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ค าน า 
 

รายงานชุดนี้เป็นรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ประจําปีการศึกษา 2561 ซึ่งดําเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 1 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561- วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ประจําปีการศึกษา 2561 บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเอง และ
เป็นการศึกษารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ตามรายองค์ประกอบโดยบรรยายในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ นําเสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา พร้อมทั้งนําเสนอแนวทางพัฒนา
เร่งด่วน 3 – 5 ข้อ โดยไม่ต้องคํานึงถึงข้อจํากัดด้านงบประมาณ เพ่ือนําเสนอข้อมูลสําหรับกรรมการประเมิน
หลักสูตร สภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
รวมทั้ง นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

ทั้งนี้ รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ประจําปีการศึกษา 2561 ได้แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นที่สุดของหลักสูตรฯ อัน
ประกอบด้วยในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป, หมวดที่ 4 อาจารย์, หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของ
หลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร และหมวดที่ 8 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร เนื่องจาก
หลักสูตรฯมีการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยหมวดที่ 2 บัณฑิต, หมวดที่ 3 นักศึกษา และหมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร ที่
จักต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของการสร้างกลไกสนับสนุนที่มีความทันสมัยตาม
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ 
หรือพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้ง กลไกยังต้องสร้างความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตาม
ความเคลื่อนไหวในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิผล 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

คณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 วันที่รายงาน 1 ก.ค.62 

 
หมวดที ่1 

ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร 25530081100255 
 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

มคอ. 2 ปัจจุบนั 
หมายเหตุ 

(ระบุคร้ังที่/วนัที่ผา่นสภา
มหาวิทยาลยั) 

1. ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์วานชิ 1. ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์วานชิ คร้ังที่ 7/59 (10 ส.ค.59) 
2. รศ.ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ์ 2. รศ.ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ์  
3. ผศ.ดร.วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ 3. อ.ดร.วินิตา  คงประดิษฐ ์ คณะกรรมการพิจารณา

หลักสูตรคร้ังที่ 4/62 (4 
เม.ย.62) 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรข้างต้น และคณาจารย์ดังรายนามต่อไปนี้ 
1. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ  ชาตนิิยม  (สภามหาวิทยาลยัคร้ังที่ 7/59 วันที่ 10 ส.ค.59) 
2. ผศ.ดร.วรรณวภิา  สุเนต์ตา (คณะกรรมการพิจารณาหลักสตูรคร้ังที่ 4/62 วันที่ 4 เม.ย.62) 
3. อ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี  (คณะกรรมการพิจารณาหลักสตูรคร้ังที่ 4/62 วันที่ 4 เม.ย.62) 
 
อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรข้างต้น  
และคณาจารย์ดังรายนามต่อไปนี้ 
1. อ.ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ์ 
2. ผศ.ศิดาลัย  ฆโนทัย 
3. อ.ภูษิต รัตนภานพ 

4. อ.ชาติชาย  คันธิก 
5. อ.อรอุมา วิชัยกุล 
6. อ.ไพลิน  ศิริพานิช 

 
อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) 
1.  อ.ชัชชัย  ยอดพิชัย 
2.  อ.อาภากร  โตประเสริฐ 
3.  อ.นพ  ทีปประสาน 
4.  อ.นุตร์  อารยะวานิช 

5.  อ.อรพนิต  เจียรกุล 
6.  ผศ.เอกชัย  พันธ์อารีวัฒนา 
7.  อ.ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา 
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หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท
ต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี      
พ.ศ. 2557 – 2561 

สถานที่จัดการเรียนการสอน วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์ 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ. 2558) 

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/   

ตารางอ้างอิง 
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ทั้ง 3 คน และทําหนา้ที่อาจารย์ที่
ปรึกษา, อาจารย์ผูส้อบ
วิทยานพินธ์ และผูส้อน 
 

ตารางที่ 1.1-1  
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
  

- ครบถ้วนตามคุณสมบัติ เร่ือง 
คุณวุฒิ ป.เอก และมีตําแหน่ง รศ.  
- มีผลงานวชิาการทีไ่ม่ใช่สว่นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ดํารงตําแหน่งวิชาการ อย่างน้อย 
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการ เป็น
ผลงานวิจัย 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

3. คุณสมบัติของอาจารยป์ระจําหลักสูตร 
  

- ครบถ้วนตามคุณสมบัติ เร่ือง 
คุณวุฒิ ป.เอก 
- มีผลงานวชิาการทีไ่ม่ใช่สว่นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ดํารงตําแหน่งวิชาการ อย่างน้อย 
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการเป็น
ผลงานวิจัย 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

4. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน 
  

อาจารย์ประจาํ 
- ครบถ้วนตามคุณสมบัติ เร่ือง 
คุณวุฒิขั้นต่ํา ป.โท เทียบเท่าใน
สาขาวชิาทีต่รง และสัมพันธ์กบั
สาขาของรายวชิาทีส่อน 
 อาจารย์พิเศษ 
- ครบถ้วนตามคุณสมบัติ เร่ือง 

คุณวุฒ ิ
- มีประสบการณ์การสอน และมี

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
ตารางที่ 1.1-9 
ตารางที่ 1.1-10 
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/   

ตารางอ้างอิง 
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
โดยมีอาจารยป์ระจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวชิา 

- มีผลงานวชิาการทีไ่ม่ใช่สว่น
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ผู้ดํารงตําแหน่ง
วิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์หลัก
และอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้ควา้อิสระ 

 

- ครบถ้วนตามคุณสมบัติ เร่ือง 
คุณวุฒิ ป.เอก, เทียบเท่า หรือขั้น
ต่ํา ป.โท, เทียบเท่า หรือมี
ตําแหน่ง รศ. 
- มีผลงานวชิาการทีไ่ม่ใช่สว่นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ดํารงตําแหน่งวิชาการ อย่างน้อย 
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็
ผลงานวิจัย 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

  

ไม่มีอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม 
 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
ตารางที่ 1.1-4 
ตารางที่ 1.1-5 
ตารางที่ 1.1-9 
ตารางที่ 1.1-10 

7. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ 
  

อาจารย์ประจาํหลักสูตร 
- ครบถ้วนตามคุณสมบัติ เร่ือง  
อาจารย์ประจาํหลักสูตร คุณวุฒิ
และผลงานวิชาการเช่นเดียวกบั
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- เป็นผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก
คุณวุฒิ ป.เอก, เทียบเท่า และมี
ผลงานวชิาการเผยแพร่ในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดบัชาติ ตรง
และสัมพนัธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
อย่างน้อย 10 เรื่อง 

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

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/   

ตารางอ้างอิง 
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา 
  

- ผู้สําเร็จการศึกษาตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติ/ นานาชาติ ที่มี
คุณภาพตามประกาศ กกอ.  
- นําเสนอฉบบัสมบูรณ์ต่อที่
ประชุมวชิาการที่มีการตีพิมพ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ 
(Proceedings) 

ตารางที่ 1.1-8 

9. ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

  

- คุณวุฒิ ป.เอก, เทียบเท่า และมี
ผลงานวชิาการตามเกณฑ์ เป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นศ.
บัณฑิตศึกษาไม่เกิน 5 คนต่อ 
เทอม 
- คุณวุฒิ ป.เอก, เทียบเท่า ที่มี
ตําแหน่ง ผศ.หรือคุณวุฒิ ป.โท
,เทียบเท่า หรือมีตําแหน่ง รศ. 
และมีผลงานวิชาการตามเกณฑ ์
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นศ.
บัณฑิตศึกษาไม่เกิน 10 คนต่อ 
เทอม 

ตารางที่ 1.1-3 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังสดุท้าย 
เมื่อปี พ.ศ. 2559 

 

 
หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

1. ปริญญาตรี ประเมินเกณฑ์ 5 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 4 และ 10) 
2. บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 10) 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

1.1 
 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับและสัมพันธ์กับสาขาวิชา 



 
 

11 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรร้อยละ 100 มีผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ เช่น ผลงาน
สร้างสรรค์ เป็นต้น อย่างน้อย 3 รายการ ใน 5 ปีย้อนหลัง และมีผลงานทางวิชาการ โดยมีผลงานวิจัย จํานวน
อย่างน้อย 1 รายการ 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรร้อยละ 100 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาการออกแบบ
เครื่องประดับและสายวิชาที่สัมพันธ์ และมีตําแหน่งวิชาการเทียบเท่า  

2. หลักสูตรฯ มีแผนพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ หรือสนับสนุนการทําผลงานวิชาการในลักษณะต่าง ๆ แก่
อาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี้ 

