประเมินตํอ
หัวหน๎าภาควิชาฯ และอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ผล
การประเมินมีคําเฉลี่ย = 3.91 จากคะแนนเต็ม 5 อยูํใน
เกณฑ์ดี
ในกรณีที่มีประเด็นความเห็นและข๎อร๎องเรียนตํางๆ
เพิ่มเติมจากการประเมิน คณะผู๎บริหารหลักสูตรได๎นํามา
พิจารณาโดยการประชุมรํวมกันเพื่อแก๎ไขปรับปรุง
4. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรสามารถตรวจสอบข๎อ
ร๎องเรียนของนักศึกษา (ถ๎ามี) ได๎จากการรายงานผล
การศึกษาของอาจารย์ผู๎สอนใน มคอ.5 ซึ่งผลการประเมิน
ข๎างต๎นไมํพบข๎อร๎องเรียน (สําหรับข๎อร๎องเรียนเรื่องสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู๎ ดูคําอธิบายในตัวบํงชี้ที่ 6.1)
นอกจากการประเมินดังกลําวแล๎ว การสอบถามความ
คิดเห็นโดยตรงจากนักศึกษา ยังเป็นอีกชํองทางในการ
สํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในการเรียนการ
สอนได๎อยํางดี
5. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรได๎ประชุมรํวมกันเพื่อ
เพิ่มชํองทางการสํารวจและจัดทําแบบสํารวจจํานวน 2 ชุด
สําหรับติดตามข๎อมูลด๎านอื่นๆ จากนักศึกษา บัณฑิต และ
ผู๎ใช๎บัณฑิต ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาหลักสูตร
การประเมินกระบวนการ
แม๎วําระบบการประเมินการสอนทางอินเตอร์เนตเป็น
สํวนหนึ่งของการเข๎าถึงและการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาในภาพรวม โดยเฉพาะในการปรับปรุงการสอน
ของอาจารย์ อยํางไรก็ดีการประเมินดังกลําวอาจไมํ
ครอบคลุมตํอความต๎องการของนักศึกษาอยํางรอบด๎าน
สําหรับแบบประเมินสําหรับนักศึกษา ในการประเมิน
ความพึงพอใจในประเด็นด๎านหลักสูตรและการจัด
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
การศึกษา มีการสอบถามที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมและการ
แนะแนวการศึกษา ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ จึง
เป็นข๎อมูลที่จําเป็นในการบริหารหลักสูตร และควร
ประเมินรํวมกับการสอบถามทั้งจากนักศึกษาและอาจารย์
โดยตรงเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
อยํางไรก็ดี การเพิ่มชํองทางการสํารวจด๎วย
แบบสอบถามที่จัดทําเพิ่มเติมมีสํวนชํวยในการดําเนินงาน
หลักสูตรได๎อยํางรอบด๎านยิ่งขึ้น
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
อาจารย์ผู๎รับผิ ดชอบหลักสู ตร หัว หน๎าภาควิชาฯและ
อาจารย์ผู๎สอนควรประชุมรํวมกันเพื่อนําผลการประเมิน
ทั้งหมดมาประกอบการพิจารณา และเสนอการปรับปรุง
การสอน และแก๎ไขข๎อร๎องเรียนอื่นๆ(ถ๎ามี)
นอกจากนี้ควรวางแผนการนําข๎อมูลที่ได๎จากการสํารวจ
และติดตามผล มาปรับปรุงการดําเนินงานหลักสูตรในภาค
การศึกษาตํอไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
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
คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3
4
3
10/ 3 = 3.33 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. แม๎วําการดําเนินงานระบบการรับสมัคร TCAS ที่คํอนข๎างสับสน แตํในภาพรวมของหลักสูตรยังคง
คุณภาพของการคัดเลือกนักศึกษาเข๎าศึกษามีประสิทธิภาพ กลําวคือ มีกระบวนการคัดเลือกโดยการสอบของ
คณะมัณฑนศิลป์ การพิจารณาแฟ้มผลงานสํวนบุคคล และการสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถพิจารณารับนักศึกษาที่มี
ทักษะและความสามารถสอดคล๎องกับลักษณะของหลักสูตร เน๎นการสร๎างให๎นักศึกษามีความสามารถทั้งใน
ด๎านทักษะฝีมือและกระบวนการสร๎างสรรค์ และมีแนวโน๎มที่นักศึกษาสามารถจบการศึกษาตามเกณฑ์ใน
ระยะเวลา 4 ปีได๎ตามการคาดหมายในหลักสูตร
โอกาสในการพัฒนา
1. การประเมินการคงอยูํของนักศึกษาในหลักสูตรใหมํอยูํในเกณฑ์ปกติ สําหรับหลักสูตรเดิมสํวนหนึ่ง
สะท๎อนการขาดวินัยในการเรียนอยํางสม่ําเสมอของนักศึกษาในรายวิชาตํางๆของชั้นปีที่ 3-4 ทําให๎มีนักศึกษา
ตกค๎าง แม๎วําจะมีจํานวนไมํมากนัก แตํก็ได๎นําปัญหานี้มาปรับปรุงการสอนในหลักสูตร โดยประชุมรํวมกับ
อาจารย์ผู๎สอนในวิชาตํางๆ ตลอดจนให๎ความสําคัญตํอการเรียนของนักศึกษาอยํางใกล๎ชิด ทั้งนี้เพื่อสร๎างให๎เกิด
ความตระหนักในเรื่องระเบียบวินัยในการเข๎าเรียน และการสํงงาน และได๎มีการทบทวนการปฐมนิเทศและ
กระบวนการทําศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาในทุกปีการศึกษา เพื่อสร๎างให๎เกิดระบบและทัศนคติที่ดี เตรียมพร๎อม
ให๎นักศึกษาสามารถปรับตัวเข๎ากับการทํางานวิชาชีพในอนาคต สอดคล๎องกับนโยบายของภาครัฐในการสร๎าง
วินัยและความรับผิดชอบควบคูํไปกับการเรียนทั้งในระดับมัธยมและอุดมศึกษาอยํางตํอเนื่อง
2. นอกจากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล๎ว การพัฒนาศักยภาพด๎านตํางๆ ของนักศึกษาตลอดหลักสูตรยัง
สามารถสร๎างเสริมทักษะการเรียนรู๎ให๎กับนักศึกษาอยํางรอบด๎าน ทั้งการพัฒนาในสาขาวิชาชีพการออกแบบ
เครื่องประดับและสาขาที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนในสายวิชาการเพื่อสร๎างโอกาสและประสบการณ์แกํนักศึกษาตาม
ความถนัดและความสนใจ
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

การบริหารและพัฒนา - การรับและแตํงตั้งอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1) กลไกการรับและแตํงตั้งอาจารย์ฯ
การรับและแตํงตั้งอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.
กําหนด โดยภาควิชาฯ ประชุมเพื่อวางแผนการปรับและ
แตํงตั้งอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร กําหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่ตรงกับ
หลักสูตร และแตํงตั้งกรรมการประเมินคุณสมบัติจากภาควิชา
ฯ เสนอตํอกรรมการคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อดําเนินการแตํงตั้ง
โดยเฉพาะหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) มีการเตรียม
ความพร๎อมในการรับอาจารย์ใหมํ โดยอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรแนะนําหลักสูตรปรับปรุงและการเรียนการสอน
ตลอดจนประชุมเพื่อจัดภาระงานสอนรํวมกับอาจารย์ประจํา
หลักสูตรตามความเชี่ยวชาญ และสอดคล๎องกับการประเมิน
การปฏิบัติราชการ (KPI)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- รายงานการ
ประชุมภาควิชา
ฯ
- เอกสารการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ

ผลการดําเนินงาน
ในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) มีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร 5 คน ตามรายชื่อในตารางที่ 1.1-1 ซึ่งได๎
ดําเนินงานบริหารหลักสูตรตํอเนื่องจากปีการศึกษาที่ผํานมา
การประเมินกระบวนการรับและแตํงตั้งอาจารย์ฯ
ผลจากการพิจารณารํวมกันตามเกณฑ์ที่ตั้งไว๎สามารถ
คัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติที่ครบถ๎วน
เหมาะสมกับวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร มีจํานวนนักศึกษาตํอ
จํานวนอาจารย์ประจําในหลักสูตร (รวมปริญญาตรีและ
ปริญญาโท) (FTES) คือ 10.02 และคาดการณ์อัตราสํวนใหมํ
คือ 8.68
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับและ
แตํงตั้งอาจารย์ฯ
เตรียมการประชุมเพื่อหาข๎อบกพรํองของการเรียนการสอน
และการบริหารหลักสูตร และวางแผนการรับอาจารย์ประจํา
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอนในหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับ
จํานวนนักศึกษาตํอจํานวนอาจารย์ประจําในหลักสูตร (FTES)
ในรอบการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตํอไปเพิ่มอีกจํานวน 1-2 คน
การบริหารอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
กลไกการบริหารอาจารย์
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อมอบหมาย
ภาระงานสอน และการปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์แตํละทําน สอดคล๎องกับการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ (KPI)
- มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจ
ทั้งในงานวิจัย/สร๎างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์ในหลักสูตร ทั้งในการ
รายงานผํานที่ประชุมภาควิชาฯและจัดเก็บภาพถํายกิจกรรม
ผํานสื่อ Facebook/ Jewelry Design Silpakorn
- แนะนําอาจารย์ทุกทํานเข๎ารํวมในการเสนอโครงการวิจัย/
สร๎างสรรค์ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นบริการ
วิชาการแกํชุมชน
- จัดอบรมให๎แกํอาจารย์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพโดยคณะมัณฑนศิลป์ นอกจากนี้อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรเสนอแผนการอบรมและสัมมนาในการ
ประชุมภาควิชาฯ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู๎และจัดสรร
ทุนอุดหนุนผลงานวิจัย/สร๎างสรรค์ แกํอาจารย์ประจํา
หลักสูตรในทุกปีการศึกษา

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- รายงานการ
ประชุมภาควิชา
ฯ
- เอกสารผล
การพิจารณา
ขอรับทุน
สนับสนุนการ
ทําวิจัยและ
ผลงานวิชาการ
ตํางๆ
-เอกสารการ
ประชุม สัมมนา
โครงการจัดการ
ความรู๎ และการ
ประกันคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
- การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2560) และหลักสูตรเดิมมีประสิทธิภาพดี อาจารย์ประจํา
หลักสูตรมีการรายงานภาระงานและการปฏิบัติงานตามที่
กําหนด
แตํเนื่องจากการประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI) ยังมีรอบ
การประเมินไมํสอดคล๎องกับระยะเวลาการเปิดภาคการศึกษา
จึงมีความไมํสอดคล๎องของการปฏิบัติงานในบางโครงการ โดย
ทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยศิลปากรได๎มีการประชุมเพื่อ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการให๎
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
- การติดตามข๎อมูลและการปฏิบัติงานของอาจารย์ใน
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หลักสูตรผํานการรายงานในที่ประชุมภาควิชาฯและการ
รวบรวมภาพถํายและกิจกรรมผํานสื่อ Facebook/Jewelry
Design Silpakorn และ SAR ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารอาจารย์
- อาจารย์ทุกทํานมีสํวนรํวมในโครงการวิจัย/สร๎างสรรค์
และเข๎ารํวมการอบรมเพื่อเป็นการบริการวิชาการแกํชุมชนใน
พื้นที่ตํางๆอยํางพร๎อมเพรียง อาทิ โครงการสํงเสริมชุมชน
ผู๎ประกอบการลูกปัด พื้นที่อําเภอคลองทํอม จังหวัดกระบี่,
โครงการผลิตภัณฑ์ต๎นแบบสําหรับพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติใน
4 ภูมิภาคปีที่ 3 , โครงการออกแบบสร๎างสรรค์ของคณาจารย์
จัดแสดง ณ มหาวิทยาลัยกุกมิน Kookmin University
Exhibition 2019 ประเทศเกาหลีใต๎
- นอกจากนี้ ในปีนี้ได๎เพิ่มการเข๎ารํวมอบรมให๎ความรู๎
ระบบประกันคุณภาพ (AUN QA) แกํอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร ซึ่งจัดเป็นโครงการจัดการความรู๎โดยคณะ
มัณฑนศิลป์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์
อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกทํานเห็นด๎วยกับการประเมิน
การปฏิบัติราชการ (KPI) ในปีการศึกษานี้เนื่องจากตรวจสอบ
ได๎ และการวางแผนการปฏิบัติงานได๎รับการสนับสนุนจาก
ภาควิชาฯ
อาจารย์ในหลักสูตรให๎ความรํวมมือในการติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติงานผํานที่ประชุมภาควิชาฯและสื่อ
Facebook/ Jewelry Design Silpakorn, SAR
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหาร
อาจารย์
สืบเนื่องจากข๎อเสนอให๎คณะฯ ทบทวนรอบการประเมิน
การปฏิบัติราชการ (KPI) ให๎สอดคล๎องกับเวลาปฏิบัติงานจริง
และได๎รับการพิจารณาเพื่อปรับปรุงให๎เอกสารมีเนื้อหากระชับ
สอดคล๎องกับความเป็นจริง ปัจจุบันคณะฯ ได๎มีการตั้ง
คณะกรรมการเพื่อระดมความคิดเห็นและพิจารณาเสนอให๎มี
การปรับเปลี่ยนแบบการประเมินเพื่อให๎สอดคล๎องกับแผนงาน
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต
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อ้างอิง
การสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
- ประกาศผล
กลไกการสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์
การพิจารณา
จากการประเมินการสํงเสริมพัฒนาคณาจารย์ในปีที่ผํานมา ทุนอุดหนุนการ
เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว๎ ดังนั้นในปีการศึกษานี้ จึงได๎ วิจัยหรือผลิตผล
กําหนดแผนสํงเสริมพัฒนาอาจารย์ไว๎ ดังนี้
งานสร๎างสรรค์
1. สนับสนุนหรือจัดหางบประมาณในกิจกรรมการบริการ จากเงินกองทุน
วิชาการและพัฒนาคุณภาพอาจารย์
วิจัยและ
2. สนับสนุนให๎อาจารย์สํงข๎อเสนอวิจัยเพื่อขอรับ
สร๎างสรรค์คณะ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและผลิตผลงานสร๎างสรรค์ จากกองทุน
มัณฑนศิลป์
วิจัยของคณะฯ สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการ ประจําปี
สร๎างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และแหลํงทุนภายนอก
งบประมาณ
3. สนับสนุนการเข๎ารํวมกิจกรรมบริการวิชาการและทํานุ 2562-2563
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
- แผนงาน
4. สนับสนุนและแนะนําแนวทางการขอตําแหนํงวิชาการ โครงการอบรม
ตามหลักเกณฑ์ใหมํ
ฯ
5. สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยจัดสรร - รายงาน
จากกองทุนวิจัยคณะฯ และทุนการศึกษาตํางๆ
โครงการ
6. กําหนดกรอบเวลาการพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์ใน สํงเสริมชุมชน
หลักสูตร
ผู๎ประกอบการ
ลูกปัด จังหวัด
ผลการดําเนินงาน
กระบี่
จากข๎อเสนอแนะด๎านการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในการ
- รายงาน
ประกันคุณภาพปีการศึกษาที่ผํานมา อาจารย์ผู๎บริหาร
ประชุมภาควิชา
หลักสูตรได๎นํามาปรับปรุงในการดําเนินงานของปีการศึกษานี้ ฯ
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ดังนี้
ผลการดาเนินงาน

การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
นอกเหนือจากการเข๎ารํวมในการสัมมนาคณาจารย์และ
โครงการการจัดการความรู๎ (KM) ประจําปีที่จัดโดยคณะฯ
แล๎ว ภาควิชาฯและอาจารย์ในหลักสูตรได๎จัดกิจกรรมอบรม
และให๎บริการวิชาการแกํหนํวยงานภายนอก ดังนี้
1. โครงการสํงเสริมชุมชนผู๎ประกอบการลูกปัดพื้นที่อําเภอ
คลองทํอม จังหวัดกระบี่ โดยลงพื้นที่สํารวจพร๎อมกับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 ในการอบรมนักเรียนมัธยมในพื้นที่และออกแบบ
เครื่องประดับ จากต๎นทุนลูกปัดโบราณเพื่อการประชาสัมพันธ์
แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมภาคใต๎
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต๎นแบบจากโบราณวัตถุชิ้น
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เยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ ใน 4 ภูมิภาค รํวมกับกรม
ศิลปากร (โครงการตํอเนื่องปีที่ 3)
3. งานแสดงผลงานคณาจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ
มหาวิทยาลัยกุกมิน Kookmin University Exhibition 2019
ประเทศเกาหลีใต๎
4. กิจกรรมปรึกษาแนะนําเชิงลึก การพัฒนาผ๎าไทยสูํสากล
ภายใต๎โครงการเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ของประเทศไทย พ.ศ.
2561
- สนับสนุนให๎อาจารย์ในหลักสูตรเข๎ารํวมในกิจกรรม
บริการวิชาการ ตัวอยํางเชํน อาจารย์ ภูษิต รัตนภานพ เข๎า
รํวมโครงการ ได๎แกํ
- โครงการ “ปั้นดินให๎เป็นบุญ” เพื่อสอนผู๎ต๎องขังใน
เรือนจําเรียนรู๎เทคนิคการปั้นประติมากรรม 3 มิติเพื่อสร๎าง
พระพุทธรูป ตํอเนื่องเป็นปีที่ 3
- กิจกรรม “ศิลปะวันเด็ก” ซึ่งจัดรํวมกับเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ณ สวนสัตว์นครปฐม ตํอเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อ
เผยแพรํความรู๎ศิลปะและประชาสัมพันธ์คณะมัณฑนศิลป์แกํ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย โดยให๎นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรเข๎ารํวมใน
กิจกรรมดังกลําวด๎วย
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อใช้ขอตาแหน่งวิชาการ
ในปีการศึกษานี้อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรเสนอโครงการวิจัยและได๎รับจัดสรร
ทุนอุดหนุนการทําวิจัย/สร๎างสรรค์ ตัวอยํางเชํน
- อาจารย์ ไพลิน ศิริพานิช รับทุนอุดหนุนวิจัยสร๎างสรรค์
จากคณะฯ โครงการวิจัยเรื่อง “เครื่องประดับตกแตํงใน
รูปแบบของที่ระลึกสําหรับพิพิธภัณฑ์บ๎านป้าทุ๎มป้าไท๎ จังหวัด
สกลนคร” จัดทํารายงานวิจัยและผลงานเครื่องประดับ เพื่อ
อนุรักษ์และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่น จังหวัดสกลนคร
- อาจารย์ อรอุมา วิชัยกุล รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
สร๎างสรรค์ จากกองทุนวิจัยสร๎างสรรค์คณะฯ เรื่อง “การ
ออกแบบเครื่องประดับรํวมสมัยที่ได๎แรงบันดาลใจจาก
องค์ประกอบงานศิลปะไทย” ซึ่งอยูํระหวํางการออกแบบ
เครื่องประดับและสรุปผลรายงานวิจัย
การขอตาแหน่งวิชาการ
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- รศ. ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์ ได๎รับทุนสนับสนุน การขอ
ตําแหนํงวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ จากกองทุนสํงเสริมและ
พัฒนาการศึกษาคณะฯ
นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผู๎ได๎รับทุนกาญจนา
ภิเษก รํวมกับอาจารย์ อรอุมา วิชัยกุล เพื่อศึกษาตํอและทํา
โครงการวิจัยในระดับปริญญาเอก
- อาจารย์ ทัศน์ฐ รสชง ศรีกุล กรณ์ อาจารย์ ชาติชาย
คันธิก และ อาจารย์ ดร.วินิตา คงประดิษฐ์ ยื่นขอตําแหนํง
วิชาการระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์ตามเกณฑ์ที่กําหนด
การเพิ่มพูนความรู้
- อาจารย์ อรอุมา วิชัยกุล ได๎รับทุนกาญจนาภิเษก
สนับสนุนการศึกษาและทําโครงการวิจัยระดับปริญญาเอก
และเข๎าศึกษาในหลักสูตรสาขาศิลปะการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2560 และผํานการประเมินหัวข๎อ
วิทยานิพนธ์ และการรายงานความก๎าวหน๎าตํอแหลํงทุน
การประเมินกระบวนการสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์
จากการประชุมประเมินแผนงานการสํงเสริมและสนับสนุน
คุณภาพอาจารย์ พบวํา การให๎ทุนสนับสนุนการทํางานวิจัย/
สร๎างสรรค์ที่จัดสรรโดยกองทุนวิจัยคณะฯ สํงผลตํอการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตร และการผลิตผลงาน
วิชาการและงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้การแนะนําให๎คณาจารย์ทุกทํานในหลักสูตรได๎มี
สํวนรํวมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและโครงการวิจัย/
สร๎างสรรค์ ตามแผนงานการบริหารหลักสูตร ยังเป็นการดึง
ศักยภาพที่โดดเดํนของอาจารย์แตํละทํานสร๎างให๎เกิดเป็น
ผลงานที่มีประโยชน์ตํอสังคมในวงกว๎าง สามารถเผยแพรํเพื่อ
เป็นต๎นแบบในการดําเนินงานแกํบุคคลากรในหลักสูตรอื่นๆ
ของคณะฯ
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการสํงเสริมและ
พัฒนาอาจารย์
- มีกระบวนการพิจารณาและวางแผนการให๎การสนับสนุน
การพัฒนาอาจารย์อยํางตํอเนื่อง ตลอดจนการเพิ่ม
งบประมาณเพื่อการอบรม หรือเสนอผลงานวิชาการ/
สร๎างสรรค์ในตํางประเทศของอาจารย์ในรายที่มีความ
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
สอดคล๎องตํอการเพิ่มพูนความรู๎ในหลักสูตร
- พิจารณาการวางแผนงานเพื่อกําหนดโครงการการอบรม
และสัมมนาที่สอดคล๎องกับการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
เพื่อเป็นตัวอยํางการจัดกิจกรรมสําหรับคณาจารย์ในปี
การศึกษาหน๎า

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.2)

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1

ผลการดาเนินงาน

(1) ร๎อยละอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
1 x 100/ 5 = 20.00
(2) ร๎อยละอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนํงทางวิชาการ ตารางที่ 1.1-1
2 x 100/ 5 = 40.00
ตารางที่ 4.2-1(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
ตารางที่ 4.2-6
(0.8+7.0) x 100/ 5 = 156.00

4.2(1) สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
ร๎อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร๎อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาโท
ร๎อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 20.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร๎อยละ 20.00
เป้าหมายของปีนี้
: ร๎อยละ 20.00
เป้าหมายปีตํอไป
: ร๎อยละ 20.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20 ขึ้นไป)

หน่วยวัด
คน
คน
คน
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการ
หลักฐาน/ตาราง
ดาเนินงาน
อ๎างอิง
ตารางที่ 1.1-1
4
ตารางที่ 1.1-1
1
ตารางที่ 1.1-1
80.00
20.00

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน
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4.2(2) สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามตาแหน่งวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไมํมีตาํ แหนํงทางวิชาการ
รวมอาจารย์ประจําที่มีตําแหนํงวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร๎อยละอาจารย์ประจําที่มีตําแหนํงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 40.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร๎อยละ 40.00
เป้าหมายของปีนี้
: ร๎อยละ 60.00
เป้าหมายปีตํอไป
: ร๎อยละ 60.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป)

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
คน
ร๎อยละ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการ
ดาเนินงาน
0
0
2
3
2
40.00

หลักฐาน/ตาราง
อ๎างอิง

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1

3.33 คะแนน
3.33 คะแนน
 ไมํบรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจํา
น้ําหนัก จํานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.40
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.40
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํ ใ นประกาศของ ก.พ.อ.แตํ ส ถาบั น นํ า เสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
0.40
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
0.40
และจัดทําเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล
0.60
TCI กลุํมที่ 2
3.2 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.60
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2

ผลรวมถํวง
น้ําหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-2
ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.2

ตารางที่ 4.2.2

ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.3
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจํา
ผลรวมถํวง
น้ําหนัก จํานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
น้ําหนัก
4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํ ใ นฐานข๎ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แตํ ส ถาบั น นํ า เสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป
0.80
และแจ๎ งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แตํ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
0.80
เพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล
0.80
TCI กลุํมที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.80
1
0.80
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1
5.1 บทความวิจั ยที่ตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา วํา ด๎ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการสํ า หรั บ การเผยแพรํ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา วํา ด๎ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการสํ า หรั บ การเผยแพรํ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได๎รับการจดสิทธิบัตร
1.00
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช๎ สั ง คมที่ ไ ด๎ รั บ การประเมิ น ผํ า นการ
1.00
ประเมินตําแหนํงทางวิชาการแล๎ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎
1.00
ดําเนินการ
5.6 ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค๎นพบใหมํและได๎รับการจด
1.00
ทะเบียน
5.7 ตํารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่ ํานการประเมินตําแหนํงทาง
1.00
วิชาการแล๎ว
5.ตํารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตําแหนํงทางวิชาการแตํไมํได๎นํามาขอรับการประเมิน
1.00
ตําแหนํงทางวิชาการ
6. งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสสูํ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
0.20
หนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน
0.40
5
2.00
8. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ
0.60
9. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวําง
0.80
ประเทศ

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง
ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.4
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 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจํา
ผลรวมถํวง
หลักฐาน/
น้ําหนัก จํานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
น้ําหนัก
ตารางอ๎างอิง
10. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/
ตารางที่ 4.2.6
1.00
5
5.00
นานาชาติ
จํานวนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
5
จํานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
1
จํานวนผลงานสร๎างสรรค์ทั้งหมด
10
ผลรวมถํวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผรู๎ ับผิดชอบ
0.80
หลักสูตร
ผลรวมถํวงน้ําหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
7.00
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของประจํา/
16.00
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ําหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์
140.00
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
4.00
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ําหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของ
35
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20)
ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

: ร๎อยละ
: ร๎อยละ
: ร๎อยละ
: ร๎อยละ

124.00
156.00
20.00
20.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
- อัตราการคงอยูํของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
1. ในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) ซึ่งจัดการเรียน
การสอนในภาคการศึกษานี้เป็นปีที่ 2 มีอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน เชํนเดียวกับหลักสูตร
เดิม ประกอบด๎วย
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 คน
อาจารย์วุฒิปริญญาโท จํานวน 4 คน
และมีอาจารย์ที่มีตําแหนํงทางวิชาการระดับผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจําหลักสูตรรวม 13 คน
ประกอบด๎วย

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

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน
อาจารย์ประจําหลักสูตร 8 คน
โดยเป็นอาจารย์รับเข๎าใหมํ 1 คน
- ความพึงพอใจของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
กลไกการสํารวจข๎อมูลความพึงพอใจฯ
- คณะมัณฑนศิลป์จัดประชุมอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร และจัดทําแบบประเมินสําหรับอาจารย์ ในการ
ประเมินความพอใจในประเด็นด๎านหลักสูตรและการจัด
การศึกษา
- คณะผู๎บริหารหลักสูตรเปิดให๎มีการเสนอแนะและ
รายงานความพึงพอใจในประเด็นด๎านหลักสูตรและการ
จัดการศึกษาทั้งในที่ประชุมภาควิชาฯ การรายงานใน
มคอ.5 และการสอบถามโดยตรงจากอาจารย์ผู๎สอนใน
หลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
ระดับความพึงพอใจฯ 3 ปีย๎อนหลัง เป็นดังนี้
ปี 2559 เทํากับ 4.15
ปี 2560 เทํากับ 4.05
ปี 2561 เทํากับ 3.97
- คณะฯ รวบรวมผลการประเมินจากแบบประเมิน
สําหรับอาจารย์ สรุปผลการให๎ข๎อมูลในแบบสอบถาม
และแจ๎งตํอหัวหน๎าภาควิชาฯ และอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร
- จากชํองทางการดําเนินงานหลักสูตรสามารถสรุป
ความเห็นจากอาจารย์ผู๎สอนในหลักสูตร เพื่อนําไป
ปรับปรุงและวางแผนในภาคการศึกษาหน๎า โดยเฉพาะ
การดําเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ควบคูํไป
กับหลักสูตรเดิม

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- แบบประเมิน
สําหรับอาจารย์
ในการประเมิน
ความพอใจใน
ประเด็นด๎าน
หลักสูตรและ
การจัด
การศึกษา
จากผลประเมิน
คณาจารย์มี
ความเห็นวํา
ควรปรับปรุง
การให๎บริการ
อินเตอร์เนต
และศูนย์เรียนรู๎
อาคารศิลป์ 3

การประเมินกระบวนการ
- แบบการประเมินความพอใจในประเด็นด๎าน
หลักสูตรและการจัดการศึกษาสําหรับอาจารย์
ครอบคลุมประเด็นตํางๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอการปรับปรุง
การบริหารหลักสูตรในรอบการประเมินนี้
- ชํองทางการเสนอข๎อคิดเห็นภายในการดําเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีความเหมาะสมและสามารถสื่อสารได๎ตรง
ประเด็น
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรควรจัดให๎มีการประชุมเพื่อนําผลที่ได๎จากแบบ
สํารวจ มาปรับให๎สอดคล๎องกับการเรียนการสอน และ
การบริหารหลักสูตรมากยิ่งขึ้นในครั้งตํอไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 3
ระดับ 4
4.2
4.2 (1)
ร๎อยละ 20
ร๎อยละ 20.00
4.2 (2)
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 40.00
4.2 (3)
ร๎อยละ 20
ร๎อยละ 156.00
4.3
ระดับ 3
ระดับ 3
คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
4
รวม 13.33/ 3 = 4.44
5.00
3.33
5.00
3
11.44/ 3 = 3.81 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญและความสามารถตรงตาม
สาขาวิชาชีพและคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตร
2. อาจารย์ในหลักสูตรได๎รับการสํงเสริมให๎ได๎รับโอกาสในพัฒนาศักยภาพอยํางตํอเนื่อง ตามความ
เชี่ยวชาญและความสนใจของแตํละทําน
โอกาสในการพัฒนา
1. คณะมัณฑนศิลป์สนับสนุนด๎านงบประมาณในการทําวิจัยและสร๎างสรรค์แกํอาจารย์ในหลักสูตรอยําง
เพียงพอและตํอเนื่องจากปีที่ผํานมา
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2. ภาควิชาฯได๎รับความรํวมมือจากมหาวิทยาลัยในตํางประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการ
แสดงผลงานสร๎างสรรค์และผลงานวิชาการคณาจารย์รํวมกัน อาทิ มหาวิทยาลัยกุกมิน Kookmin University
ประเทศเกาหลีใต๎ Estonian Academy of Art ประเทศเอสโตเนีย และคาดหมายวําจะบรรลุข๎อตกลงในความ
รํวมมือกับสถาบันสอนศิลปะ มณฑลเฉิงตู ประเทศจีน ในอนาคตอันใกล๎
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2561 (นํามาจาก มคอ5 ของแตํละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
360 111 ภูมิ
ปัญญาไทยกับ
การสร๎างสรรค์
360 112
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต๎น
360 113 การ
ออกแบบและการ
สร๎างสรรค์ใน
ศิลปะตะวันออก

การกระจายของเกรด

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
1/61

A

1/61

B

C+

18 2

1

5 18 9

2

1

6 12 2

1

1/61

B+

C

D+

D

F

S

U

1
1

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP
ทะเบียน ผําน
21
21
36

36

22

22

สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2561 (นํามาจาก มคอ5 ของแตํละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
วิชาแกน
360 101 การ
ออกแบบ 1
360 102 การ
ออกแบบ 2
360 103 วาดเส๎น
1
360 104 วาดเส๎น
2
360 105 ศิลปะ
ปฏิบัติ 1
360 106 ศิลปะ
ปฏิบัติ 2
360 107 การ
เขียนแบบ
เบื้องต๎น
360 108 ศิลปะ
ไทยปริทัศน์

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

การกระจายของเกรด
A

B+

B

1/61

7

8

5

2/61

12 7

3

1/61

5

6

2

2/61

2 2

10 3

1/61

5

8

2/61

1 11 6

2

2/61

7

2

4

2/61

7 10 1

1

7

5

5

C+

C

D+

D

F

2

S

U

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP
ทะเบียน ผําน
22

22

22

22

1

21

21

2

2

22

1

2

21

21
I=1
21

22

22

22

21

22

21
I=1

2
2
1

1
1

1
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รหัส ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
366 101 ประวัติ
เครื่องประดับ
366 102 การทํา
เครื่องประดับ 1
366 103 การทํา
เครื่องประดับ 2
366 104 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 1
366 105 งาน
โลหะไทย
ประเพณี
366 106 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 2
366 107 อัญมณี
ศาสตร์
366 108 วัสดุ
และกระบวนการ
ผลิต
366 109 การ
เขียนแบบและ
เสนอแบบเฉพาะ
ด๎านการออกแบบ
เครื่องประดับ
366 201
ธุรกิจอัญมณี
366 202 วิธีวิจัย
และการจัด
สัมมนา
366 203
ภาษาอังกฤษ
สําหรับการ
ออกแบบ
เครื่องประดับ
366 204 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 3
366 205

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

การกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

C

D+

1/61

6 12 3

1

1/61

5

9

4

1

2

1

2/61

10 5

2

3

1

1

1/61

8

8 12 5

3

1

1/61

12 2 11 4

5

1

D

F

S

1
1

1

U

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP
ทะเบียน ผําน
22

22

23

23

23

23

37

37

36

36

1

1

36

36

2/61

1

2/61

10 13 7

6

2/61

9 11 8

4

3

35

35

2/61

17 13 3

2

1

36

36

1/61

17 4

24

24

1/61

4

26

26

1/61

17 4

3

25

25

1/61

6

8

8

25

24
W=1

1/61

5

4

3

25

25

3

7 10 3

1

1

2
2

6

1

1
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รหัส ชื่อวิชา
เครื่องประดับกับ
วิถีชีวิต
366 206 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 4
366 207
การตลาดและการ
บริหารจัดการ
ธุรกิจ
เครื่องประดับ
366 208
ภาษาอังกฤษ
สําหรับธุรกิจ
เครื่องประดับ
366 209 การ
นําเสนอผลงาน
เครื่องประดับ
366 211 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 5
366 212 ศิลป
นิพนธ์
วิชาเลือก
366 213 การ
ออกแบบถักทอ
และแฟชั่น
366 215 การ
ออกแบบอุปกรณ์
ประกอบตกแตํง
366 216 งานชําง
ศิลป์ตะวันออก
366 220
กรรมวิธีตกแตํงผิว
เครื่องประดับ
366 229 ศิลปะ
และการออกแบบ
แก๎ว

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

การกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

2/61

10 5

4

2/61

5

4

6

3

2/61

4

4

6

3

2/61

13 7

2

1/61

7

2/61

11 14 3

2/61

2

6

2/61

3

3

1/61

2

1/61

6

1/61

5

C

D+

D

F

S

U

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP
ทะเบียน ผําน
23

19
I=4

24

24

25

21
I=4

24

22
I=2

35

33
S*= 2

32

32

8

8

9

8
I=1

3

5

5

3

9

9

5

5

6 14 3

2

3

2

4

4

1
1

2
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
หลักฐาน/
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ตาราง
อ้างอิง
สาระของรายวิช าใน - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข๎อมูลที่ใช๎ในการพัฒนาหรือ
- มคอ.5
หลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- รายงาน
(ตัวบ่งชี้ 5.1)
กลไกการจัดทําหลักสูตร
การประชุม
- เนื่องจากได๎มีการดําเนินงานหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) เป็น ภาควิชาฯ
ปีที่ 2 อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร มี - ตาราง
การประชุมเพื่อทบทวนแนวคิดและวัตถุประสงค์ของวิชาในหลักสูตร เปรียบเทียบ
ตลอดจนข๎อมูลที่ใช๎ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร พร๎อมสรุป หลักสูตรเดิม
รายงานการประเมินหลักสูตร
และการ
- กําหนดกรอบเวลาการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรทุกปี
ปรับปรุง
การศึกษา จนกวําจะครบรอบการปรับปรุงในอีก 5 ปี
หลักสูตร
- ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรในปีที่ 1 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พ.ศ.2560
และวางแผนการดําเนินงานในปีการศึกษาหน๎า ควบคูํไปกับการ
ดําเนินงานหลักสูตรเดิม โดยเฉพาะการจัดตารางเรียนและกําหนด
ผู๎สอน อาจารย์พิเศษ ให๎เหมาะสมกับรายวิชาที่ปรับปรุงใหมํและ
ภาระงานที่เพิ่มขึ้น
- ทําความเข๎าใจกระบวนการจัดทําหลักสูตรและการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ กําหนดคุณสมบัติผู๎เรียนในหลักสูตร ตามระบบประกัน
คุณภาพ AUN QA ที่มหาวิทยาลัยจะนํามาดําเนินงานในอนาคต
- วางแผนการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
ในหลักสูตร หลังปิดภาคการศึกษา เพื่อนําข๎อมูลมาประกอบการวาง
แผนการดําเนินงานหลักสูตร และพิจารณาให๎ตรงกับผลการเรียนรู๎
ของหลักสูตรในอนาคต
ผลการดําเนินงาน
- จากการประเมินหลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) พบวํามีรายวิชาเลือก
เสรีจํานวน 24 วิชา และมีหลายวิชาที่ไมํเคยเปิดการเรียนการสอน
จึงได๎มีการประชุมระหวํางอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรรํวมกับการ
สอบถามความสนใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เพื่อ
ปรับเปลี่ยนวิชาเลือกเสรีให๎เหมาะสมกับแนวโน๎มการออกแบบและ
สร๎างสรรค์ ตลอดจนปรับปรุงเนื้อหาสาระของวิชาเลือกเสรีให๎
ทันสมัยตอบรับตํอการพัฒนาด๎านการออกแบบและธุรกิจ
เครื่องประดับ ตัวอยํางเชํน
สํงเสริมการเรียนรู๎กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับและงาน
ตกแตํงด๎วยวัสดุที่หลากหลาย ในวิชา 366 229 ศิลปะและการ
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ออกแบบแก๎ว วิชา 366 220 กรรมวิธีตกแตํงพื้นผิวเครื่องประดับ
และวิชา 366 213 การออกแบบถักทอและแฟชั่น โดยจํากัดจํานวน
นักศึกษาในแตํละวิชาไมํเกิน 5-8 คน มีการเชิญวิทยากรพิเศษมาให๎
ความรู๎และฝึกทักษะโดยฌฉพาะ สํงผลให๎นักศึกษามีการพัฒนา
ทักษะและเรียนรู๎ได๎ดีขึ้นจากการเรียนกลุํมยํอย สามารถนําความรู๎ที่
ได๎ไปประยุกต์ใช๎ในวิชาการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง
- สําหรับการดําเนินงานหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ในปีที่ 1
เป็นการเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาแกน ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาใกล๎เคียง
กับหลักสูตรเดิม แตํได๎มีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดการเรียนการ
สอนที่ มุํ ง เน๎ น การเสริ ม สร๎ า งศั ก ยภาพผู๎ เ รี ย นและการบู ร ณาการ
ความรู๎ จึงได๎มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ระหวํางสาขาวิชา และ
การสร๎างกิจกรรมตามความสนใจของผู๎เรียนมากยิ่งขึ้น ตัวอยํางเชํน
ในวิชา 360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 ให๎นักศึกษาเข๎ารํวมในกิจกรรมวัน
เด็ ก ณ สวนสั ต ว์ นครปฐม เพื่ อ แนะนํ า กิ จ กรรมศิ ล ปะสํ า หรั บ
เยาวชน
วิชา 360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 มีการจัดแสดงผลงานรํวมกับ
นักศึกษาภาควิชาออกแบบเครื่องแตํงกาย และนักศึกษาคณะอักษร
ศาสตร์ เรียนรู๎การทํางานในระบบทีมและแลกเปลี่ยนความรู๎ด๎านการ
ออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแตํงกาย
นอกจากนี้ในวิชา 366 107 การออกแบบเครื่องประดับ 2 ในชั้น
ปีที่ 2 ได๎ดําเนินงานโดยการนําความรู๎ในชั้นปีที่ 1 มาเป็นข๎อมูลเพื่อ
พัฒนาการออกแบบสร๎างสรรค์ที่สะท๎อนวัฒนธรรม และการสร๎างอัต
ลักษณ์ท๎องถิ่นตามความคิดสร๎างสรรค์สํวนบุคคลได๎อยํางนําสนใจ
- อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรเข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ที่ จั ด ขึ้ น โดยคณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ แ ละ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต
การประเมินกระบวนการจัดทําหลักสูตร
กระบวนการทบทวนวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร
รํวมกับอาจารย์ผู๎สอนในปีการศึกษาที่ผํานมาสํงผลให๎การปรับปรุง
สาระของรายวิช าตํางๆของหลั กสู ตรมีการแลกเปลี่ ยนข๎อคิดเห็ น
อยํ า งกว๎ า งขวาง และเป็ น ประโยชน์ ตํ อ การปรั บ ปรุ ง และจั ด ทํ า
แผนการสอนในภาคการศึกษาตํอไป
สําหรับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) คณะผู๎บริหารหลักสูตรมี
การประชุมวางแผนการสอนรํวมกับอาจารย์ประจําหลักสูตร และจัด
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ตารางเรี ย นตลอด 4 ปี พร๎อมกําหนดอาจารย์ผู๎ส อนและอาจารย์
พิเศษที่เหมาะสม โดยเฉพาะวิช าที่เป็นวิชาใหมํและสอดคล๎องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยมุํงเน๎นการปฏิบัติงานและสาระสําคัญ
ของรายวิชาตํางๆให๎สอดคล๎องกับวิชาการออกแบบเครื่องประดับใน
ทุกภาคการศึกษา เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถบูรณาการความรู๎ได๎อยําง
เป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ยั งจั ดให๎ มีการประชุมเพื่อทวนสอบผลการเรียนการ
สอนในรายวิชาตํางๆของปีการศึกษาที่ผํานมา เพื่อนําข๎อคิดเห็นที่
ได๎มาปรับปรุงหลักสูตรตํอไป
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทําหลักสูตร
การทบทวนเนื้อหารายวิชาและวิธีการเรียนการสอนในแตํละภาค
การศึกษา นอกจากจะเป็นประโยชน์ตํอการจัดการเรียนการสอนใน
แตํละภาคการศึกษาแล๎ว ยังสามารถเก็บรวบรวมเพื่อสรุปเป็นข๎อมูล
แกํผู๎บริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอนในการปรับปรุงหลักสูตรรอบ
ตํอไป
เนื่ อ งจากขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานของการพิ จ ารณากลั่ น กรอง
หลั ก สู ต รในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ใ ช๎ เ วลามาก ในการปรั บ ปรุ ง
หลั ก สู ต รรอบตํ อไปจึ ง จํ า เป็ น ต๎ องกํ า หนดกรอบเวลาที่ เ หมาะสม
สําหรับการดําเนินการของภาควิชาฯและคณะฯ โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงวิชาแกนซึ่งเรียนรํวมกันในทุกภาควิชาของคณะมัณฑนศิลป์
- การปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตามความก๎าวหน๎าในศาสตร์
สาขาวิชา
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัย
เนื่องจากได๎กําหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาที่
ผํานมาและดําเนินการเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ในปีการศึกษานี้ จึง
ดําเนินการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เป็นปีที่ 2
ควบคูํกับหลักสูตรเดิม
อยํางไรก็ดีเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตามความก๎าวหน๎าใน
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ การพัฒนาองค์ความรู๎และภูมิ
ปัญญาไทยสูํเศรษฐกิจแบบสร๎างสรรค์ จึงได๎มีการประชุมเพื่อ
วางแผนและติดตามการดําเนินงานหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง
1. ประเมินผลและสรุปข๎อเสนอแนะของอาจารย์ผู๎สอนตํอ
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.5 นํามาปรับปรุง
รายวิชาในหลักสูตรเดิม และวางแผนการเรียนการสอนให๎