2.1 มีการแจ้งข้อมูลการสนับสนุนทุนการศึกษา หรือการวิจัยด้านอัญมณีจากสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, วช, สวทช., หรือ สกว. ให้คณาจารย์ประจําหลักสูตรทราบ 
2.2  มีการแจ้งข้อมูลการสนับสนุนทุนการศึกษา หรือการวิจัยด้านอัญมณีจากมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ด้านการออกแบบเครื่องประดับในต่างประเทศ อาทิ ทุนอีราสมัส (ERASMUS+) จาก
สหประชาชาติยุโรป, มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน เป็นต้น ให้คณาจารย์ประจําหลักสูตรทราบ 
2.3  มีแผนการสนับสนุนคุณวุฒิด้านตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ (โดยใช้ทุนของสถาบันวิจัย
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมัณฑนศิลป์) เพ่ือรองรับการพัฒนาแนวทางการศึกษาด้าน
การออกแบบหรือหลักสูตรใหม่ในอนาคตของภาควิชาฯ 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จํานวนที่
รับเข้า 

(1) 

จํานวนที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการสําเร็จ
การศึกษาตาม

เกณฑ ์(โดยรวมที่
สําเรจ็ก่อนเกณฑ์) 
   

   
     

จํานวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา 

2561 
(3) 

จํานวนที่
ออกระหว่าง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2561 (4) 

อัตราการคงอยู่ 
   

   
  X 100 

 2559 2560 2561 

2558 11 - - - 0.00 8 3 90.91 
2559 10 - - - 0.00 7 3 70.00 
2560 14 - - - 0.00 10 4 71.43 
2561 4 - - -  3 1 75.00 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

นักศึกษาร้อยละ 100 เป็นบุคคลที่ทํางานหาเลี้ยงชีพควบคู่ไปกับการเรียน ทําให้มีปัญหาเรื่องเวลาใน
การเข้าชั้นเรียนและวินัยในการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเหตุให้นักศึกษาบางส่วนพ้นสภาพจากการ
เป็นนักศึกษาหรือลาออก ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา ตลอดจนจบหลักสูตร 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 60 59 58 57 56 รวม 

 จํานวนจบในรุ่น - - - - - - 
2558 จํานวนรับเข้าในรุ่น - - - - - 11 

 ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จํานวนจบในรุ่น - - - - - - 

2559 จํานวนรับเข้าในรุ่น - - - - - 10 
 ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จํานวนจบในรุ่น - - - - - - 

2560 จํานวนรับเข้าในรุ่น - - - - - 14 
 ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จํานวนจบในรุ่น - - - - - - 

2561 จํานวนรับเข้าในรุ่น - - - - - 4 
 ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
ความรับผิดชอบ วินัย หรือการบริหารจัดการเรื่องเวลาของนักศึกษา และความขยันหมั่นเพียร 

 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2560  
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ลําดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งช้ี 
ผลรวมค่า
คะแนน 

(1) 

จํานวนข้อ
ที่ตอบ 

(2) 

จํานวนคน
ที่ตอบ 

(3) 

ค่าเฉลี่ย 
(4) =  (1) 
      (2)X(3) 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
165 21 2 3.93 

โครงการ
ติดตามผล  

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 27 3 2 4.50 บัณฑิตฯป ี
   (2) ด้านความรู ้ 25 3 2 4.17 การศึกษา 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 25 3 2 4.17 2560 
   (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 25 3 2 4.17  

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

33 5 2 3.30 
 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกําหนด 30 4 2 3.75  
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสตูร ท้ังหมด (คน) 2   

3 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

2 
  

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาใน
หลักสตูร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

100 
  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ค่าเฉลี่ย  3.81  เกณฑ์ประเมิน  :  3.81  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ค่าเฉลี่ย  3.93  เกณฑ์ประเมิน  :  3.93  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย  4.20  ผลการดําเนินงาน    ไมบ่รรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ค่าเฉลี่ย  4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทําของบัณฑิต
ในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น แบบประเมินความพึงพอใจ เครือข่ายศิษย์เก่า การจัดสัมมนาการระดมสมอง
ของผู้ใช้บัณฑิต อันประกอบไปด้วย คณาจารย์ต่างสถาบัน องค์กรของรัฐ ผู้ประกอบการ และสื่อ หรือการเข้า
เยี่ยมผู้ประกอบการต่างๆ หลักสูตร ฯ ได้รับข้อมูลการใช้บัณฑิตที่เพ่ิงจบการศึกษา เป็นข้อมูลรูปธรรมที่
ค่อนข้างชัดเจน ดังจะเห็นว่า ผู้ใช้งานแสดงความคิดเห็นต่อบัณฑิตว่า บัณฑิตผู้สําเร็จจากหลักสูตร ฯ เป็นผู้มี
ผลงานเชิงประจักษ์และมีเอกลักษณ์สูง เป็นผู้มีความตั้งใจ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัว
เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ เป็นผู้สนใจหาความรู้เพ่ิมเติมสม่ําเสมอและนําเอาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในงานที่
รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี เป็นผู้สนใจศึกษาหาความรู้ด้านการสร้างสรรค์เพ่ิมเติมอย่างสม่ําเสมอ และนําเอา
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี เฉพาะอย่างยิ่ง มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ตัวเลข
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การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง รู้หน้าที่ 
เข้าใจงาน มีน้ําใจ มีไมตรีจิตและบริการต่อผู้ที่มาติดต่อ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ด้วยความจริงใจ 
 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท) 
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้สําเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รบัการตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

ประเภทการตีพิมพ ์ ค่าน้ําหนัก จํานวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10 2 0.20 ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20    
ตารางที่ 2.2-2 

3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40   
ตารางที่ 2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.40   

ตารางที่ 2.2-3 

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

0.60   
ตารางที่ 2.2-4 

5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80   - 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 4 3.20  

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

1.00   - 

6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   - 
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   - 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   - 
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ประเภทการตีพิมพ ์ ค่าน้ําหนัก จํานวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   - 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80   - 

11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00   
ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้าํหนัก 3.40  
13. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 2  
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

170.00 
 

15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ 5.00  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 00.00  เกณฑ์ประเมิน  :  0.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ร้อยละ  170.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 24.00  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 24.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 ค่าเฉลี่ย 4.20 ค่าเฉลี่ย 3.93 3.93 
2.2 ร้อยละ 24.00 ร้อยละ 170.00 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
8.93/ 2  =  4.47  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. จากการที่สาขาวิชาเผยแพร่ผลงานนักศึกษาที่มีคุณลักษณะสร้างสรรค์ เป็นนวัตกรรมทางสุนทรียะ 
และมีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันให้สถาบันชั้นนําใน
ต่างประเทศ คือ เอสโตเนียน อะคาเดมี ออฟ อาร์ต (Estonien Academy of Art) เสนอการลงนามสัญญา
ร่วมจํา (MOU) เพ่ือขอความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2562 นี้ 
สถาบันเอสโตเนียน อะคาเดมี ออฟ อาร์ต มีการดําเนินการความก้าวหน้าทางวิชาการที่เป็นรูปธรรม ดังนี้  

1.1 การส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนรุ่นที่สาม จํานวน 1 ท่าน มาศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ
เครื่องประดับ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นระยะเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาบัณฑิต 
เหตุด้วยการถ่ายเทความรู้ต่างวัฒนธรรม 
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1.2 การส่งอาจารย์ประจําภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ สิ่งทอ และออกแบบกราฟฟิก จํานวน 3 
ท่าน ซึ่งเป็นสาขาวิชาสายสัมพันธ์กับสาขาการออกแบบเครื่องประดับ มาเป็นศิลปินพํานัก (Artist 
in Residence) พร้อมบรรยายเชิงปฏิบัติการผลงานการออกแบบที่มุ่งเน้นการนําเสนอวัสดุเชิง
สร้างสรรค์ และการบูรณาการสาขาต่างความรู้ เพ่ือให้นักศึกษาประยุกต์สู่การออกแบบ
สร้างสรรค์เครื่องประดับร่วมสมัย ระหว่างวันที่ 15-21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 การ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์ต่างชาติ เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาบัณฑิต เหตุด้วยความสามารถในการ
สังเกตถึงวิธีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในลักษณะที่แตกต่างจากการนําเสนอผลงานวิชาการ
ทั่วไป 