- โครงการ
สัมมนา
ภาควิชา
ประจําปี
- ตาราง
เปรียบเทียบ
การแก๎ไข
หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ.2560
- หนังสือ
แตํงตั้ง
อนุกรรมการ
ดําเนินงาน
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เหมาะสมกับแนวทางการศึกษาในหลักสูตรใหมํ
หลักสูตร
2. สรุปผลจากการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรของนักศึกษา - บทสรุป
และอาจารย์ที่จัดทําขึ้นในแตํละปี โดยเฉพาะการติดตาม
ผู๎บริหาร
สอบถามนักศึกษาซึ่งเข๎าศึกษาในหลักสูตรใหมํ
หลักสูตร
3. สรุปผลการดําเนินงานสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู๎มีสํวน
ได๎สํวนเสียของหลักสูตร เพื่อวางแผนการดําเนินงานหลักสูตร
ได๎อยํางเป็นระบบยิ่งขึ้น
4. กําหนดแผนงานปรับปรุงหลักสูตรและกรอบเวลาให๎เหมาะสม
กับขั้นตอนการดําเนินงาน ประกอบด๎วย การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ การวิพากษ์หลักสูตร การยื่นหลักสูตรเสนอตํอ
กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามลําดับ
ผลการดําเนินงาน
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรได๎ดําเนินงานตํอเนื่องจากปี
การศึกษาที่ผํานมา และเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560)
ในปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ควบคูํไปกับหลักสูตรเดิมในปีการศึกษานี้
นักศึกษาในหลักสูตรใหมํมีความเข๎าใจในแผนการเรียน สามารถ
จัดสรรเวลาเรียนตามตารางเรียนที่กําหนดให๎ได๎เป็นอยํางดี ประกอบ
กับรายวิชาในหลักสูตรชั้นปีที่ 1 ยังคงสาระใกล๎เคียงกับหลักสูตรเดิม
อยูํมาก จึงทําให๎นักศึกษาสามารถเรียนรู๎และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับนักศึกษารุํนพี่ในหลักสูตรเดิมได๎
สําหรับหลักสูตรในปีที่ 2 เป็นการเพิ่มทักษะการขึ้นรูป
เครื่องประดับให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาแนวความคิด ในวิชาการ
ออกแบบเครื่องประดับ 1 และ การออกแบบเครื่องประดับ 2 โดย
เพิ่มความเข๎มข๎นของสาระในโจทย์ที่เกี่ยวข๎องกับรากฐานความคิด
เกี่ยวกับมนุษย์และวัฒนธรรมไทย
การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
เนื่องจากได๎มีการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรลํวงหน๎าและมี
การประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์เป็น
ประจําทุกปี สํงผลให๎คณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําเสนอ
ผลการปรับปรุงหลักสูตรได๎อยํางเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร๎าง
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่สะท๎อนแนวคิดและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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ผลการดาเนินงาน
มากยิ่งขึ้น
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการและการเตรียมการของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
ตลอดปีการศึกษาที่ผํานมา นับวํามีประสิทธิภาพดี สามารถพิจารณา
สาระในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได๎อยํางรอบด๎าน แก๎ไขปัญหา
ตํางๆ และดําเนินการให๎สําเร็จตามกรอบเวลาที่ได๎ตั้งไว๎ โดย
ตั้งเป้าหมายการปรับปรุงหลักสูตรแล๎วเสร็จตามขั้นตอน และ
สามารถนํากระบวนการนี้ไปปรับใช๎ในการวางแผนการปรับปรุง
หลักสูตรในรอบตํอไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้

:
:
:
:

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

การวางระบบผู๎ ส อน - การกําหนดผู๎สอน
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร กลไกการกําหนดผู๎สอน
จัดการเรียนการสอน - อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรรํวม
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
ประชุมกับเพื่อวางระบบผู๎สอน การจัดตารางสอน และการจัดแบํง
ภาระงานตลอดปีการศึกษา ลํวงหน๎ากํอนเปิดภาคการศึกษา
โดยเฉพาะในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ได๎วางตารางเรียนตาม
แผนการสอนครบ 4 ปีตลอดหลักสูตร
- สืบเนื่องจากการประเมินผลการเชิญสอนของอาจารย์พิเศษใน
ภาคการศึกษาที่ผํานมา มีข๎อร๎องเรียนเรื่องขั้นตอนการจํายเงิน
คําตอบแทนลําช๎า สําหรับในปีการศึกษานี้สํานักงานเลขานุการ
คณะฯได๎รับทราบถึงปัญหา และแก๎ปัญหาโดยเพิ่มการสํงข๎อมูล
สําหรับบันทึกรายละเอียดการเชิญสอนอาจารย์พิเศษและวิทยากร
โดยให๎อาจารย์ผู๎สอนและผู๎ประสานงานในรายวิชากรอกข๎อมูลให๎
ครบถ๎วนทั้งบัตรประชาชน และเลขที่บัญชี ยื่นตํอสํานักงาน
เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ กํอนเปิดภาคการศึกษา

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
- มคอ.3
- มคอ.5
- สรุป
รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ
เรื่องการ
ดําเนินงาน
หลักสูตร ปี
การศึกษา
2559
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

- ทบทวนการประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษ ในรายวิชา
ตํางๆ และสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาโดยตรง เพื่อปรับปรุง
ให๎ดีขึ้น โดยเฉพาะในรายวิชาที่พบข๎อร๎องเรียนจากนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
- การประชุมรํวมกันของอาจารย์ในหลักสูตรสามารถกําหนดให๎
อาจารย์ผู๎สอนมีภาระงานสอนตรงตามความเชี่ยวชาญในทุกวิชาและ
สามารถจัดทําแผนการเรียนรู๎ในทุกภาคการศึกษาได๎ครบถ๎วน
โดยเฉพาะการเตรียมการสําหรับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ในปี
ที่ 2 ซึ่งจะมีรายวิชาที่ปรับเปลี่ยนไปจากหลักสูตรเดิม
- ระบบการเชิญสอนอาจารย์พิเศษมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น การ
สํงบันทึกและมคอ.3 ชํวยให๎อาจารย์ผู๎ประสานงานสามารถ
ตรวจสอบและติดตามได๎ ลดปัญหาการทําเอกสารหาย อยํางไรก็ดียัง
พบความลําช๎าของการเบิกจํายคําสอนเชํนเดิม และเป็นการผลัก
ภาระให๎ให๎ผู๎ประสานงานในวิชาตํางๆเป็นผูต๎ ดิ ตามจากสํานักงาน
เลขานุการคณะฯ
- จากการประเมินข๎อร๎องเรียนของนักศึกษาในด๎านตํางๆจึงจัดให๎
มีการประชุมระหวํางอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรเพื่อปรับเปลี่ยนอาจารย์พิเศษในรายวิชาที่มีข๎อ
ร๎องเรียนจากนักศึกษาและได๎พิจารณาสาเหตุอยํางถี่ถ๎วน ตลอดจน
การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ เพื่อป้องกันการเกิดข๎อร๎องเรียน
ในอนาคต
การประเมินกระบวนการกําหนดผู๎สอน
- การกําหนดผู๎สอน ตารางสอน และการจัดการเรียนการสอน
ตลอดปีการศึกษามีความเหมาะสมกับหลักสูตรเดิม และหลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2560)
- แม๎ระบบการเชิญสอนของอาจารย์พิเศษและวิทยากรที่กําหนด
ไว๎กอํ นเปิดภาคการศึกษาจะมีความสอดคล๎องกับการทํามคอ.3 แตํ
บางกรณีมีความจําเป็นที่ต๎องการเพิ่มวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษใน
บางสัปดาห์ เชํนวิทยากรที่ทํางานในตํางประเทศหรือตํางจังหวัดและ
แจ๎งกําหนดเดินทางมาระหวํางเปิดภาคการศึกษา ได๎มีการแก๎ไขเรื่อง
การประสานงานกับสํานักงานเลขานุการคณะฯให๎มีความคลํองตัวใน
การดําเนินงานมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นเพื่อให๎การบริหารงานหลักสูตรไมํเกิดภาระกับผู๎สอนและผู๎
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หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

ประสานงานที่เชิญอาจารย์พิเศษ จึงจัดให๎มีการรวบรวมข๎อมูลสํวน
บุคคลของอาจารย์พิเศษในทุกรายวิชา ของภาคการศึกษาต๎นและ
ปลายในหลักสูตร เพื่อรวมสํงสํานักงานเลขานุการคณะฯ โดยเฉพาะ
ในรายวิชาที่มีรายละเอียดด๎านคุณวุฒิของอาจารย์พิเศษที่ต๎องชี้แจง
ตํอมหาวิทยาลัย
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกําหนดผู๎สอน
- นําข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินอาจารย์ผู๎สอนของนักศึกษา
ตลอดจนข๎อเสนอแนะของอาจารย์มาปรับปรุงให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของผู๎เรียน และการวางระบบผู๎สอนในภาคการศึกษาตํอไป
- ทบทวนระบบการเชิญอาจารย์พิเศษและวิทยากรในรายวิชาที่มี
ปัญหา เพื่อเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯและแจ๎งปัญหาการ
ดําเนินงานแกํสํานักงานเลขานุการคณะฯ
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู๎ (มคอ. - มคอ.3
3 และ มคอ.4)
- มคอ.4
กลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู๎
- มคอ.5
- อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการจัดทําแผนการเรียนรู๎
ในทุกภาคการศึกษา เพื่อรายงานตํอคณะฯ โดยให๎อาจารย์ผู๎สอน
และผู๎ประสานงานทุกวิชาจัดทํามคอ.3 และมคอ.4 กําหนด
ระยะเวลาการจัดทําและรวบรวมแผนการเรียนรู๎ แจ๎งให๎อาจารย์
ผู๎สอนทราบผํานสื่อโซเชียลมีเดียและอีเมล์ ภายใน 2 สัปดาห์กํอน
เปิดภาคการศึกษา
- พิจารณาเรื่องการเชิญอาจารย์พิเศษ การประสานงานระหวําง
อาจารย์ผู๎สอนในหลักสูตร แผนงานหรือโครงการศึกษานอกสถานที่
การคัดเลือกสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา และรายงานในที่ประชุม
ภาควิชาฯ
- พิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลันกุกมิน Kookmin University ประเทศ
เกาหลีใต๎ และรายงานในที่ประชุมภาควิชาฯ
ผลการดําเนินงาน
- ในปีการศึกษานี้ มีการจัดทํามคอ.3 และ มคอ.4 วิชาตํางๆที่เปิด
สอนในหลักสูตรครบถ๎วน อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรติดตามรวบรวมแผนการเรียนรู๎ของอาจารย์ใน
รายวิชาตํางๆ
56

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
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- มีความพร๎อมในการจัดการเรียนการสอน การแนะนําบุคคลากร
และสถานที่เรียนสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
การประเมินกระบวนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู๎
- ระบบการติดตามการจัดทําแผนการเรียนรู๎ของหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพดี อาจารย์ผู๎สอนในหลักสูตรดําเนินงานได๎ตามแผนงาน
ที่กําหนด
-การวางแผนและดําเนินงานระดมความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียในหลักสูตร สามารถสรุปข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการจัดทํา
แผนการเรียนรู๎ของหลักสูตรได๎รอบด๎านยิ่งขึ้น
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกํากับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู๎
- อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรสามารถพิจารณาแผนการเรียนรู๎
สรุปข๎อมูลที่ได๎จากแผนการเรียนรู๎และข๎อเสนอแนะเสนอตํออาจารย์
ผู๎สอนในหลักสูตรและภาควิชาฯเพื่อเป็นข๎อมูลการปรับปรุงในภาค
การศึกษาตํอไป
- สามารถติดตามผลการเรียนการสอน และความสนใจของ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงในภาคการศึกษา
ตํอไป
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
กลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
- อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอนประชุมเพื่อ
วางแผนรํวมกันในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในรายวิชา
ที่สอดคล๎องกับภารกิจด๎านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดทําแผนการเรียนรู๎
- ประเมิน ผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผํานมา
ติดตามและแสวงหาความรํวมมือจากสถาบันและหนํวยงานตํางๆที่
ให๎การสนับสนุน
- สําหรับการดําเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ในปีที่

- มคอ.3
- มคอ.5
- เอกสาร
โครงการ
สัมมนาการ
จัดการ
ความรู๎
ประจําปี
2560
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1 และปีที่ 2 ได๎สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติจากการทัศนศึกษานอกสถานที่ และการค๎นหา
สร๎างสรรค์อัตลักษณ์ท๎องถิ่นจากงานออกแบบ
- และสนับสนุนให๎นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการบริการวิชาการแกํ
สังคม ผํานกิจกรรมศิลปะวันเด็ก และกิจกรรม Art Camp และ
โครงการเผยแพรํความรูํสูํชุมชนและท๎องถิ่น เป็นต๎น
ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษานี้มีวิชาในหลักสูตรที่มีกิจกรรมการบูรณาการ
ความรู๎ ตัวอยํางเชํน
1. บริษัทซิกนิตี้ จํากัด ผู๎ผลิตพลอยสังเคราะห์ในเครือชวารอฟกี้
ได๎เห็นศักยภาพในการออกแบบสร๎างสรรค์ของนักศึกษา จึง
ให๎การสนับสนุนในกิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิชาฯ
โดยจัดสรรวัสดุพลอยสังเคราะห์แกํนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ใน
วิชาการออกแบบเครื่องประดับ 4 ตํอเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อ
สร๎างให๎เกิดการบูรณาการความรู๎ด๎านการออกแบบเชิง
พาณิชย์กับผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับระดับนานาชาติ และนําผลงานจัดแสดงในงาน
Bangkok Gems and Jewelry Fair ณ ศูนย์แสดงสินค๎าอิม
แพคอารีนํา เมืองทองธานี อันเป็นสํวนหนึ่งของการบริการ
วิชาการทางสังคม
-นอกจากนี้ในรายวิชาดังกลําวยังได๎เพิ่มการเรียนรู๎และ
พัฒนาอัตลักษณ์ของผู๎ประกอบการค๎าลูกปัดโบราณ อําเภอ
คลองทํอม จังหวัดกระบี่ อันเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาการ
ออกแบบเครื่องประดับเชิงพาณิชย์เพื่อการยกระดับสินค๎า
ชุมชน
2. บริษัท สยามเจมส์กรุ๏ป จํากัด ได๎สนับสนุนโครงการออกแบบ
เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับเงินจังหวัดสุโขทัย โดยรํวมกับ
รายวิชา 366 107 การออกแบบเครื่องประดับ 2 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนั กศึกษาในงานออกแบบรํว มสมัยที่มีต๎นทุนด๎าน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และจั ด แสดงผลงานเผยแพรํ ณ ศู น ย์ ก ารค๎ า
ไอคอนสยาม IconSiam
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3. การจั ดโครงการศึกษานอกสถานที่ในวิช าอัญมณีศาสตร์
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตอัญมณี
และตลาดการซื้อขายอัญมณีของประเทศไทยที่จังหวัดจันทบุรี โดย
การบู ร ณาการความรู๎ ใ นด๎ า นวิ ท ยาศาสตร์ วั ส ดุ ศ าสตร์ และ
ศิลปวัฒ นธรรม รํวมกับนักศึกษาคณะอัญมณี มหาวิทยาลั ยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
4. การจัดกิจกรรมบริการวิชาการทางสังคม “ศิลปะวันเด็ก” โดย
ความรํวมมือกับเทศบาลจังหวัดนครปฐม เผยแพรํความรู๎ทางศิลปะ
และประชาสัมพันธ์คณะฯ แกํเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครปฐม
โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข๎ารํวมในกิจกรรมนี้
5. นอกจากนี้รายวิชาในหลักสูตรยังเน๎นการศึกษาศิลปวัฒนธรรม
และสํงเสริมการสร๎างสรรค์ผลงานที่สะท๎อนคุณคําอารยธรรมไทย
โดยการนําผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา 366 210 การ
ออกแบบเครื่องประดับ 5 ซึ่งได๎แรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรม
ไทยเข๎าประกวดรางวัลสมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เป็น
ประจําทุกปี เพื่อสร๎างให๎เกิดประสบการณ์เรียนรู๎แกํนักศึกษา
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ
ภารกิจด๎านอื่นๆ
- ในปีการศึกษานี้ การวางแผนและจัดทําแผนการเรียนรู๎ให๎
สอดคล๎องกับองค์ประกอบด๎านการบริการวิชาการทางสังคม การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบูรณาการความรู๎ มีความ
เหมาะสมสอดคล๎องกับรายวิชาในหลักสูตรตามที่ระบุในมคอ.3
- อาจารย์ ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
พิจารณารํวมกันจากผลงานของนักศึกษาและประสิทธิภาพในการ
เรียนรู๎ จากโครงการการบูรณาการความรู๎ตํางๆ พบวํานักศึกษามี
ความพึงพอใจในการเรียนรู๎ สถาบันตลอดจนองค์กรตํางๆมีความ
สนใจเข๎ารํ ว มสนั บ สนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิช าฯ
ตํอเนื่องในปีการศึกษาหน๎า
นอกจากนี้อาจารย์ผู๎สอนยังสามารถรวบรวมข๎อมูลที่ได๎จากการ
ประเมินผลการเรียนรู๎นําเสนอโครงการวิจัย และได๎รับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อเป็นตัวอยํางการจัดการความรู๎ ของ
หลักสูตร โดยเน๎ นโครงการนํานักศึกษาในหลักสู ตรเรียนรู๎รํว มกับ
ชุมชนและท๎องถิ่น และสามารถพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบเพื่อ
เป็นประโยชน์ตํอสังคมภายนอก
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ผลการดาเนินงาน
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการกับภารกิจด๎านอื่นๆ
- อาจารย์ ผู๎ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรนํา ผลที่ไ ด๎จ ากการประเมิ นไป
พัฒนาและสนับสนุนการเรียนรู๎ในรายวิชาอื่นๆในหลักสูตร ตลอดจน
แนะนําอาจารย์ผู๎สอนในรายวิชาตํางๆเพื่อจัดทําแผนการเรียนรู๎ใน
ภาคการศึกษาตํอไป
- สามารถติดตามและแสวงหาความรํวมมือจากชุมชน สถาบัน
และหนํวยงานตํางๆที่ให๎การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ภาควิชาอยํางสม่ําเสมอ
- สามารถเผยแพรํแนวทางการดําเนินงานหลักสูตรด๎านการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิช าการทางสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม สร๎างให๎เกิดความรํวมมือทางการศึกษาและ
การแบํงปันความรู๎เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล๎

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การประเมินผู๎เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

:
:
:
:

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

หลักฐาน/
ผลการดาเนินงาน
ตาราง
อ้างอิง
- การประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
- รายงาน
ศึกษาแหํงชาติ
การประชุม
กลไกการประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ภาควิชาฯ
- หลักสูตรได๎มีการดําเนินการตามขั้นตอนของการประเมินผู๎เรียน - มคอ.3
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
- มคอ.5
- อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
รํวมกันทบทวนมาตรฐานการเรียนรู๎ในแตํละด๎านของวิชาตํางๆ ใน
หลักสูตรเดิม และทบทวนความสอดคล๎องกับหลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2560)
ผลการดําเนินงาน
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- อาจารย์ผู๎สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและรายงานผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตํออาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและ
ภาควิชาฯ
- อาจารย์ผู๎สอนในแตํละวิชาทบทวนมาตรฐานการเรียนรู๎ทั้ง 6
ด๎าน
- คณะมัณฑนศิลป์มีการประเมินผลผู๎เรียน และสรุปผลการ
ประเมินผู๎เรียนตํออาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและภาควิชาฯ
การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู๎
- อาจารย์ผู๎สอนมีความเข๎าใจใน (Curriculum Mapping) ของ
รายวิชาในหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับ
ธรรมชาติของแตํละวิชา
- ระบบการประเมินและสรุปผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการ
เรียนรู๎
- อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรนํา
ข๎อมูลไปตรวจสอบและทบทวน เพื่อเตรียมความพร๎อมในการ
ดําเนินงานหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) ในปีที่ 2 และปีที่ 3
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา
- มคอ.5
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา
- อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรมีการ
ประชุมวางแผนการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแตํละภาค
การศึกษา
ผลการดําเนินงาน
- อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรมีการ
ทบทวนการประเมินผลการเรียนรู๎ในแตํละวิชา
- อาจารย์ผู๎สอนมีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาตํางๆ ในที่ประชุมภาควิชาฯ และ/หรือใน มคอ.5
การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎
- ระบบการทวนสอบมีความเหมาะสมตํอการปรับปรุงการ
ประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา
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- การจัดการเรียนการสอนและการรายงานผลมีประสิทธิภาพดี
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู๎
-อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรนํา
ข๎อมูลไปทบทวนหากมีข๎อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงในภาคการศึกษา
หน๎า
- การกํ า กั บ การประเมิ น การจั ด การเรีย นการสอน และประเมิ น - มคอ.5
หลักสูตร
- มคอ.7
กลไกการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร
- อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ติดตามการประเมิน (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) สรุปรายงานและ
ข๎อร๎องเรียนของอาจารย์ผู๎สอนเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ
- รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผําน
มา ในการประชุมภาควิชาฯ และวางแผนการดําเนินงานสําหรับ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) ปีที่ 3 ในภาคการศึกษาตํอไป
- วางแผนการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสียของหลักสูตร เพื่อเข๎าสูํกระบวนการประเมินและพัฒนาการ
บริหารงานหลักสูตร
- รายงานความก๎าวหน๎าของระบบการประกันคุณภาพและการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ AUN QA เพื่อนําไปใช๎ในการปรับปรุงหลักสูตร
ในอนาคต
- คณะมัณฑนศิลป์จัดทําแบบประเมินสําหรับอาจารย์ ในการ
ประเมินความพึงพอใจในประเด็นด๎านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
- อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
รายงานแผนการเรียนรู๎ครบถ๎วน ยกเว๎น (มคอ.6) ในการฝึกงาน
วิชาชีพ ซึ่งยังคงมีนักศึกษาที่ฝึกงานไมํครบถ๎วนตามเกณฑ์ โดยให๎
นักศึกษามารายงานผลการฝึกงานพร๎อมกันในสัปดาห์แรกของการ
เปิดภาคการศึกษา และจัดทํา มคอ.6 เพื่อรายงานภาควิชาฯ ตํอไป
- หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สามารถจัดการเรียนการสอนได๎เป็นปี
ที่ 2 และวางแผนงานสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนได๎
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

สํวนเสียของหลักสูตรในระหวํางปิดภาคการศึกษา เพื่อนําผลสรุปที่
ได๎ไปใช๎ในการบริหารงานหลักสูตรตํอไป
- สืบเนื่องจากข๎อเสนอแนะในการประกันคุณภาพหลักสูตรในปี
การศึกษาที่ผํานมา ผู๎บริหารหลักสูตรได๎วางแผนการจัดการเรียนการ
สอนที่ดําเนินการอยูํแล๎วให๎สอดคล๎องและครอบคลุมด๎านการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม
- ผลจากแบบประเมินอาจารย์ในหลักสูตรด๎านการจัดการเรียน
การสอนอยูํในเกณฑ์ดี โดยมีผลประเมินเพิ่มขึ้นกวําปีการศึกษาที่
ผํานมา
- อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรเข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบประกันคุณภาพและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ AUN QA
สําหรับการปรับปรุงและดําเนินงานหลักสูตร
การประเมินกระบวนการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร
- ระบบการรายงานแผนการเรียนรู๎มีความเหมาะสมสร๎างความ
เข๎าใจแกํผู๎รายงานเป็นอยํางดี
- การรายงานความก๎าวหน๎าในการปรับปรุงหลักสูตร มี
ประสิทธิภาพดี สามารถจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดจากผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสียของหลักสูตรได๎ตามเวลาที่วางแผนไว๎ เป็นประโยชน์
ตํอการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้
- ระบบการประเมินโดยแบบสอบถาม มีเนื้อหาครอบคลุมการ
บริหารหลักสูตรในด๎านตํางๆ และเปิดโอกาสให๎กรอกข๎อเสนอแนะใน
ลักษณะอธิบายความ ซึ่งจะทําให๎ได๎ข๎อมูลที่ตรงกับความคิดเห็นมาก
ยิ่งขึ้น
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกํากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
- ผลจากการประเมินและปรับปรุงชํวยให๎อาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตร และรายงาน
ความก๎าวหน๎าการดําเนินงานหลักสูตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ผู๎บริหารหลักสูตรสามารถแก๎ปัญหาตอบสนองตํอความต๎องการของ
นักศึกษาและผู๎สอนในประเด็นตํางๆ ได๎อยํางรอบด๎าน
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
1) อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ๎า
มี)
3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการ
เปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา
4) จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ นการของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให๎ครบทุก
รายวิชา
5) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ที่
กํา หนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ๎ ามี ) อยํ า งน๎อ ยร๎ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู๎ จากผลการประเมิ น การดํ า เนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล๎ว
8) อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด๎านการ
จัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รทุ กคนได๎ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อย
กวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบํงชี้ในปีนี้
จํานวนตัวบํงชี้ที่ดําเนินการผํานเฉพาะตัวบํงชี้ที่ 1-5

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์


ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ข๎อมูลภาควิชา











3.92

ข๎อมูลสํวนกลาง

4.30

สํารวจโดย น.ส.
ปวีณา พัฒนศิริ

12
5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
ร๎อยละของตัวบํงชี้ที่ 1-5
จํานวนตัวบํงชี้ในปีนี้ที่ดําเนินการผําน
ร๎อยละของตัวบํงชี้ทั้งหมดในปีนี้

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

:
:
:
:

12 จาก 12 ข๎อ
12 จาก 12 ข๎อ
10 จาก 12 ข๎อ
10 จาก 12 ข๎อ

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
100
12
100

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
4 คะแนน

การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2560) ในปีที่ 1 ไมํพบ
ปัญหาในวิชาแกน แตํ
เนื่องจากยังมีวิชาพื้นฐาน
(วิชาใหมํ) ซึ่งเรียนรํวมกับ
คณะอื่นๆ และดําเนินงาน
โดยมหาวิทยาลัยบางวิชา
ไมํได๎กําหนดตารางเรียนที่
ชัดเจน จึงทําให๎เกิดความ
สับสนในการลงทะเบียนแกํ
ผู๎เรียนในภาคการศึกษาต๎น

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จากการดําเนินงานหลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2560) ในปีที่
1 นักศึกษาสามารถเรียนรู๎
วิชาแกนตามตารางเรียนที่
กําหนดได๎อยํางเหมาะสม
ไมํพบปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอน และ
ผลกระทบตํอวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรที่กําหนดไว๎
สําหรับวิชาพื้นฐาน (วิชา
ใหมํ) ที่ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัย ได๎มีการ
ประชุมเพื่อสร๎างความเข๎าใจ
ตํอการดําเนินงานหลักสูตร
ในปีการศึกษาถัดไป

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรและกรรมการ
วิชาการคณะฯประชุมเพื่อ
หาข๎อสรุปและทําความ
เข๎าใจเรื่องเนื้อหาวิชาและ
ตารางเรียนที่ใช๎รํวมกันใน
สาขาตํางๆ ให๎เรียบร๎อย
กํอนเปิดการลงทะเบียนใน
แตํละภาคการศึกษา

รายงานประชุม
กรรมการ
วิชาการ และ
รายงานประชุม
กรรมการคณะ
มัณฑนศิลป์

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ความ
ผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

- ไมํมี 65

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2561
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา เหตุผลทีไ่ ม่เปิดสอน มาตรการที่ดาเนินการ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- ไมํมี รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2561
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- ไมํมี คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (นํามาจาก มคอ.5 แตํ
ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
366 107 อัญมณี
ศาสตร์
360 108 ศิลปะ
ไทยปริทัศน์
360 106 ศิลปะ
ปฏิบัติ 2

ภาค
การศึกษา
2/61
2/61
2/61

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง
มี
ไมํมี

เสริมด๎วยกิจกรรมทัศนศึกษา แหลํงอัญมณี ณ
จังหวัดจันทบุรี (8-11 มี.ค.61)

เสริมด๎วยกิจกรรมทัศนศึกษา โบราณสถาน ณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (9 มี.ค.61)

จัดกิจกรรมการเรียนรู๎รํวมกันของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ จังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย (7-9 ก.พ.61)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
FB ภาควิชาฯ
FB ภาควิชาฯ
FB ภาควิชาฯ

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว๎ทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2560) และจะได๎นําผลการประเมินมาวางแผนการปรับปรุงในภาคการศึกษาตํอไป
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู๎

ทักษะทางปัญญา

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
การขาดวินัยในเรื่องการตรงตํอ
เวลา
เสริมเนื้อหาความรู๎ที่เกี่ยวข๎อง
เพิ่มเติม

ขาดการประยุกต์ความรูเ๎ พื่อ
นําไปใช๎ในวิชาตํางๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
เข๎มงวดเรื่องวินัย มีการตักเตือน
อยํางเหมาะสม
แนะนําชํองทางการหาความรู๎ใน
ด๎านตํางๆ เชํนแหลํงความรู๎
ภายนอก การทัศนศึกษา การเข๎า
ฟังบรรยายโดยวิทยากรจาก
ภายนอก
สํงเสริมการเรียนรู๎เชิงวิเคราะห์
และเรียนรูร๎ ํวมกันโดยการ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ. 5
มคอ. 5

มคอ. 5
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

วิพากษ์วิจารณ์
ทักษะความสัมพันธ์ระหวําง ขาดการรํวมงานเป็นกลุมํ แบบทีม สํงเสริมกิจกรรมที่มีประโยชน์
มคอ. 5
บุคคลและความรับผิดชอบ เวิร์ค
รํวมกัน เน๎นศักยภาพของแตํบุคคล
ในกลุํม เรียนรู๎การทํางานแบบทีม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ขาดสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียน เสนอให๎คณะมัณฑนศิลป์และ
มคอ. 5
ตัวเลข การสื่อสารและการ การสอนผํานสื่อออนไลน์และ
มหาวิทยาลัยดําเนินการตํอโดย
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเตอร์เนตที่มีประสิทธิภาพสูง
เรํงดํวน

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไมํมี ☐
จํานวนอาจารย์ใหมํ 1 คน จํานวนอาจารย์ที่เข๎ารํวมปฐมนิเทศ 1 คน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวนบุคลากร
กิจกรรมที่จัด
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
สาย
หรือเข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
อาจารย์
สนับสนุน
1. โครงการจัดการความรู๎
13
เป็นประโยชน์ตํอการทบทวนผลสํา
(KM) ประจําปี 2562
ฤทธิ์และการปรับปรุงหลักสูตร
2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องระบบการ
ประกันคุณภาพ AUN QA
(19-21 มิ.ย.62)

4

-

เป็นประโยชน์ตํอการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์และการปรับปรุงหลักสูตร

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
เอกสารโครงการ
จัดการความรู๎ (KM)
ประจําปี 2562
เอกสารโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ระบบการประกัน
คุณภาพ AUN QA