1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ จํานวน 1 ท่าน คือ รศ.ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมการ
ประเมินศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 รวมทั้งบรรยายผลงานด้านวิชาการ 
และอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 1 ท่าน คือ อ.ดร. ยอดขวัญ สวัสดี ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้ความก้าวหน้าด้วยการนําเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลหนังสือยอดเยี่ยมแห่งชาติ ชื่อเรื่อง 
พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 แก่ผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา
ของสถาบันเอสโตเนียน อะคาเดมี ออฟ อาร์ต กิจกรรมดังกล่าว ทําให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถสังเกตการณ์การเรียนการสอนของสถาบันที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของสถาบันที่มี
ชื่อเสียงด้านการออกแบบเครื่องประดับของโลก โดยนํามาพัฒนาวิธีการประเมินบัณฑิตในระดับ
ต่อไป 

2. หลักสูตรฯ ตระหนักถึงธรรมชาติของสาขาวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบที่มีอยู่หลากหลาย การ
รับนักศึกษาของหลักสูตรฯ จึงเอ้ือให้นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีจากต่างสาขา รวมทั้ง นัก
ออกแบบที่มีประสบการณ์สูงแต่ขาดคุณวุฒิ สามารถสมัครเข้าเรียนได้ โดยนําองค์ความรู้ดั้งเดิมมาบูรณาการ
กับองค์ความรู้ใหม่ด้านการออกแบบเครื่องประดับ จึงก่อให้เกิดแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานและรูปแบบ
เครื่องประดับ ที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่ และมีความแตกต่างไปจากรูปแบบเครื่องประดับทั่วไปใน
ปัจจุบัน ตัวอย่าง นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการ
ออกแบบแฟชั่น สามารถสร้างสรรค์รูปแบบและขยายผลด้านเทคนิคลักษณะอ่ืนแก่ผลงานออกแบบ
เครื่องประดับร่วมสมัยที่มีความแตกต่างจากการออกแบบเครื่องประดับตามขนบดั้งเดิม  การพัฒนาแนว
ทางการเรียนการสอนตามลักษณะดังกล่าว สามารถขยายช่องทางอาชีพแก่บัณฑิตและสร้างสรรค์งานรูปแบบ
ใหม่ ๆ แก่วงการการออกแบบเครื่องประดับ 

2.1 หลักสูตร ฯ เอื้อเฟ้ือให้นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ จากประเทศ
ไต้หวัน เข้ามาเป็นศิลปินพํานัก (Artist in Residence) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม - 2 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 นอกเหนือจากที่นักศึกษาท่านดังกล่าว จักเข้ามาปฏิบัติการเรียนขึ้นรูป
เครื่องประดับด้วยเทคนิคไทยโบราณแบบประเพณีนิยมแล้ว ยังต้องมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ
ผลงานการออกแบบที่มุ่งเน้นการนําเสนอวิธีคิดจากประเทศอ่ืนในโลกตะวันออก เพ่ือการบูรณาการ
สาขาต่างความรู้ เป็นผลลัพธ์อันดีต่อนักศึกษา ในการนําไปประยุกต์สู่การออกแบบสร้างสรรค์
เครื่องประดับร่วมสมัยให้ก้าวหน้าต่อไป และแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปแก่บัณฑิต 

3. เนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 มุ่งเน้นการสนับสนุนให้นักศึกษาหรือผู้ที่
กําลังสําเร็จเป็นบัณฑิต สร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัยเพ่ือสร้างความสอดคล้องกับกระแสหรือแนว
ทางการสร้างสรรค์ของเครื่องประดับในระดับสากล และได้รับเผยแพร่อย่างเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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รวมทั้ง ความพยายามในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา บรรยาย หรือแลกเปลี่ยนทัศนะในการออกแบบจาก
ปรมาจารย์หรือนักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับสากล ดังจะเห็นได้จาก 

3.1 การบรรยาย เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ในช่วงชีวิต ของ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต 
โดย อาจารย์วัลลภิศร์ สดประเสริฐ มุ่งเน้นผลงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเครื่องแต่งกายของหุ่น
ละครเล็ก ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต เมื่อวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  

3.2 การนําเสนอชื่อวิทยากรระดับสากล คือ ศาสตราจารย์. ดร. นอร์แมน เชอร์รี่ (Professor Dr. 
Norman Cherry) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบระดับโลก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยลิ
นคอร์น และผู้อํานวยการโรงเรียนเครื่องประดับเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร แก่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือเข้าร่วมกับสํานักจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
(Quacquarelli Symonds (QS)) ซึ่งมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดใน
โลก โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรจักจัดให้มีการจัดงานประชุมสุดยอดวิชาการนานาชาติด้านศิลปะ
และการออกแบบ ในชื่อ คิวเอส โทเทลลี่ อาร์ท ซัมมิท (QS Totally  Arts  Summit  (Art & 
Design) 2018)  และจัดขึ้นครั้งแรกในโลก ระหว่างวันทื่  24–26 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรมมิลเล
เนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ และการบรรยายของศาสตราจารย์ ดร.นอร์แมน สร้างคุณประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ ให้รับทราบถึงแนวโน้มการออกแบบ
เครื่องประดับโลกและการสร้างความสอดคล้องระหว่างเครื่องประดับร่วมสมัยกับบทบาทของ
เศรษฐกิจและสังคมยุคปัจจุบัน 

 
โอกาสในการพัฒนา 

หลักสูตรฯ มีแผนผลักดันให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงานการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย ในระดับชาติ
อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสเข้าร่วมการแสดงผลงานในระดับนานาชาติให้มากขึ้น เช่น การประกวด การจัด
นิทรรศการ การแลกเปลี่ยนระหว่างหลักสูตรฯ กับสถาบันชั้นนําในต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้ง การขยายผล
การลงนามสัญญาร่วมจํา (MoU) เพ่ือขอความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ใน
ปี พ.ศ. 2562 หลักสูตร ฯ ได้มีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน คือ คณะ
มัณฑนศิลป์ (ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ) และโรงเรียนบุนกะแฟชั่น ประเทศญี่ปุุน (รวมถึงตัวแทนสาขา
ประจําราชอาณาจักรไทย) ซึ่งโรงเรียนบุนกะแฟชั่น ประเทศญี่ปุุน เป็นสถาบันแฟชั่นที่มีชื่อเสียง และได้รับการ
จัดอันดับสถาบันแฟชั่นที่มีมาตรฐานยอดเยี่ยมเป็นลําดับที่ 2 ของโลก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) 
รวมระยะเวลายาวนานกว่า 95 ปี เป็นสถาบันหลักที่มีส่วนสําคัญในการผลักดันให้กรุงโตเกียว (Tokyo) 
ก้าวหน้าในฐานะหนึ่งในห้าของมหานครชั้นนําด้านแฟชั่นของโลก อีกทั้งยังได้สร้างสรรค์นักออกแบบแฟชั่นที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก จํานวนหลายท่าน (Fashion Designers) ได้แก่  ฮิโรโกะ โคชิโนะ (Hiroko Koshino) 
ทาคาดะ เคนโซ (Takada Kenzo) โยจิ ยามาโมโต (Yohji Yamamoto) และ ซึโมริ ชิซาโต (Tsumori 
Chisato) เป็นต้น  

โรงเรียนบุนกะแฟชั่นมีจุดประสงค์ในการเตรียมความรู้พ้ืนฐาน ดําเนินการจัดการหลักสูตร และการเรียน
การสอน ที่มุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะด้านแฟชั่นอย่างครบวงจร ทั้งด้านการออกแบบ การสร้างแพตเทิร์น การ
เลือกสรรวัตถุดิบ เทคนิคการตัดเย็บ เทคนิคการปรับแก้ เครื่องประดับ และเครื่องตกแต่ งร่างกาย นอกจากนี้ 
โรงเรียนบุนกะแฟชั่นยังมีเปูาหมายให้ผู้เรียนฝึกสร้างสรรค์และออกแบบผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ด้วยการปฏิบัติจริงเป็นสําคัญ จักเห็นได้ว่า แนวทางของโรงเรียนบุนกะแฟชั่น มีความใกล้เคียงกับหลักสูตร ฯ 
มีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ร่วมกันในอันท่ีจะเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ และความสามารถให้กับวงการ



 
 

18 

แฟชั่นและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับของไทย ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่ากับนานาชาติ 
นอกเหนือจากนี้ นักศึกษาและบัณฑิตยังสามารถเสริมสร้างศักยภาพของตนเองในการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืนหรือค้นหาแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
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หมวดที่ 3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