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
5.1
ระดับ 3
ระดับ 4
4
5.2
ระดับ 3
ระดับ 4
4
5.3
ระดับ 3
ระดับ 3
3
5.4
10 จาก 12 ข๎อ
12 จาก 12 ข๎อ
5.00
16/ 4 = 4.00 คะแนน
คําเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ : ดี
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งเน๎นการพัฒนาทักษะ
และความคิดสร๎างสรรค์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ เปิดโอกาสให๎นักศึกษาเลือกเรียนในวิชาเลือกตามความ
สนใจเพื่อเพิ่มทักษะการออกแบบและพัฒนาไปสูํความเชี่ยวชาญ
2. รายวิชาในหลักสูตรมีการแบํงปันความรู๎กับองค์กรและสถาบันภายนอกทั้งในประเทศและตํางประเทศ
สอดคล๎องกับภารกิจด๎านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โอกาสในการพัฒนา
1. การปรับปรุงหลักสูตรเน๎นการมีสํวนรํวมของนักศึกษาในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ สอดคล๎องกับ
แนวทางการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน๎นการแสวงหาความรู๎และเพิ่มพูนทักษะอันหลากหลาย พัฒนา
ความสามารถไปสูํความเชี่ยวชาญ พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ และการสื่อสารด๎วยเทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์
เพื่อสร๎างพลังของการแบํงปันความรู๎ด๎วยปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร๎างสรรค์ อันเป็นเป้าหมายหนึ่งใน
การเปลี่ยนผํานไปสูํความก๎าวหน๎าอยํางยั่งยืนซึ่งเริ่มต๎นที่สถาบันการศึกษา
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสํวน
- โครงการ
(ตัวบ่งชี้ 6.1)
รํวมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให๎มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ สัมมนา
กลไกที่ดําเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่ง
ภาควิชา
สนับสนุน การเรียนรู๎ ให๎เพียงพอและเหมาะสมตํอการจัดการ ประจําปี
เรียนการสอน
6/2559
จากการดําเนินงานในปีการศึกษา 2561 มีแนวทางติดตาม - รายงานการ
และปรับปรุงการการดําเนินงานในปีการศึกษานี้ ดังนี้
ประชุมของ
- อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ภาควิชาฯ
สรุปข๎อร๎องเรียนของอาจารย์ผู๎สอน และนักศึกษา เพื่อประเมิน - รายงานการ
ความเป็นไปได๎และเสนอแผนการปรับปรุงแก๎ไขในแตํละ
สํารวจสิ่ง
รายวิชาในการประชุมภาควิชาฯ
สนับสนุนการ
- หัวหน๎าภาควิชาฯ อาจารย์ผรู๎ ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ เรียนรู๎ในโรง
ประจําหลักสูตร และหัวหน๎าโรงปฏิบัติงาน รายงานในการ
ปฏิบัติงาน
ประชุมภาควิชาฯ และพิจารณาวางแผนบริหารสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู๎ที่มีอยูํเดิม และการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่
เหมาะสมกับเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อดําเนินการจัดซื้อโดย
งบประมาณของภาควิชาฯ และ/หรือเสนอตํอกรรมการคณะ
มัณฑนศิลป์
1. การประชุมกลุํมยํอยของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
รํวมกับอาจารย์ผู๎สอนในรายวิชาตํางๆ และรายงานในที่ประชุม
ภาควิชาฯ เพื่อบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
2. สํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ประเภทตํางๆ ภายในโรง
ปฏิบัติงานของภาควิชาฯ และดําเนินการปรับปรุง ซํอมแซม
และจัดระเบียบ รํวมกับนักศึกษาทุกชั้นปีกํอนเปิดภาค
การศึกษา ให๎เหมาะสมเพียงพอกับการเรียนการสอน และสร๎าง
จิตสํานึกในการใช๎พื้นที่เรียนรู๎รํวมกันในโรงปฏิบัติงาน
3. ดําเนินการตรวจสอบ ซํอมบํารุงเครื่องมือ เครื่องจักร
คอมพิวเตอร์ ให๎มีความพร๎อมในการใช๎งานอยูํเสมอ
- จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือสําหรับการสาธิตและ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาในวิชาเลือก เพื่อเพิ่มทักษะการตกแตํง
ประเภทตํางๆ ในงานเครื่องประดับ
- ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการเครื่องประดับ ห๎องชุบและห๎อง
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

สารเคมี อาคารมัณฑนะ ๕ ดําเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร๎อยและ
นักศึกษาใช๎งานได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ อยํางไรก็ดีโครงการนี้
ได๎ขยายผลดําเนินงานเป็นแผนระยะสั้น และระยะกลาง เพื่อให๎
เกิดการปรับปรุงพื้นที่อยํางตํอเนื่อง
4. สําหรับรายวิชาที่ต๎องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่ใช๎
งบประมาณสูง มีการดําเนินงานดังนี้
- การจัดซื้อคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง
สําหรับวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
ดําเนินงานโดยทางคณะมัณฑนศิลป์ใช๎รํวมกับภาควิชาอื่นๆ
- วิชาอัญมณีศาสตร์ ได๎จัดซื้อตัวอยํางอัญมณีบางสํวนใน
การศึกษา และได๎จัดการเรียนการสอนให๎นักศึกษาได๎ทดลองใช๎
เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จําเป็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา โดยได๎
พานักศึกษาเข๎าเรียนรู๎รํวมกับสถาบันที่มีความพร๎อม ที่ผํานมา
คือ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
- การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีอยูํเดิม
สามารถจัดพื้นที่การเรียนรู๎รํวมกันเพิ่มเติม ตามเป้าหมายที่ระบุ
ไว๎ในแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
- สําหรับการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน จัดซื้อได๎ตามความต๎องการในแตํละวิชา
- สํวนของโรงปฏิบัติการ อาคารมัณฑนะ ๕ ได๎มีการประชุม
เพื่อวางแผนการตรวจสอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ เชํนเครื่องมือ
อุปกรณ์ เครื่องจักร สารเคมีตํางๆ ให๎พร๎อมอยูํในสภาพที่ใช๎งาน
ได๎ดี และปลอดภัยตํอนักศึกษา โดยทํารายงานการตรวจเช็ค
แบบรายวั น เพื่ อ แจ๎ ง กั บ หั ว หน๎ า โรงปฏิ บั ติ ง านหรื อ หั ว หน๎ า
ภาควิชาฯ ในทุกปีการศึกษา
ผลที่ ไ ด๎ จ ากการประเมิ น กระบวนการและแนวทางในการ
ปรับปรุง
อาจารย์ ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและหั ว หน๎ า โรงปฏิ บั ติ ง าน
นําเสนอรายงานการสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ในสํวนที่ขาด
หรือไมํมีป ระสิ ทธิภ าพ เพื่อจัดระบบการบริหารและจัดซื้อ
เพิ่มเติมในปีการศึกษาหน๎า ตามแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
หลักสูตร
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการ

จัดการเรียนการสอน
กลไกการจัดการข๎อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
- อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและหัวหน๎าโรงปฏิบัติงาน
รวบรวมประเด็นปัญหาข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู๎ของภาควิชาฯ ทั้งจากการรายงานมคอ.5 แบบประเมิน
ของนักศึกษา และการสอบถามโดยตรงจากอาจารย์ผู๎สอนและ
นักศึกษา โดยแบํงออกเป็น 3 พื้นที่ คือ
1. โรงปฏิบัติงาน อาคารมัณฑนะ ๕ วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จ.นครปฐม
2. ห๎องเรียน อาคารศิลป์ พีระศรี ๓ วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จ.นครปฐม
3. ห๎องเรียน อาคารมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตวังทําพระ
กรุงเทพฯ (ซึ่งในสํวนวิทยาเขตนี้ ปิดปรับปรุงยังไมํแล๎วเสร็จ)
แตํคาดการณ์วําจะสามารถพร๎อมเปิดการเรียนการสอนได๎ในปี
การศึกษา 2562
- คณะมัณฑนศิลป์จัดการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ตํอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ในหลักสูตร
และนําผลการประเมินแจ๎งตํอหัวหน๎าภาควิชาฯและอาจารย์
ประจําหลักสูตร

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
และอาจารย์
ตํอสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู๎ใน
หลักสูตร โดย
คณะฯ

ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ตํอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ในหลักสูตร พบวํา
- อาจารย์ผู๎สอนตรวจสอบข๎อร๎องเรียน ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ และได๎นําเสนอตํออาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรโดยตรง หรือในที่ประชุมของภาควิชาฯ
- การสอบถามโดยตรงจากนักศึกษาและอาจารย์ผู๎สอน
ระหวํางภาคการศึกษา ในการใช๎ห๎องเรียนอาคารศิลป์ พีระศรี
๓ และอาคารมัณฑนะ ๕ พบวํามีข๎อร๎องเรียนดังนี้
1. ข๎อจํากัดเรื่องระบบอินเตอร์เนตและการเข๎าใช๎งาน แม๎วํา
คณะฯ ได๎มีการปรับปรุงให๎มีประสิทธิภาพความเร็วมากขึ้นแล๎ว
ในอาคารศิลป์ พีระศรี ๓ แตํการเข๎าถึงในอาคารมัณฑนะ ๕ ยัง
ไมํสามารถดําเนินการได๎เนื่องจากเป็นระบบสื่อสารรวมของ
มหาวิทยาลัย
2. ศูนย์การเรียนรู๎ ชั้น 2 อาคารศิลป์ พีระศรี ๓ ซึง่
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ดําเนินงานโดยคณะมัณฑนศิลป์ยังคงไมํพร๎อมในการให๎บริการ
ได๎เต็มประสิทธิภาพ จัดหมวดหมูํหนังสือยังไมํแล๎วเสร็จ หนังสือ
มีจํานวนมาก แตํชั้นวางหนังสือมีไมํเพียงพอ
การประเมินกระบวนการ
- กระบวนการรวบรวมประเด็นปัญหาข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ของหลักสูตร มีความเหมาะสมและได๎รับ
การพิจารณารํวมกันในที่ประชุมภาควิชาฯ
- ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
โดยคณะฯ ตํอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ สอดคล๎องกับปัญหาการ
ร๎องเรียนที่รวบรวมโดยภาควิชาฯ
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
- อาจารย์ผู๎ รับผิดชอบหลักสูตรและหัว หน๎าโรงปฏิบัติงาน
นํ า เสนอการบริ ห ารสิ่ ง สนั บสนุ นการเรีย นรู๎ที่ มี อยูํ และความ
ต๎องการในอนาคต โดยเน๎นการพัฒนาเพื่อเป็นต๎นแบบแหํงการ
เรียนรู๎
- มีการติดตามการแก๎ไขปรับปรุงตํ อข๎อร๎องเรียนในทุกภาค
การศึกษา
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ตํอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
กลไกการสํารวจข๎อมูลความพึงพอใจฯ
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และ
หัวหน๎าโรงปฏิบัติงาน วางแผนงานเพื่อติดตามจากการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ เสนอในการประชุม
ภาควิชาฯ เพื่อปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ภาควิชาฯ
ผลการดําเนินงาน
- คณะมัณฑนศิลป์จัดทําแบบประเมินสําหรับอาจารย์ และ
นักศึกษา ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด๎านหลักสูตร
และการจัดการศึกษา ในหัวข๎อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
- คณะฯ ติดตามผลประเมินของนักศึกษาและอาจารย์
ตรวจสอบและสรุปผลการประเมินนําเสนอตํออาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและภาควิชาฯ

แบบประเมิน
สําหรับ
อาจารย์ และ
นักศึกษา ใน
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ในประเด็น
ด๎านหลักสูตร
และการจัด
การศึกษา
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
การประเมินกระบวนการ
ระบบการประเมินสามารถสรุปความต๎องการของนักศึกษา
และอาจารย์ในหัวข๎อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ในภาพรวมได๎
พอสมควร อยํางไรก็ดีสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ประเภท
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตความเร็วสูง ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ํา
และเป็นปัญหาข๎อร๎องเรียนในทุกปีการศึกษา จําเป็นต๎องมีการ
เรํงรัดปรับปรุง โดยคณะมัณฑนศิลป์และมหาวิทยาลัยตํอไป
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร และหัวหน๎าโรงปฏิบัติงาน
นําเสนอการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ภายในภาควิชาฯ โดย
คํานึงถึงความต๎องการของนักศึกษาประกอบการพิจารณา
โดยเฉพาะปัญหาข๎อร๎องเรียนที่พบในทุกภาคการศึกษาและยัง
ไมํได๎รับการแก๎ไข

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

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

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3
3 /1 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. หลักสูตรให๎ความสําคัญตํอการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎เพื่อให๎การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถดําเนินงานให๎บรรลุเป้าหมายได๎เป็นรูปธรรม
2. การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ยังเน๎นการมีสํวนรํวมในการดูแลรักษาโดยนักศึกษาทุกชั้นปี
เชํนกิจกรรมการปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน การคัดแยกวัสดุและโลหะเพื่อนํามาหมุนเวียนใช๎ใหมํ การจัดตารางลง
ชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อสร๎างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบในการเรียนรู๎รํวมกัน
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โอกาสในการพัฒนา
1. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ทางกายภาพในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ในการปรับปรุง
อาคารมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตวังทําพระ กรุงเทพฯ สํงเสริมการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ภายใน
ภาควิชาฯให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนจากภาครัฐด๎านงบประมาณและอยูํระหวํางการ
ดําเนินงานอยํางตํอเนื่องเพื่อการเป็นศูนย์ต๎นแบบแหํงการเรียนรู๎ระดับชาติ
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หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน
1. ควรศึกษาเชิงลึกด๎านผลตอบรับ
จากผู๎ประกอบการหน๎าใหมํ หรือ
ศิษย์เกําที่ยังประกอบวิชาชีพด๎านนี้
วํา บัณฑิตที่จบหลักสูตรฯ ปัจจุบัน
ควรปรับตัวหรือพัฒนาตนเอง
เพิ่มเติมในเรื่องอะไร เพื่อให๎ทันตํอ
ความก๎าวหน๎าหรือแนวโน๎มของ
วิชาชีพ
2. ควรปรับปรุงหลักสูตรโดยนําผล
ประเมินจากบัณฑิตและนายจ๎างมา
ประกอบการพิจารณา เชํน เพิ่ม
เนื้อหาด๎านการตลาด ภาษาอังกฤษ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชํวยการ
ออกแบบ เป็นต๎น

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
เห็นควรให๎มีการประชุมเพื่อหา
ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตร และรับฟังข๎อคิดเห็น
ในหลายด๎าน

เห็นควรให๎มีการประชุมเพื่อหา
ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตร และรับฟังข๎อคิดเห็น
ของผู๎ใช๎บัณฑิตในหลายรูปแบบ
เชํน ผู๎ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรม ผู๎ประกอบการ
อิสระ สื่อสารมวลชน และกลุํม
ผู๎สนับสนุนการเรียนการสอนของ
หลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
วางแผนโครงการสัมมนาระดมความ
คิดเห็นจากผู๎มสี ํวนได๎สํวนเสียของ
หลักสูตร ในชํวงปิดภาคการศึกษา เพื่อ
เตรียมข๎อมูลทีไ่ ด๎ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาหน๎า

วางแผนโครงการสัมมนาระดมความ
คิดเห็นจากผู๎มสี ํวนได๎สํวนเสียของ
หลักสูตร ในชํวงปิดภาคการศึกษา เพื่อ
เตรียมข๎อมูลทีไ่ ด๎ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาหน๎า

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 25 ธ.ค.61 (หลักสูตรเกํา)
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
1. ควรเสริมภาษาอังกฤษ ในด๎านการสื่อสาร นําเสนอ
ผลงานให๎มากขึ้น เพือ่ เพิ่มโอกาสได๎งาน
2. ควรสอนใช๎โปรแกรม Matrix, Rhino, Zbrush,
เครื่องปริ้น 3D และการขึ้นงานในคอมพิวเตอร์ เพราะ
ต๎องใช๎เป็นสํวนใหญํ และเป็นทีต่ ๎องการมาก
3. ควรเพิ่มพื้นฐานการตลาด ธุรกิจเบื้องต๎น การ
ออกแบบเพื่อจําหนําย และการปฏิบัติจริง
4. ควรเน๎นทักษะหรือเพิ่มวิชาด๎านการทําเครื่องประดับ
อุตสาหกรรม เพราะบริษัทสํวนใหญํนิยมการออกแบบที่
สามารถผลิตจํานวนมากๆ ได๎
5. ควรมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและอํานวยความ
สะดวกมากขึ้น