- การรับนักศึกษา 
ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2561 เพื่อการรับนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2562 มีความคล้ายคลึงกับปีที่ผ่านมา หาก
หลักสูตรเพิ่มความเข้มข้นกับกลไกก่อนการรับนักศึกษาผล
การดําเนินงาน จึงเพิ่มเติมกลไก 2 ลักษณะ ได้แก่ กลไกการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สร้างความเข้าใจกับผู้ที่กําลังตัดสินใจ
เลือกอาชีพหรือสมัครศึกษาต่อ กลไกดังกล่าวถือเป็นการ
สนับสนุนการนําไปสู่เปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของ
การรับนักศึกษา และกลไกการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้ที่กําลังสําเร็จการศึกษาในระดับศิลป
บัณฑิตของภาควิชา ฯ และมีผลการเรียนดีเยี่ยม การ
สนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าว ไม่เพียงแต่เป็นการสร้าง
โอกาสแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีและอยากศึกษาต่อ
เท่านั้น แต่เป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติหรือตัวอย่างของ
นักศึกษาดีเด่นแก่นักศึกษาต่างสถาบันด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในลักษณะของการก้าวหน้าไปด้วยกันทั้งชั้นปี 

 

*กลไกประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม) 
    หลักสูตร ฯ จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ
เรื่องเครื่องประดับร่วมสมัยแก่สังคมในลักษณะต่างๆ อาทิ 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย 
หรือธุรกิจเครื่องประดับ ฯลฯ อย่างสม่ําเสมอ แต่ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวาง ทําให้กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อด้านการออกแบบ ไม่สามารถ
เข้าถึงวัตถุประสงค์หรือปณิธานของหลักสูตร ฯ มากเพียงพอ 
คณะกรรมการหลักสูตร ฯ จึงจัดการประชุมและมีมติให้
คณาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละบุคคล ทําหน้าที่การ
ประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ การ
ดูแลเร่ืองการประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการติดต่อประสานงานกิจกรรมและการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ฯ กับองค์กรของรัฐและเอกชน เช่น 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์, ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
และการประชาสัมพันธ์กับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่
มีคณะหรือสาขาที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 
 

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

อ้างอิง 
กลไกการสนับสนุนทุนการศึกษา 
หลักสูตร ฯ และกําหนดเงื่อนไขแก่ผู้รับทุนการศึกษา ดังนี้  

1) เป็นนักศึกษาทีจ่บการศึกษาจากภาควิชาออกแบบ
เครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2) เป็นผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม อยู่ในเกณฑ์ 3.5 ขึ้นไป 
3) ระหว่างที่ได้รบัทุนการศึกษา จกัต้องมาปฏิบัติงาน

ในลักษณะของนักศึกษาผู้ช่วย โดยเนื้อหาสาระของ
งานมุ่งเน้นงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการขึ้นรูป
เครื่องประดับ  

หมายเหตุ* ทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นทุนจัดสรรเพื่อ
การศึกษา ระดับมหาบัณฑิต โดยคณะมัณฑนศิลป์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

กลไกการรับนักศึกษา 
หลักสูตร ฯ มีกลไกการวางแผนการรับ และคัดเลือก

นักศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร ระบบการ
คัดเลือกเร่ิมจากการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเข้าศึกษา
ในหลักสูตร โดยพิจารณาคุณสมบัติ ให้มีความเหมาะสมกับ
หลักสูตร ดังนี้  

1) การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่
เก่ียวเนื่องกับด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หรือมี
ประสบการณ์ในงานดา้นอัญมณแีละเครื่องประดับ
อย่างน้อย 2 ป ีโดยดุลยพนิิจของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร 

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

3) ปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัคร
นักศึกษาจํานวน 2 รอบ (มค-เมษ, เมษ-กค) เพื่อ
ขยายเวลาแก่นักศึกษาที่ติดตามข่าวสารการรับสมัคร
ไม่ทันการณ์ ถือเป็นกลไกในการรับนักศึกษาที่เปน็
รูปธรรม เนื่องจากส่งผลต่อจํานวนนักศึกษาที่มจีํานวน
มากข้ึน 

 

ส่วนในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรประกาศรับจํานวนผู้
เข้าศึกษาต่อ ไม่เกิน 15 คนต่อปีการศึกษา มีจํานวน
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกของหลักสูตรใน
ปีพ.ศ. 2562 จํานวนทั้งสิ้น 6 คน แสดงให้เห็นถึงจํานวน
จํานวนนักศึกษาของหลักสูตรยังมีจํานวนไม่ตรงตาม
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
เปูาหมายเชิงปริมาณที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ซึ่งคณะกรรมการ
หลักสูตรพบประเด็นที่เป็นปัญหา มักมาจากการกําหนด
คุณสมบัติ ข้อกําหนดที่ 1 คือ นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีด้านอัญมณีและเครื่องประดับมีจํานวนน้อย 
เนื่องจากมีสถาบันเพียงไม่กี่แห่งในราชอาณาจักรไทย ที่เปิด
การเรียนการสอนด้านนี้ จึงส่งผลให้จํานวนผู้สมัครน้อย และ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของหลักสูตร ส่วนใหญ่สําเร็จ
การศึกษาไม่ตรงสาขา รวมทั้ง ข้อกําหนดที่3 รอบการรับ
สมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ของบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการ
แล้วเสร็จเพียง 2 รอบเท่านั้น 

แต่เปูาหมายเชิงคุณภาพสําหรับการดําเนินงานในปี
การศึกษา 2561 เพื่อการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา  
2562 หลักสูตรฯ ได้นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
คัดเลือกของหลักสูตรในปีพ.ศ. 2561 จํานวน 4 คน จาก
จํานวน 6 คน จํานวน 3 คนเป็นนักศึกษาเก่าที่สําเร็จ
การศึกษาไปเมื่อ 3 ปีก่อน ซึ่งได้ผ่านการทํางานมาระยะหนึ่ง 
ปัจจุบันต้องการคุณวุฒิและขยายผลความคิดสร้างสรรค์จาก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตนเอง อีก 1 คนเป็นนักศึกษา
เพิ่งสําเร็จการศึกษา ส่วนที่เหลืออีก 2 คน คือ นักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาด้านเครื่องประดับจากต่างสถาบัน และ
นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบสร้างสรรค์ แต่
ต้องการต่อยอดธุรกิจเคร่ืองประดับของครอบครัว และพร้อม
ที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานที่มีความจําเป็น
ของสาขาวิชาทั้งหมด 

คณาจารย์ประจําหลักสูตร ฯ เห็นว่า เปูาหมายเชิง
คุณภาพ ในปีการศึกษานี้ เป็นผลสัมฤทธิ์มาจากกลไกการ
ประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนทุนการศึกษา เนื่องจากได้มี
การสัมภาษณ์นักออกแบบจํานวนดังกล่าว โดยผู้สมัครได้ให้
ข้อมูลถึงเหตุผลการตัดสินใจสมัครศึกษาต่อในหลักสูตร ฯ ว่า 
กิจกรรมที่หลักสูตร ฯ นําเสนอและเผยแพร่แก่สังคมที่ผ่าน
มา แสดงออกถึงวิสัยทัศน์และทัศนคติของคณาจารย์ที่มีต่อ
วงการการออกแบบของไทยและแนวทางการพัฒนาทิศ
ทางการออกแบบเครื่องร่วมสมัยในอนาคต  

 

ผลการดําเนินงาน 
การปฏิบัติดําเนินงานในการสอบคัดเลือก มี 2 ลําดับ คือ 
1) บัณฑิตวิทยาลยัพิจารณาคุณสมบัติพื้นฐานจาก

หลักฐานของผู้สมัคร และรบัเทยีบเคียงคะแนนสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบนัทีม่ีระดับ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
มาตรฐานสากล  

2) คณะกรรมประจําหลักสูตรจัดสอบสัมภาษณ์ พิจารณา
คุณสมบัติเชิงลึก และพิจารณาแฟูมผลงานส่วนบุคคล 
เป็นไปตามรอบการรับสมัคร 

 

หลักสูตรมีการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก
นักศึกษา คือ การนําเสนอแฟูมผลงานส่วนบุคคล ซึ่งผลงาน
ในแฟูมส่ วนบุคคลสามารถแสดงออกถึ งความรู้ และ
พัฒนาการด้านการออกแบบสร้างสรรค์ ของนักศึกษา 
นอกจากนี้ ยังมีการซักถามถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาต้องการสร้างสรรค์ พัฒนา หรือ
ขยายผลจากรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร โดยคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรจักชี้แจงถึงสาระสําคัญของโครงสร้าง
หลักสูตร ที่มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ในสามแกน 
ได้แก่ แกนองค์ความรู้ด้านปรัชญาสุนทรียศาสตร์ แกน
ปฏิบัติ และแกนปริทรรศน์ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึง
การมีความรู้ครบทุกด้าน สามารถออกแบบสร้างสรรค์ และ
ผลิตผลงานเครื่องประดับได้ด้วยตนเอง 
 

การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 
จากประเมินกระบวนการรับนักศึกษาจากปีที่ผ่านมา 

พบว่า จํานวนผู้ผ่านเกณฑ์การศึกษามีจํานวนน้อยกว่าเปูา 
แต่ไม่ใช่ประเด็นปัญหา ประเด็นปัญหามี 4 กรณี แต่ประเด็น
ที่ 4 ก่อเกิดผลดีเกินความคาดหมาย คือ 

1) คุณลักษณะของผู้สมัครมีความหลากหลายเนื่องจาก
สถาบนัที่สอนเก่ียวกับการออกแบบอัญมณีและ
เครื่องประดับมีจํานวนไม่กี่แห่งในประเทศ สถาบัน
ดังกล่าว มีการเตรียมคุณลักษณะของบัณฑิตระดบั
ปริญญาตรีและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่
แตกต่างกัน เช่น บางสถาบันมุง่เน้นผลสําเร็จที่เปน็
รูปลักษณ์ของผลงาน บางสถาบนัให้ความสําคัญเร่ือง
เทคนิคกับงานฝีมือเท่านัน้ หรือบางแห่งให้
ความสําคัญในด้านการผลติเชิงอุตสาหกรรมเพียง
อย่างเดียว เป็นตน้ ในการสอบสัมภาษณ์ ทาํให้
คณะกรรมการประจําหลักสูตรรบัทราบถึงปัญหา การ
ขาดความมั่นใจในการทําโครงการวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา และการขาดเปูาหมายในการผลิตองค์
ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออนาคต 

2) มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับของผู้สมัครมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คณะกรรมการประจําหลักสูตร รับรู้ร่วมกันถึงปัญหาที่
ผู้สมัครขาดความรู้ ความเข้าใจในหัวใจสําคัญของการ
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ที่แสดงออกถึง
กระบวนการวิจัย ทดลอง และการถ่ายทอดอย่างเปน็
ระบบ ในการสอบสัมภาษณ์ผูส้มัครจึงขาดความ
ละเอียดในการอธิบายผลงานการออกแบบ
เครื่องประดับของตนเอง ขาดความชัดเจนในการ
สะท้อนถึงทฤษฎี วิธีการวิจัยแนวความคิด 
กระบวนการสรา้งสรรค์และผลติ รวมทั้ง ไม่สามารถ
บรรยายถึงพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ สรุป
ประเด็น และการประมวลองค์ความรู้ที่ตนเอง
สังเคราะหไ์ด้จากผลงานที่ผ่านมาทั้งหมด 

3) แนวโน้มของวฒุิภาวะ ประสบการณ์ และอายุของ
ผู้สมัครสูงขึ้น รวมทัง้ คุณภาพของผู้สมัครอยู่ในระดับ
ของการเป็นนักออกแบบที่ประสบความสําเร็จใน
วงการการออกแบบ คณะกรรมการประจําหลักสูตร
รับทราบถึงจุดประสงค์ของผู้สมคัรที่ต้องการเข้ารับ
การศึกษา ซึ่งมีหลากหลายแง่มมุ ได้แก่ ความอ่อนล้า
หรือเบื่อหน่ายจากการทาํงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
เป็นระยะเวลานาน ทําให้ขาดพลังการสร้างสรรค์ และ
กําลังการเรียนรู้ที่เร่ิมหยุดนิ่ง บางส่วนต้องการขยาย
กิจการของตนเองด้วยวิธีการผสมผสานศาสตร์การ
ออกแบบต่างสาขา ตลอดจน บคุคลที่ต้องการ
ประกอบอาชีพเปน็อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลยั 
นักวิจัย และนักวิชาการ ที่จําเปน็จะต้องผา่นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ประจาํปี 2558 ขณะเดียวกัน 
ความสําเร็จที่ผา่นประสบการณข์องนักออกแบบมือ
อาชีพเหล่านี้ กลบัสรา้งแรงกระตุ้นให้กลุ่มเพื่อน
ผู้สมัครที่เพิ่งจบการศึกษาหรือยังขาดประสบการณ์ 
เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง และต่างเติมเต็มใน
ส่วนที่แตกตา่งกัน ทาํให้ชั้นเรียนเกิดความหลากหลาย
ทางประสบการณ์และทัศนคต ิ

4) การมีชื่อเสียงของหลักสูตร ฯ ในระดับสากล สังเกตได้
จากการได้รับการติดต่อจากสถาบันที่มีชื่อเสียง
ต่างประเทศ เพื่อขอเข้าร่วมการลงนามบนัทึกความ
ร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีสถาบนั
ที่มีชื่อเสียง จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันแฟชั่นบุนกะ 
ประเทศญี่ปุุน และวิทยาลยัศิลปะอาเซี่ยนเฉิงตู 
ประเทศจีน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่ ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษา 

จากการประเมินปีที่ผ่ านมา คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรประเมินกระบวนการรับนักศึกษาแล้ว พบว่า 
เครื่องมือที่ใช้ในการรับนักศึกษามีความเหมาะสมดี แต่
กระบวนการรับนักศึกษายังขาดความเข้มข้น ดังนั้น การ
ดําเนินงานปีการศึกษา 2561 เพื่อการรับสมัครนักศึกษาปี
การศึกษา 2562  หลักสูตรจึงปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษาจากผลการประเมิน ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเรื่อง
เนื้อหาของการสอบสัมภาษณ์มากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้
หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษา ที่ชี้แจงให้นักศึกษารับรู้
ถึงเปูาหมายเชิงคุณภาพในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร และ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต เพื่อให้
ผู้สมัครตระหนักถึงทิศทางชัดเจนของหลักสูตรมากข้ึน ดังนี้ 

1) นักศึกษาจากสาขาอื่นทีไ่ม่ใชส่ายวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับจักต้องมีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ของตนเองในปัจจุบนั พรอ้มวิเคราะหเ์หตุผลใน
การขยายองค์ความรู้ดั้งเดิมด้วยศาสตร์ของการ
ออกแบบเครื่องประดับ และแสดงความสาํคัญของการ
ผสมผสานศาสตร์เพื่อบ่มเพาะองค์ความรู้ตัวใหม่ใน
ระดับศิลปมหาบัณฑิต 

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

3) นักศึกษาจากสาขาวชิาอื่นที่ไม่ใช่สายวิชาการ
ออกแบบเครื่องประดับผู้ขาดพืน้ฐาน สามารถเข้าร่วม
ชั้นเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามตารางสอนระดับศิลป
บัณฑิตได้ทุกรายวชิาเปน็การภายใน โดยไมต่้อง
ลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริม
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การปรับตัวกับธรรมชาติของสาขาวิชาได้อย่างรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

4) คณะกรรมการประจําหลักสูตรจึงมีข้อสรุปเก่ียวกับ
แนวทางการเพิ่มความเข้มข้นในการเข้าศึกษาต่อ ด้วย
การเพิ่มเนื้อหาสาระในการสัมภาษณ์นักศึกษา มุง่เน้น
เร่ือง “หัวข้อวิทยานิพนธ์” เพื่อให้นักศึกษาได้
พิจารณาถึงการลงทะเบยีนเรียนวิชาเลือก ที่สอดรับ
กับแนวทางของหัวข้อวิทยานิพนธ์ สามารถส่งเสริม
ความรู้และทักษะให้เหมาะสมกบัโครงงาน 
  

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
    ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีมติ
เห็นเป็นเอกฉันท์ ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อสร้างกลไกในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียม
ฐานความรู้ ปรับตัวเข้าหากัน และศึกษากระบวนการ
สร้างสรรค์  
 

*กลไกประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม) 
     คณะกรรมการ ฯ มีความคิดเห็นว่า ในแต่ละปีก่อนเปิด
ภาคการศึกษานั้น หลักสูตร ฯ ควรจะจัดกิจกรรมที่แตกต่าง
กันออกไป โดยปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ฯ จัดกิจกรรม 
ครั้งที่1 เรื่อง การออกแบบเพื่อความยั่งยืนของชุมชน : 
กรณีศึกษาจากแบรนด์ศรียะลา บาติก กลับมาสร้างชื่อเสียง 
รายได้ และเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
     กิจกรรมดังกล่าวมิได้จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
เกี่ยวกับโลกแห่งการออกแบบของแบรนด์สินค้าต่าง ๆ 
เท่ านั้น  หากนักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติ ต่อวัสดุ  และ
สร้างสรรค์ผลงานจากเทคนิคที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน 
ตลอดจน การทําความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน การแบ่งปัน
ความคิด ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างทํางาน และเรียนรู้วิธี
คิดหรือออกแบบจากความหลากหลายทางประสบการณ์ 
รวมไปถึง การประยุกต์วัสดุหรือเทคนิคอ่ืน ๆ มาใช้ในผลงาน
การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย 
 

กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรมีกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดย

คํานึงถึงประเด็นสําคัญของการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับเป็นอันดับ

การปฐมนิเทศ 
จัดโดย 
บัณฑิต
วิทยาลัย และ 
คณะ
มัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
  
เพจประกัน
คุณภาพ
ภาควิชาฯ 
(SAR Jewelry) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
แรก คือ หลักสูตรต้องการผู้สมัครที่มีพื้นฐานความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการ และทฤษฎีด้านศิลปกรรมศาสตร์ อัน
สามารถนําความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนั้น หลักสูตร
จึงมีระบบการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
ดังนี้ 

1) หลักสูตรจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา 
นอกเหนือจากการจัดปฐมนิเทศของบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะฯ เพื่ออธิบายถึงเหตุผลและความเข้มข้นของ
กระบวนการรับนักศึกษาทั้งสองวิธี โดยชี้แจงให้
นักศึกษาเข้าใจถึงปณิธานในการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตร ที่ต้องการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้มี
ความตระหนักถึงการบูรณาการองค์ความรู้ที่แตกต่าง 
ด้วยการอาศัยโครงสร้างสามแกนของหลักสูตร เป็นผู้มี
ศักยภาพพัฒนาการเรียนรู้จากความรู้ดั้งเดิม ไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ แนวทางการออกแบบและผลติ
เครื่องประดับเชิงก้าวหนา้ หรือการประยุกต์ให้เกิด
องค์ความรู้เชิงทฤษฎีเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
แห่งอนาคต 

2) หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวิชาการ จํานวน 1 
ท่าน เพื่อให้คําปรึกษาใน 4 ลักษณะ ได้แก่ การแนะ
แนวการจัดการเรียนการสอน ปญัหาในการศึกษาหรือ
เรียนรู้ ประสานงานดา้นวชิาการแก่นักศึกษา และ
แนะแนวทางการศึกษาหรือแหล่งค้นหาความรู้จาก
สาขาวชิาอื่น 
 

ผลการดําเนินงาน 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรดําเนินงานการเปิด

รายวิชาปรับพื้นฐานในระดับศิลปบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษามาจากสาขาสัมพันธ์ลงทะเบียนปรับพื้นฐาน
ด้านการออกแบบสร้างสรรค์และผลิตเคร่ืองประดับ เช่น  

รายวิชา 366 102 การทําเครื่องประดับ 1 
หรือ 366 101 ประวัติศาสตร์เคร่ืองประดับ  
และ 366 211 การออกแบบเครื่องประดับ 5  

รวมทั้ง รายวิชาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือรายวิชาที่กรรมการ
ประจําหลักสูตรมีดุลยพินิจให้นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อสร้าง
เสริมพื้นฐานความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบให้มีความ
แม่นยํามากยิ่งขึ้น เช่น  

รายวิชา 360 101 การออกแบบ 1  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
360 102 การออกแบบ 2  
360 103 วาดเส้น 1  
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1  
360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 เป็นต้น  

ซึ่งรายวิชาปรับพื้นฐานของระดับศิลปบัณฑิตดังกล่าว เปิดให้
ลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิต และในปีการศึกษา 2561 ที่
ผ่านมา คณาจารย์ประจําหลักสูตร ฯ ยังเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเข้าร่วมชั้นเรียนในบางรายวิชาของหลักสูตรศิลป
บัณฑิต โดยไม่ต้องลงทะเบียนอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อ
การปรับพื้นฐาน สร้างพื้นฐานความรู้ให้แม่นยําขึ้น และ
แลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์กับนักศึกษารุ่นน้อง 
 

การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการกระบวนการเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เริ่มตั้งแต่นักศึกษาต้องเข้าร่วม
กิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาต่างๆ ตามที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีดุลย
พินิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ฯ พิจารณากําหนดรายวิชาเป็น
รายบุคคล โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความถนัด ทักษะ และ
ความสามารถด้านศิลปะ  

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

กระบวนการสําคัญของการประเมินความพร้อมของ
นั กศึ กษา  คื อ  การตรวจวั ดผลด้ วยวิ ธี กา รนํ า เสนอ
กระบวนการทําโครงงานวิจัยสร้างสรรค์ ทั้งหมดจํานวน 5 
คร้ัง โดยมีเนื้อหาในการนําเสนอ ดังนี้  

การนําเสนอที่ 1 การนําเสนอหัวข้อ 
การนําเสนอที ่2 ทฤษฎี แนวความคิด และการค้นหา
ข้อมูลด้วยวิธีวิจัย 
การนําเสนอที่ 3 การตีความ การวิเคราะหข์้อมูล การ
ทดลองเชิงปฏบิัติ และการวางแผนการผลิต 
การนําเสนอที่ 4 การสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการแสดง
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อ้างอิง 
กระบวนการสรา้งสรรค์ การร่างแบบ การออกแบบและ
การผลิต 
การนําเสนอที่ 5 การนําเสนอผลงานที่ผลิตสาํเร็จสมบูรณ์ 
และสรุปองค์ความรู้ของโครงงานวิจัยสร้างสรรค์ 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

จากการประเมินปีที่ ผ่ านมา โดยปกติ เมื่ อสิ้นภาค
การศึกษาแต่ละภาคนักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่หรือได้รับ
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 และตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ซึ่ง
หลักสูตรกําหนดให้มีการวัดผล โดยไม่มีค่าระดับและจะ
แสดงผลการศึกษาในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 

S (satisfactory) เป็นที่พอใจ สาํหรับนักศึกษาทีส่อบผา่น
เกณฑ์ และ 
U (unsatisfactory) ไม่เป็นทีพ่อใจ สําหรับนักศึกษาที่
สอบไม่ผา่นเกณฑ ์
ดังนั้น การดําเนินงานปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการ

ประจําหลักสูตรจึงเห็นสมควรปรับปรุงกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาด้วยการเพิ่มความเข้มข้นในการ
เรียนรู้และวัดผลความพร้อม กรณีนักศึกษาที่ได้รับผลการ
ประเมินด้วยค่าระดับ U จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกล่าวซ้ําอีกคร้ัง เพื่อให้คณะกรรมการประจําหลักสูตรเกิด
ความมั่นใจว่า นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านการออกแบบ
สร้างสรรค์เครื่องประดับเพียงพอ ด้วยวิธีการนําเสนอ
สาระสําคัญและประมวลความรู้หน้าชั้นเรียน ตลอดจน การ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนความรู้ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในความสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิตต่อไป  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
  



 
 

29 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
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อ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

- การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
     ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการประจําหลักสูตรมี
มติเห็นเป็นเอกฉันท์ ให้จัดโครงการระดมสมองโดยการ
สนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อสร้างกลไกในการ
เตรียมความพร้อมในการทําวิทยานิพนธ์และพัฒนาความรู้
ไปสู่กระบวนการทํางานสร้างสรรค์ที่เป็นระบบ 
 

*กลไกประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม) 
    การสนทนาแบบกลุ่มจะถูกจัดขึ้นก่อนที่ภาคการศึกษา
สุดท้ายก่อนลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยนับที่ภาคการศึกษา
ที่ 3 เนื่องจากภาคการศึกษาที่ 3 จะมีรายวิชา โครงการ
เฉพาะบุคคล (Individual Projectt) ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิด
การเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ศึกษาโครงการอิสระ หรือ
เป็นรายวิชาที่เอื้อให้นักศึกษาได้ทําการศึกษาสิ่งที่ตนเอง
ต้องการนําไปพัฒนาสู่วิทยานิพนธ์ เนื้อหาสาระของรายวิชา
ดังกล่าวจึงถือเป็นการเตรียมพร้อมและทดลองค้นหาสิ่งที่มี
ความสําคัญต่อวิทยานิพนธ์  
   การสนทนาแบบกลุ่มจะชี้ ให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของกระบวนการวางแผนเพื่อนําไปสู่จุดหมายที่
กระชับและตรงประเด็นต่อการทําวิทยานิพนธ์ ตลอดจน 
การควบคุมทิศทางของการทํางาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดและมีผลงานที่เป็น
มาตรฐานมีคุณภาพ 

 

กลไกการควบคุ มระบบการดู แลการ ให้ คํ า ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ฯ 

หลักสูตรฯ มีกลไกการควบคุมการระบบการดูแลการให้
คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษารายบุคคล ดังนี้ 

1) คณะกรรมการประจําหลักสูตรจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปทีี่ 2 เพื่ออธิบายเงื่อนไขแกผู่้มีสิทธิ์ลงทะเบยีน
วิทยานพินธ์ รวมถึง การเตรียมความพร้อมการ
นําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้คําปรึกษาถึงวิธีการ
นําเสนอหัวข้อ การวางแผนการทํางาน กระบวนการ
วัดผล ประเมินผลการศึกษา วิธคีัดเลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาที่มีความเหมาะสมกับหวัข้อวิทยานิพนธ์ และ
การเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา 

2) คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมหารือและมีมติ
ให้มีการปรับปรุงแผนดาํเนนิงานควบคุมระบบการ

กําหนดการ
ปฐมนิเทศ 
บัณฑิตวิทยาลยั 
 
เพจประกัน
คุณภาพของ
ภาควิชาฯ (SAR 
Jewelry) 
 
คําสั่งแต่งตัง้
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานพินธ์ 
และ
คณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อ
วิทยานพินธ์
บัณฑิตวิทยาลยั 
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อ้างอิง 
ดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร ปี 2558   เนื่องจาก
กระบวนการควบคุมดูแลในรูปแบบของปีทีผ่่านๆ มา 
ขาดแรงกระตุ้น ทําให้มีนักศึกษาจํานวนไม่น้อยที่
นําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธไ์ม่ตรงตามกําหนดภาค
การศึกษา ส่งผลให้สําเร็จการศึกษาล่าช้า ซึง่มติที่
ประชุมเห็นพ้องว่า การปรับปรุงกลไกการควบคุม
ระบบการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานพินธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา สําหรับปีการศึกษา 2561 สามารถ
ผลักดันให้นักศึกษาจาํนวนที่มากข้ึนกว่าปีที่ผา่นมา 
ได้รับการอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานพินธ์ ได้
ภายใน 3 ปีการศึกษาตามกําหนด 

3) บัณฑิตวิทยาลยัแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 
จํานวนอย่างน้อย โครงการละ 1 ท่าน พร้อมกับ
แต่งตั้งกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานพินธ์ จาํนวน 
5 คน ต่อโครงการ 
 

ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตรดําเนินงานตามกลไกการควบคุมการดูแลการให้

คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีระบบการ
ดําเนินงานเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล ดังนี้ 

1) นักศึกษารับทราบข้อมูลการมีสทิธิ์ลงทะเบียน
วิทยานพินธ์ คือ ผู้ทีล่งทะเบียนรายวิชาบังคบัครบ
จํานวน 22 หน่วยกิต และประเมินผลสอบได้คา่ระดับ
ผลการศึกษาไม่ต่ํากวา่ B ตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าดว้ยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550  

2) นักศึกษาปฏิบตัิตามแผนดาํเนินการควบคุมระบบการ
ดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา  

 นําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธต์รงตามปฏิทนิการศึกษา
หรือประกาศกําหนดเวลาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร  

 มีความเข้าใจถึงกระบวนการนําเสนอหัวข้อ ระเบียบ 
และวิธีการวิจัยวทิยานิพนธ์ ตลอดจนการแสดง
ความก้าวหน้าของการทาํวิทยานิพนธ์ในระยะตา่งๆ  

3) นักศึกษาที่ได้รบัการอนุมัติหัวข้อจากคณะกรรมการฯ 
ที่ได้รับการแต่งตัง้  

 ต้องลงทะเบียนวิทยานพินธ์ แบบ ก 2 ซึ่งมีค่าเทียบ
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อ้างอิง 
ได้ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 ได้รับเอกสารแจ้งชื่อ อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์
จากบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ซึ่งนักศึกษา
สามารถวางแผนการให้คําปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างอิสระ ทั้งนี้ ขึน้อยู่กับดุลยพินจิของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

การประเมินกระบวนการการควบคุมระบบการดูแลให้
คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

การประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมระบบการดูแล
ให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขึ้นอยู่กับ 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กําหนดระเบียบหรือ
ข้อตกลงการวัดผลความกา้วหนา้ในแต่ละ
กระบวนการของการทําวทิยานพินธ์กับนักศึกษาใน
ความดูแลตนเองตามความเหมาะสม เพื่อใช้ในการ
วัดผล โดยไม่ขัดกับข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2550 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กําหนดเคร่ืองมือที่ใช้
วัดผลนักศึกษาในความดูแลของตนเอง ระหว่างภาค
การศึกษาหรือตามระยะเวลาทีต่กลงกัน ด้วยวิธีการ
ทดสอบต่างๆ เช่น การทบทวนวรรณกรรม การ
นําเสนอข้อมูล การเขียนรายงาน การมอบหมายงาน
ให้ทําหรือวิธีอ่ืนๆ โดยมีความสอดคล้องกับระเบียบ
และวิธีวิจัย ตามกระบวนการทาํงานเชิงวิจัยหรือ
สร้างสรรค ์

3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เปน็ผู้วัดผลและ
ประเมินผลความก้าวหนา้ของนกัศึกษาในความดูแล
ของตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดยการประเมินผล
วิทยานพินธ ์ใช้สัญลักษณ ์IP (in progress) หรือ NP 
(no progress) สําหรับวิทยานพินธ์ ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การเรียบเรียงโดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้ว ส่วน
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ซึ่งเรียบเรียงเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้รายงานการ
วัดผลของนักศึกษาในความดูแลแก่คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร เพื่อประชุมหารือถึงปัญหาความไม่
ก้าวหน้าของนักศึกษาบางคน พร้อมตรวจสอบว่า
นักศึกษาได้ศึกษารายวชิาครบถว้นทั้งหลักสูตร เพื่อ
พิจารณาถึงความพร้อมในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึง่
คณะกรรมการฯ จักแต่งตั้งคณะกรรมการสอบตาม
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ความเหมาะสมกับหัวข้อวิทยานพินธ์ต่อไป โดย
หลักสูตรกําหนดให้มีจํานวนกรรมการผู้สอบ
วิทยานพินธ์ ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกําหนดเกณฑ์
การประเมินผลออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก 
(Excellent) ดี (Good) ผ่าน (Passed) ตก (Failed) 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการการ
ควบคุมระบบการดูแลให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

จากการประเมินในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการประจํา
หลักสูตร พบว่า นักศึกษาขาดการติดต่อ ส่อแสดงถึงการ
บกพร่องทางวินัย  ขาดความสม่ํ า เสมอในการแสดง
ความก้าวหน้าของโครงงาน และไม่สามารถส่งงานตาม
ข้อตกลงระหว่างกันได้ เฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มนักศึกษาที่ศึกษา
ครบกําหนดเวลาของหลักสูตร (5 ปีการศึกษา) อันมีผลต้อง
ลาออก เท่ากับว่า หลักสูตรไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์เรื่อง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษา  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรจึงระดมสมองเพื่ อ
ปรับปรุงการดําเนินงานตามกลไก ซึ่งปีการศึกษา 2560 
นับเป็นปีที่ 2 ที่หลักสูตรได้ทดลองใช้กลไกเพิ่มเติมเพื่อเป็น
เครื่องมือกระตุ้นนักศึกษาให้มีการวางแผนการดําเนินงาน
การทําวิทยานิพนธ์ที่เป็นระบบ หลักจากนั้น หลักสูตร ฯ จัก
ใช้กลไกการควบคุมระบบการดูแลให้คําปรึกษาที่ เป็น
มาตรฐานปกติ ที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นอันดับต่อมา เนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับการผสมผสานความรู้ พฤติกรรมที่เหมาะสม 
และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ วินัย 
และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ  

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

ผลจากการปรับปรุงและปฏิบัติต่อเนื่องของปีการศึกษา 
2560 นักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในปี 2557-2558 ผ่านการ
อนุมัติหัวข้อทั้ งหมด ซึ่ งการผ่ านอนุมัติหัวข้อนี้  เป็น
ประโยชน์กับนักศึกษา สามารถทํางานต่อเนื่องได้ทันที และ
ลดปัญหาการประเมินผลด้วยการให้สัญลักษณ์ NP แสดง
ฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียง ว่าไม่มี
ความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับตั้งแต่
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ได้ 

กลไกเพิ่มเติม กลไกควบคุม และเครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้
ส่งผลสําเร็จอย่างเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2561 เนื่องจาก
เป็นกลไกกระตุ้น ให้นักศึกษาเห็นค่านิยมของความสําเร็จ
และความมุมานะบากบั่น และสร้างประโยชน์จากการสําเร็จ
การศึกษาในอนาคตได้อย่างชัดเจน 