เห็นควรให๎มีการปรับปรุง ดังนี้
- จัดทําโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังข๎อคิดเห็นของผู๎ใช๎
บัณฑิตในหลายรูปแบบ เชํน ผูป๎ ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรม ผู๎ประกอบการอิสระ สื่อสารมวลชน
และกลุํมผู๎สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อ
กําหนดองค์ความรู๎ที่จําเป็นและเป็นที่ต๎องการของผู๎ใช๎
บัณฑิตและนักศึกษา
- จัดการประชุมเพื่อวางแนวทางการเรียนการสอนที่เน๎นให๎
วิชาการออกแบบเครื่องประดับ 1-5 ในทุกชัน้ ปี เป็นวิชา
ขับเคลื่อน โดยให๎นําทักษะด๎านการทําวิจัย การคิด
วิเคราะห์ การทดลองวัสดุ การใช๎ภาษาอังกฤษ และการ
สื่อสารในรูปแบบดิจิตลั แทรกในการเรียนการสอนแบบ
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ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

6. บัณฑิตระบุ อยากให๎ดูแลใสํใจ นศ.ให๎ทั่วถึง คุยถึง
เรื่องปัญหาเรื่องการเรียน สภาพจิตใจเป็นรายบุคคล
เพราะเด็กบางคนก็ไมํรู๎วําตัวเองเรียนไปเพื่ออะไร ไมํมี
ความสุข ไมํเต็มใจเรียน

บูรณาการ
- จากการวางแนวทางที่ให๎วิชาการออกแบบเครื่องประดับ
เป็นตัวขับเคลื่อน จึงเป็นการเปิดโอกาสให๎อาจารย์ผู๎สอนใน
รายวิชาตํางๆ ของทุกชั้นปีได๎มาประชุมกลุํมยํอยเพื่อ
สอบถามเรื่องการเรียนของนักศึกษา โดยให๎เกิดการเรียน
การสอนในระบบะทีมมากขึ้น เพื่อการดูแลนักศึกษาได๎
อยํางทั่วถึง
ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ๎ามี)
……………………………………………….................................................................................................................

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
ผู๎สํารวจ (นส.ปวีณา พัฒนศิริ) แจ๎งวัตถุประสงค์และขอความรํวมมือบัณฑิตสํงข๎อมูลให๎นายจ๎าง/ ผู๎บงั คับบัญชา
ชั้นต๎น ฯลฯ ตอบแบบสํารวจ

ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

1. บัณฑิตควรเสริมความรู๎ด๎านการตลาด การใช๎
-เห็นด๎วยในบางประเด็น
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 การเจรจาการค๎า
โดยเฉพาะการใช๎โจทย์และลูกค๎าเพื่อการแก๎ปัญหาใน
2. ควรมีทักษะความเป็นผูน๎ ํา ความคิดสร๎างสรรค์ที่
วิชาการออกแบบเครื่องประดับ 3 แตํในบางกรณีอาจ
นอกกรอบ ตีโจทย์ออกวําสินค๎าอะไรที่ลูกค๎าต๎องการซื้อ จําเป็นต๎องใช๎ประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
3. บัณฑิตแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎ายังไมํดีพอ ต๎องใช๎เวลา 3-5 ปีขึ้นไปของนักศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล๎ว เชํนการ
และประสบการณ์ นํามาปรับในการทํางาน
เจรจาการค๎า การเรียนรู๎ตลาดและพฤติกรรมผู๎บริโภค
4. คุณลักษณะที่ควรมีในวิชาชีพ คือ มีความรู๎ ความคิด ตลอดจนเรียนรู๎วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งต๎องมีการ
สร๎างสรรค์ ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถ ปรับเปลี่ยนอยูํตลอดเวลา
ทํางานเป็นทีมได๎ดี
ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ๎ามี)
……………………………………………….................................................................................................................
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หมวดที่ 8
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากการปรับปรุงอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทําพระ กทม. ซึ่งใช๎เวลาดําเนินงานมาแล๎ว 3
ปีการศึกษา สํงผลให๎เกิดผลกระทบตํอการจัดการเรียนการสอนทางกายภาพเพิ่มเติมจากเดิม เชํน
- การปรับปรุงอาคารเรียนศิลป์ พีระศรี 3 และอาคารโรงปฏิบัติงาน มัณฑนะ 5 ซึ่งจําเป็นต๎องมีการใช๎งาน
ตํอเนื่อง และต๎องมีการปรับปรุงซํอมแซม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในอาคารอยํางสม่ําเสมอ
- การจัดการเดินทางสําหรับอาจารย์พิเศษและวิทยากรที่มาบรรยายให๎นักศึกษา จากกรุงเทพฯมายัง
นครปฐม
อยํางไรก็ดี หลักสูตรได๎ดาํ เนินการให๎เกิดความพร๎อมในการจัดการเรียนการสอนได๎ดยี ิ่งขึ้นและถือเป็นโอกาสอัน
ดีในการสํารวจและปรับปรุงสิง่ สนับสนุนการเรียนรู๎ของภาควิชาฯให๎มีความทันสมัย สอดคล๎องกับแผนการ
ดําเนินงานในหลักสูตร

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
จากจํานวนนักศึกษาที่รับเข๎าศึกษาในหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาของคณะมัณฑนศิลป์และมหาวิทยาลัยฯ ที่มี
แนวโน๎มจํานวนผูส๎ มัครลดลง เกิดผลกระทบตํอจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรที่ไมํตรงตามเกณฑ์ทไี่ ด๎ตั้งไว๎ อันเป็น
ปัจจัยที่เกิดจากสภาพสังคมไทยที่มีจํานวนเยาวชนน๎อยลง ประกอบกับทางเลือกในการศึกษาระดับมัธยมและ
อุดมศึกษาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น การเปิดโอกาสให๎สถาบันการศึกษาตํางชาติเข๎ามาดําเนินการในอนาคต ตลอดจน
แนวโน๎มการประกอบอาชีพของเยาวชนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยเหลํานีล้ ๎วนมีผลตํอการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของไทย
นอกเหนือจากการดําเนินงานของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ในการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกผู๎สมัครสอบ
แล๎ว ในสํวนการดําเนินงานหลักสูตรได๎มีการพิจารณาเรื่องการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เข๎าถึงผูเ๎ รียนมากยิ่งขึ้น การ
ให๎ข๎อมูลผํานการใช๎สื่อประเภทตํางๆ รวมถึงพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรและสาขาวิชาที่มีความต๎องการ
สอดคล๎องกับสภาพการณ์ทางสังคมมากยิ่งขึ้น

77

หมวดที่ 9
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
กาหนดเวลาที่
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่
แผนดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
1. ดําเนินงานในหลักสูตร
มิถุนายน 2562 อาจารย์ ภูษิต รัต สําเร็จตามเป้าหมาย
ปรับปรุง (พ.ศ.2560) การทวน
นภานพ
สอบผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกน
2. ดําเนินงานในหลักสูตร
มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.วรรณวิภา สําเร็จตามเป้าหมาย
ปรับปรุง (พ.ศ.2560) การ
สุเนต์ตา
สัมมนาเพื่อระดมความคิดจาก
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของหลักสูตร
3. การจัดระบบการบริหารสิ่ง มิถุนายน 2562 หัวหน๎าภาควิชาฯ สําเร็จตามเป้าหมาย
สนับสนุนการเรียนรู๎ของ
และหัวหน๎าโรง
ภาควิชาฯ
ปฏิบัติงาน
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข๎อเสนอในการทบทวนการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อใช๎ในการปรับหลักสู ตรตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
-อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรได๎เข๎ารํวมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร๎างความเข๎าใจในการสรุปผล
การประเมินหลักสูตรและดําเนินการจัดทําหลักสูตรปรับปรุงในอนาคต
2. ข๎อเสนอในการเปลี่ ย นแปลงรายวิช า (การเปลี่ ย นแปลง เพิ่ม หรือ ลดเนื้อหาในรายวิช า การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
-ทบทวนและประเมินผลการเรียนการสอนตาม Curriculum Mapping ในรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรปรับปรุง
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์
- สํงเสริมการเข๎ารํวมอบรมวิชาชีพ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข๎องกับการ
สอนในหลักสูตร
- การสนับสนุนศิลปินและนักออกแบบจากตํางประเทศ เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการและให๎ความรู๎
รํวมกับผู๎เรียนและอาจารย์ผู๎สอนในรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- ติดตามโครงการความรํวมมือกับมหาวิทยาลัยตํางประเทศด๎านการพัฒนาบุคลากร การนําเสนอ
โครงการวิจัย/สร๎างสรรค์ในตํางประเทศ

78

แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2562
ระบุแผนการปฏิบัติการแตํละแผน วันที่คาดวําจะสิ้นสุดแผน และผู๎รับผิดชอบ
แผนดาเนินการ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
1. ดําเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. มิถุนายน-กรกฎาคม
ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา
2560) วางแผนการเรียนรู๎โดยให๎
2562
วิชาการออกแบบเครื่องประดับในทุกชั้น
ปีเป็นวิชาขับเคลื่อน ที่นําทักษะด๎านการ
วิจัย การทดลองวัสดุ การฝึกทักษะขึ้น
รูปเครื่องประดับ และทักษะด๎านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษมาสอดแทรกให๎เกิด
ทิศทางการเรียนการสอนที่ชัดเจนและ
บูรณาการความรู๎อยํางเป็นรูปธรรม
2. 2.ดําเนินงานโครงการจัดพื้นที่โรง
มิถุนายน 2562 ถึง
หัวหน๎าภาควิชาฯ และ
มิถุนายน 2563
หัวหน๎าโรงปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานในระยะสั้น (กํอนเปิดภาค
การศึกษา) และระยะกลาง เพื่อ
ซํอมแซมให๎เกิดมาตรฐานความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองวําข๎อความในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจํา ปีการศึกษา 2561
ที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต๎องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียว โดยไมํได๎เป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอื่นๆ อีก (ยกเว๎นกรณีที่เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558)
1.

....................................................................
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา)
วันที่ 1 ก.ค.62

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร

2.

....................................................................
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ศิดาลัย ฆโนทัย)
วันที่ 1 ก.ค.62

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร

3.

....................................................................
(อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์)
วันที่ 1 ก.ค.62

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร

4.

....................................................................
(อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ)
วันที่ 1 ก.ค.62

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร

5.

....................................................................
(อาจารย์ชาติชาย คันธิก)
วันที่ 1 ก.ค.62

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร

....................................................................
(อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ)
หัวหน๎าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
วันที่ 1 ก.ค.62

....................................................................
(อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล)
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
วันที่ 1 ก.ค.62
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561
คุณวุฒิ
ตําแหนํง
ประสบการณ์
ลําดับ
(ชื่อยํอปริญญา (สาขาวิชา),
ชื่อ – นามสกุล
ทางวิชาการ
ด๎านการสอน
ทุกระดับการศึกษา)
1

ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

9 ปี

2

น.ส.ศิดาลัย ฆโนทัย

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

12 ปี

3

นางทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์

8 ปี

4

นายภูษิต รัตนภานพ

12 ปี

5

นายชาติชาย คันธิก

12 ปี

6

ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

22 ปี

7

ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์

รองศาสตราจารย์

22 ปี

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
M.Arch (Architecture)
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศลิ ปะไทย)
ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย)
ศ.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)
ศก.ม. (นฤมิตศิลป์)
ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
M.A. (Jewelry / Metal Smithing)
ศ.บ. (ประติมากรรม)
ศ.ม. (ประติมากรรม)
วท.บ. (ชํางทองหลวง)
ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ศ.บ. (ประติมากรรม)
Diploma (Jewelry Design)
Ph.D. (Jewelry Art & Design)
ศ.บ.(เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)หลักสูตร 5 ปี)
M.A. (Jewelry Design)
Ph.D. (Jewellery)

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน, ประเทศ
ม.ศิลปากร
U. of Colorado, USA.
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
จุฬาลงกรณ์ ม.
ม.ศิลปากร
Texas Women's U., USA.
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
สถาบันกาญจนาภิเษก
มรภ.นครปฐม
ม.ศิลปากร
Istituto Europeoid Design, Italy
U. of Central England in
Birmingham, UK.
ม.ศิลปากร
Royal College of Art, UK.
U. of Central England in
Birmingham, UK.

ปีที่ หน๎าที่ *
สําเร็จ
2538
2540
2547
2553
2544
2548
2534
2539
2542
2549
2545
2557
2538
2544
2549

1, 3

2539
2542
2547

2, 3

1, 3
1, 3
1, 3
1, 3
2, 3
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ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนํง
ทางวิชาการ

ประสบการณ์
ด๎านการสอน

8

ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

16 ปี

9

ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

10 ปี

10

ดร.วินิตา คงประดิษฐ์

6 ปี

11

ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

14 ปี

12

นางสาวอรอุมา วิชัยกุล

3 ปี

13

นางสาวไพลิน ศิริพานิช

2 ปี

หมายเหตุ : การทาหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ)

คุณวุฒิ
(ชื่อยํอปริญญา (สาขาวิชา),
ทุกระดับการศึกษา)
ศ.บ.(เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)หลักสูตร 5 ปี)
M.A. (Design) (Architectural Heritage)
Ph.D. (Management and Tourism)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์เทคโนโลยีอัญมณี)
วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
Ph.D. (Materials Sciences)
B.of Applied Arts (Visual Arts)
B.of Applied Arts (Jewelery)
M.F.A. (Sculpture 3D Studies)
Ph.D. (Architectural Heritage Management and
Tourism)
ศป.ด. (ศิลปกรรม)
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์)
ศษ.บ. (ออกแบบศิลปประยุกต์)
ศ.ม. (การออกแบบเครื่องประดับ)
ศ.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)
ศ.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)
M.F.A. (Accessories Design)

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน, ประเทศ

ปีที่ หน๎าที่ *
สําเร็จ

ม.ศิลปากร
The London Inst., UK.
ม.ศิลปากร
ม.บูรพา
ม.เชียงใหมํ
Inter.Program ม.เชียงใหมํ
Phillips U., USA.
U. of New South Wales,
Australia
ม.ศิลปากร

2539
2542
2556
2544
2548
2552
2536
2539
2541
2560

2, 3

จุฬาลงกรณ์ ม.
จุฬาลงกรณ์ ม.
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Prifysgol Cymru, U.of Wales,
Italy

2555
2548
2539
2559
2551
2555
2556

2, 3

2, 3
2, 3

2, 3
2, 3

1 หมายถึง อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
2 หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตร
3 หมายถึง อาจารย์ผู๎สอน
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ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2561
ประสบการณ์
คุณวุฒิ
หนํวยงาน/
ทํางานที่
ตําแหนํง
ลําดับ
(ชื่อยํอปริญญา (สาขาวิชา),
ชื่อ – นามสกุล
ทางวิชาการ
ตําแหนํง
เกี่ยวข๎องกับ
ทุกระดับการศึกษา)
วิชาทีส่ อน
1

ผศ.เอกชัย พันธ์อารีวัฒนา

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

เจ๎าของกิจการ

2
3
4
5
6

อ.นพ ทีปประสาน
รศ.ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์
อ.สุพัดศร ชุํมมงคล
อ.ชัชวาลย์ เถลิงนวชาติ
อ.โกศล สุวรรณกูฏ

เจ๎าของกิจการ
รองศาสตราจารย์ ข๎าราชการบํานาญ
เจ๎าของกิจการ
เจ๎าของกิจการ
ข๎าราชการบํานาญ

สําเร็จการศึกษา
ปีที่
สําเร็จ

สถาบัน, ประเทศ

21 ปี

ศ.บ. (การออกแบบภายใน)

ม.ศิลปากร

2540

21 ปี
31 ปี
11 ปี
11 ปี
31 ปี

M.B.A. (International Business)
Ed.D C&I in Science (Graduate Gemologist (GG))
ศ.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)
ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
สถบ.ศอ. (ศิลปะอุตสาหกรรม)

U. of Notre Dame, Australia
West Virginia University, USA.
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
มทจ.ลาดกระบัง

2541
2548
2545
2518

หมายเหตุ : ไมํมีอาจารย์พิเศษ และผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก ทําหน๎าที่อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจําหลักสูตร
ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ทีเ่ ป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561
ชื่ออาจารย์
1. ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
1. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557, 2559-2561
2. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2018
3. โครงการวิจัยเพื่อจัดทําตําราเรือ่ ง “ประวัติศาสตร์ศลิ ปะตะวันตก : อารยธรรมโบราณถึงหลังสมัยใหมํ”
4. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ “เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสติ”
5. โครงการวิจัยเรื่อง “ศิราภรณ์และเครื่องประดับศิลปะเขมรในประเทศไทยชํวงพุทธศตวรรษที่ 16-17”
6. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ “ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได๎”

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพรํ
2561
2561

หน๎าที่ของ
อาจารย์

2559
2558
2557
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ชื่ออาจารย์
2. ผ.ศ.ศิดาลัย ฆโนทัย

3. อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์

4. อ.ภูษิต รัตนภานพ
5. อ.ชาติชาย คันธิก

6. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
1. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2559, 2561
2. Baise Hua (White Flower). 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 November 2018
- 24 November 2018.
3. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รํวมสมัยตามแนวทางเศรษฐกิจสร๎างสรรค์จากผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย”
1. โครงการศูนย์สร๎างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : คําใช๎จํายในการออกแบบสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบํมเพาะ
ผู๎ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2561
3. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2018
4. โครงการวิจัยเรื่อง “ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได๎” บทความวิจัยเผยแพรํในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2560. หน๎าที่ 129 - 142. (TCI กลุํม 1)
5. โครงการศูนย์สร๎างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : คําใช๎จํายในการออกแบบสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบํมเพาะ
ผู๎ประกอบการทางวัฒนธรรม (ม.ค.-ก.ย.60)
6. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต๎นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา : โบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมในประเทศไทย (19 พ.ค.19 ต.ค.59 เสร็จสิ้นเมื่อ 29 พ.ย.59)
7. ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และตํอยอตราสินค๎าสูํอาเซียน ภายใต๎โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์ไตล์ (13
ธ.ค.59-30 มิ.ย.60)
8. โครงการวิจัยสร๎างสรรค์เรื่อง “เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสติ”
1. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2561
2. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2018
3. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2559 “การบูรณาการความรูร๎ ะหวํางภาควิชาฯ”
1. Together. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018.
2. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2561
3. รัชกาลที่ ๙. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช . ชั้น 1 แฟชั่น
ฮอลล์ ศูนย์การค๎าสยามพารากอน ไทย. 10 - 11 ธันวาคม 2559.
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช๎ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม๎สีทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพรํ
2557
2561
2561

หน๎าที่ของ
อาจารย์

2555
2561
2561
2561
2560
2560
2559
2559
2558
2561
2561
2559
2561
2561
2559
2561
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ชื่ออาจารย์

7. รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์

8. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
กระทรวงมหาดไทย)
2. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2018
3. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2561
4. โครงการวิจัยสร๎างสรรค์ เรื่อง "สรรค์สร๎างจากสิ่งเหลือใช๎ นวัตศิลป์แหํงการประดับกาย"
5. โครงการวิจัย “การบูรณาการความรู๎ระหวํางภาควิชาออกแบบเครื่องประดับและภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย”
6. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผํานวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิตศิลปะ
การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. CRAFTY SCRAPS : The experimental design of turning scrap materials into body relating designed objects, A
collaboration project between the Deparrtment of Jewelry Design and Deparrtment of Fashion Design, Faculty of
Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand.. ASEAN ART and Design Symposium (ANDES) 2016. Universiti
Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam มาเลเซีย. pages. 10 - 13 May 2016.
8. ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. ชั้น 1
แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค๎าสยามพารากอน ไทย. 10 - 11 ธันวาคม 2559.
1. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2557 “ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได๎”
2. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2558 “เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสติ”
3. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2559 “เหรียญ : โลหะประดับชีวิต”
4. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2559 “สํงเสริมการวิจัยและการจัดการองค์ความรู๎เรื่องเอกลักษณ์เครื่องประดับไทยรํวมสมัยเพื่อสร๎างนวัตกรรม
การเรียนรู๎แกํวงการอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งเกิดความได๎เปรียบทางการแขํงขันในระดับเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชํวงที่ 3
: หลังสมัยใหมํไทยก๎าวหน๎า”
6. ผู๎วิจยั รํวม โครงการ 2560 “โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุํมปรับตัวสูํการพัฒนา (กลุํม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัด
นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประจําปี 2560”
7. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2560 “โครงการวิจัยสร๎างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถิตในดวงใจ”
8. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2561
9. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2018
1. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2557 “ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได๎”
2. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2559 “เหรียญ : โลหะประดับชีวิต”

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพรํ

หน๎าที่ของ
อาจารย์

2561
2561
2560
2560
2559
2559

2559
2557
2558
2559
2559
2560
2560
2561
2561
2557
2559
85

ชื่ออาจารย์

9. ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช

10. อ.ดร.วินิตา คงประดิษฐ์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
3. ตํางหูซุ๎มลูกปัด. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ประจําปี 2559 โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์. ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา. 15 - 30 กันยายน 2559.
4. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2560 “การศึกษาเทคนิคการอนุรักษ์แก๎วโบราณ”
5. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2560 “ส๎มโอแก๎วจิ๋ว”
6. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2560 “Eco Glass Hub”
7. ภาชนะจากธรรมชาติ. โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560.
8. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2561
9. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2018
1. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2559 “เหรียญ : โลหะประดับชีวิต”
2. Research and development project on the domestic raw materials of enamel for Jewelry production. Key
Engineering Materials Volume 702 Issue/No. . January 2016. pages 150 - 154.
3. ร๎อยเก๎า. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช . ชั้น 1 แฟชั่นฮอลล์
ศูนย์การค๎าสยามพารากอน ไทย. 10 ธันวาคม 2559 - 11 ธันวาคม 2559.
4. เครื่องประดับรํวมสมัยจากวัสดุเหลือใช๎ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ : ขนไกํ. โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรม สูเํ ศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม
2560.
5. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2018
6. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2561
1. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2557 “ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได๎”
2. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2558 “เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสติ”
3. ธ. สถิต ตราบนิรันดร์. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช . ชั้น 1
แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค๎าสยามพารากอน ไทย. 10 ธันวาคม 2559 - 11 ธันวาคม 2559.
4. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2560 “โครงการวิจัยสร๎างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถิตในดวงใจ”
5. เครื่องประดับรํวมสมัยจากวัสดุเหลือใช๎ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ : ใยมะพร๎าว. โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม สูเํ ศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพรํ
2559

หน๎าที่ของ
อาจารย์

2560
2560
2560
2560
2561
2561
2559
2559
2559
2560
2561
2561
2557
2558
2559
2560
2560
2560
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ชื่ออาจารย์

11. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

12. อ.อรอุมา วิชัยกุล

13. อ.ไพลิน ศิริพานิช

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
2560.
6. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2561
7. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2018
1. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2559 “โบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมในประเทศไทย”
2. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2559 “หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผํานวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”
3. บรรจงรําลึก. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช . ชั้น 1 แฟชั่น
ฮอลล์ ศูนย์การค๎าสยามพารากอน. 10 - 11 ธันวาคม 2559.
4. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2560 “โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุํมปรับตัวสูํการพัฒนา (กลุํม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัด
นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประจําปี 2560”
5. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2560 “โครงการศูนย์สร๎างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1)”
6. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2561 “ศูนย์สร๎างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : คําใช๎จํายในการออกแบบสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์
และบํมเพาะผูป๎ ระกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561”
7. โครงการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Creative Fine Art Thailand). 2018 IMAGINASIA – RE : TAIPEI. Taipei City China. 1 - 6
กรกฎาคม 2561.
8. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2561
9. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2018
1. “พัฒนาการของงานเครื่องประดับยุคสมัยใหมํและหลังสมัยใหมํ” บทความวิจัยเผยแพรํในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ
ภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ฉบับที่ 10. พฤษภาคม-สิงหาคม 2560. หน๎าที่ 2506 - 2520. (TCI กลุํม 1)
2. เครื่องประดับรํวมสมัยจากวัสดุเหลือใช๎ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ : ลําต๎นผัก. โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม สูเํ ศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม
2560.
3. ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2561 “โครงการเครื่องประดับรํวมสมัยทีไ่ ด๎รบั แรงบันดาลใจจากองค์ประกอบของงานศิลปะไทย”
4. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2560-2561
5. แสดงผลงานสร๎างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2018
1. (ผู๎วิจัยรํวม โครงการ 2560 “ศูนย์สร๎างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย”)

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพรํ

หน๎าที่ของ
อาจารย์

2561
2561
2559
2559
2559
2560
2560
2561
2561
2561
2561
2560
2560
2561
2561
2561
2560
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ชื่ออาจารย์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
2. ชํอผกากรองจากทํามํวง. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจําปี 2561 : สํงเสริมชุมชนต๎นแบบ สืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์รํวมสมัยราชดําเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561.
3. Purple Chorpakakrong. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November
2018.
4. เครื่องประดับตกแตํงในรูปแบบของที่ระลึกสําหรับพิพิธภัณฑ์บ๎านป้าทุ๎มป้าไท๎

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพรํ

หน๎าที่ของ
อาจารย์

2561
2561
2561

*หมายเหตุ
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร ต๎องมีผลงานทางวิชาการอยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง
ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ
ชื่อ-นามสกุลอาจารย์
1. ผศ.เอกชัย พันธ์อารีวัฒนา

ผลงานวิชาการ**

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

หน้าที่ของ
อาจารย์

ผลงานวิชาการที่ตพี ิมพ์เผยแพรํระดับชาติ
1…………………………………………………….
ผลงานวิชาการที่ตพี ิมพ์เผยแพรํระดับนานาชาติ
1…………………………………………………….

2. อาจารย์นพ ทีปประสาน
3. รศ.ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์
4. อาจารย์สุพัดศร ชุํมมงคล
5. อาจารย์ชัชวาลย์ เถลิงนวชาติ
6. อาจารย์โกศล สุวรรณกูฏ
**หมายเหตุ
อาจารย์ผู๎สอน ต๎องมีผลงานทางวิชาการอยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
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ลาดับที่

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

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2

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
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
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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

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 1
1
เรื่องราวและการแสดงออก.
ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา

Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.61 หน๎าที่ 1 - 15

ฐานข๎อมูล RIS

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
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
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ลาดับที่

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

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
ลาดับที่
การจดทะเบียน
ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

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

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (คําน้ําหนัก 0.20)
งานสร๎างสรรค์ทไี่ ด๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน (คําน้ําหนัก 0.40)
1
อาคารพาณิชย์ ตลาดทํามํวง จังหวัดกาญจนบุรี
2
สวม-เจริญ
3
จิตวิญญาณทํามํวง
4
รวมกัน
5
ไป๋เซํอฮวา : ดอกไม๎สีขาว
งานสร๎างสรรค์ทไี่ ด๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ (คําน้ําหนัก 0.60)

ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา
อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์
อ.ภูษิต รัตนภานพ
อ.ชาติชาย คันธิก
ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย

นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจําปี
2561 : สํงเสริมชุมชนต๎นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 หอศิลป์
รํวมสมัยราชดําเนิน 15 - 30 ก.ย.61

ฐานข๎อมูล RIS

งานสร๎างสรรค์ทไี่ ด๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ (คําน้ําหนัก 0.80)
งานสร๎างสรรค์ทไี่ ด๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (คําน้ําหนัก 1.00)
1
Suam-Charoen
อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์
2
Together
อ.ชาติชาย คันธิก
3
Spiritual "Tha Muang"
อ.ภูษิต รัตนภานพ
4
Baise Hua (White Flower)
ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย
5
Shop House at Tha Muang Kanchanaburi
ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา

2018 Pacific Rim International Exhibitions ณ Hue ฐานข๎อมูล RIS
University Vietnam. 19 - 24 พ.ย.61
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สรุปผลการประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2561
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบํงชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผําน
ผําน

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ผําน
ผําน

ได๎มาตรฐาน
ได๎มาตรฐาน

4.30

4.30

60.61

3.03

3.67

ดี

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบํงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
ตัวบํงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด๎
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 3
ระดับ 4

3
4

ตัวบํงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ระดับ 3

ระดับ 3

3

3.33

ดี

ระดับ 4
13.33/3 =

4
4.44

20.00

5.00

40.00

3.33

156.00

5.00

ระดับ 3
= 3.81

3
ดี

ระดับ 4

4

ระดับ 4

4

ระดับ 3
12 จาก 12
ข๎อ
4.00

3

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบํงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.25
ร๎อยละ
87.5

902
210
20
33
7.33/2 =

10/3 =
ระดับ 3

ตัวบํงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบํงชี้ 4.2.1ร๎อยละของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
1
ร๎อยละ 20
หลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
5
2
ตัวบํงชี้ 4.2.2ร๎อยละของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
ร๎อยละ 60
หลักสูตรที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ
5
ตัวบํงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ร๎อยละ 20
7.80
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
5
ตัวบํงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
11.44/3
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบํงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
ตัวบํงชี้ 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการ
ระดับ 3
จัดการเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ 5.3การประเมินผู๎เรียน
ระดับ 3
ตัวบํงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 10 จาก 12
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
ข๎อ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
16/4 =
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

5.00
ดี
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
ตัวบํงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
ระดับ 3
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
3/1 =
3.00
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
47.77 / 13 =
3.67

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
3
ปานกลาง
ดี

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

ผ่านการประเมิน
2
3
3
4
1
13
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว
บ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 -6

องค์
ประกอบ
ที่

I

P

3.33
3.81
4.00
3.63
ดี

O

4.00
3.00
3.75
ดี

3.67
3.67
ดี

คะแนน
เฉลี่ย

3.67
3.33
3.81
4.00
3.00
3.72

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

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

ทิศทางการพัฒนา
1) เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต๎องดําเนินการเรํงดํวนดังนี้
ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนา

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562
2563

2564

3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา

ระยะสั้น

ระยะกลาง

ระยะยาว
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