 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   เมื่อปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ ประสบผลสําเร็จใน
การนํากลไกพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ตามหลักความคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ทําให้นักศึกษานําทักษะดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของ
ผลงานนักศึกษาบางท่าน ที่นําแรงบันดาลใจจากผลงาน
สถาปัตยกรรมและแนวความคิดที่ตนเองได้เรียนรู้จาก
กระบวนการแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง จากรายวิชา 366 516  
วัฒนธรรมทัศนา มาเป็นแนวการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ต่อเนื่อง
ในการทําวิทยานิพนธ์ และแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า 
การเรียนรู้จากสถานที่จริงนั้นมีความสําคัญและขยายผลการ
รับรู้ต่อมิติทางสุนทรียะมากกว่าการศึกษาผ่านภาพใน
หนังสือ 
     

กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ 
มีกลไกพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เริ่มจากคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตรประชุมหารือก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น 
ประจําปี 2561 เพื่อให้คณาจารย์ได้วางโครงสร้างของ
ตารางสอนร่วมกัน เข้าใจในภาพรวมของรายวิชาต่างๆ ที่
ตอบสนองร่วมกัน ตลอดจน ชี้แจงหน้าที่ของคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่างๆ ทั้งสองภาคการศึกษา ให้เกิด
เข้าใจตรงกันถึงประเด็นเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

รายวิชาที่สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ
แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง (Active Learning) ได้แก ่ 

366 513 ปรัชญาการประดับตกแต่งแบบไทย  
366 523 เครื่องประดับไทยท้องถิ่นและประเพณีนิยม 
366 516 วัฒนธรรมทัศนา 

 

ด้วยผลสําเร็จของกลไกพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดย
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตามหลักความคิดของการเรียนรู้

เอกสารประชุม
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
คณะ
มัณฑนศิลป ์
 
เอกสารประชุม
ภาควิชา ฯ  
คร้ังที่2/2561  
 
เพจประกัน
คุณภาพของ
ภาควิชา ฯ  
(SAR Jewelry) 
 
เพจปริญญาโท
เครื่องประดับ 
(MFA Jewelry 
Design 
SIlpakorn) 
 
 
เพจประกัน
คุณภาพของ
ภาควิชา ฯ 
(SAR Jewelry) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ในศตวรรษที่ 21  คณาจารย์ประจําหลักสูตร ฯ จึงมีมติให้
การดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนสําหรับปีการศึกษา 
2561 นี้ มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จาก
การใช้กระบวนการแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง ให้เกิดเป็นที่ประจักษ์
อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากการประชุมครั้งที่  6/2561 
ของภาควิชา ฯ ที่ คณาจารย์ประจํ าหลักสูตร ฯ ได้
ปรึกษาหารือและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
366 516 วัฒนธรรมทัศนา เตรียมแผนดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน คัดสรรสถานที่เพื่อเอื้อให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ ในหลากหลายทักษะ และจัดเตรียมเนื้อหาการ
บรรยายที่สอดรับกับสถานที่ดังกล่าว ตลอดจน การจัด
กิจกรรมที่นักศึกษาสามารถลงมือปฏิบัติร่วมด้วย มิใช่เพียง
การเรียนรู้ผ่านการรับรู้ด้านสายตาเท่านั้น ซึ่งหลักสูตร ฯ 
วางแผนที่จะเดินทางไปประเทศอินเดีย เพื่อศึกษาวัฒนธรรม
การพิมพ์ผ้า ทั้งนี้ มีความสอดคล้องกับกิจกรรมจากวิทยากร
ศรียะลา บาติก (ผ้าพิมพ์ลายบล็อคไม้) กิจกรรมที่หลักสูตร 
ฯ จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาต้น  
 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานมุ่งเน้นการปรับกลยุทธ์การดําเนินงาน

การจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2561 มี
สาระสําคัญและเนื้อหาเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 
การพัฒนาทักษะกลุ่มที่ 1 คือการเรียนรู้และนวัตกรรมการ
สร้างสรรค์ โดยรายวิชา 366 524 เทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์ คณาจารย์ประจําหลักสูตร ฯ มีมติให้จัดกิจกรรม
เสริมการเรียน ด้วยการเชิญบุคคลสายอาชีพที่มีความ
เชี่ยวชาญโดยตรงมาบรรยายองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ที่
แสดงความก้าวหน้ามากที่สุดในขณะนี้ คือ ดร.นิธิกุล นิ่มกุล
รัตน์ (อดีตหัวหน้าภาควิชาผืนผ้าและเส้นใย สถาบันเอสโต
เนี่ยน อะคาเดมี ออฟ อาร์ท) มาพัฒนาให้เกิดรูปแบบ
ประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Arificial Intelligence (AR)) 
และ (Virtual Reality (VR)) ผสมผสานงานหัตถศิลป์ร่วม
สมัย ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ สอดคล้องกับ
รสนิยมของผู้คนในศตวรรษที่ 21   

การนํานักออกแบบชื่อดังผู้มีผลงานเชิงประจักษ์มา
บรรยาย มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้าน
ความรู้และศึกษาวิธีการเรียนการสอน โดยอาศัยการใช้
ข้อมูลจากสถานการณ์ปฏิบัติจริง สังเกตกระบวนการวิจัย 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
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อ้างอิง 
การตั้งประเด็นซักถาม การสร้างสรรค์และผลิตผลงานระดับ
นานาชาติ เพื่อพยายามเชื่อมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้
รายวิชา ทั้งนี้ ในการบรรยายและสัมผัสผลงานจริง จกนัก
ออกแบบครั้งนี้ นักศึกษายังสามารถพัฒนาทักษะกลุ่มที่ 3 
คือ เข้าใจผลสัมฤทธิ์ของความคิดริเริ่มและตระหนักถึงพลัง
ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

นอกจากนี้ มีการพัฒนาทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและ
ข้ามวัฒนธรรม ผ่านรายวิชา 366 513 ปรัชญาการประดับ
ตกแต่งแบบไทย และ 366 523 การศึกษางานเครื่องประดับ
ท้องถิ่นและประเพณีนิยม ที่อาจารย์พานักศึกษาไปทัศน
ศึกษาต่างจังหวัด อาทิ จังหวัดกระบี่ เพื่อชมความก้าวหน้า
ของชุมชนลูกปัดท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายกลุ่ม นามว่า 
กลุ่มปูลูกปัด ที่สามารถแตกหน่อภูมิปัญญาดั้งเดิม เรื่อง การ
นําศิลปวัตถุประเภท ลูกปัดแก้วที่ชาวบ้านขุดพบเจอ
มากมายทั่วเมืองกระบี่ มาเก็บสะสมและสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์
ลูกปัดก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน  เพื่อให้
เยาวชนรุ่นหลังสํานึกในศิลปะของชนชาติ และผลักดันให้
ชาวบ้านสร้างอาชีพจากการนํารูปแบบลูกปัดแก้วที่ขุดพบ
เจอนั้นมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็นรายได้หรืออาชีพ
ที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด 

 

การประเมินกระบวนการ 
การประเมินกระบวนการนักศึกษาเรียนรู้จากการวัดผล

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม อาจารย์ผู้สอน

ประเมินจากการทีน่ักศึกษามีความคิดริเริ่มในการ
แก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วน
บุคคลและของกลุ่ม มีแนวโน้มในการแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูน้ํา รายวิชา 366 515 มานุษยวทิยาและ
สุนทรียศาสตร์เคร่ืองประดับ 

2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี อาจารย์
ผู้สอนประเมนิจากการทีน่ักศึกษาสามารถประยุกต์
ความรู้ด้านสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ
ค้นคว้าข้อมูล ปฏิบตัิการ และเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณชน อาทิ 366 315 โครงการส่วนบุคคล และ 
366 516 วัฒนธรรมทัศนา 

3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ อาจารย์ผู้สอนประเมินจาก
การที่นักศึกษาสามารถประยุกตค์วามเข้าใจอันถ่อง
แท้ในทฤษฏี และระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าใน
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
สาขาวชิาของตนจากข้อมูลจริง เพื่อใช้ในการ บูรณา
การความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกจากการเรียนรู้และ
ปฏิสัมพันธ์กบัสังคมและวัฒนธรรม ความรับผิดชอบ
ในการผลิตผลงาน อาทิ 366 524 เทคโนโลยีเก่ียวกับ
การสร้างสรรค ์

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 
 สาระสําคัญของโครงสร้างหลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต 

ฉบับปรับปรุง ปี 2559 แบ่งออกเป็น 3 แกน ได้แก่ แกนองค์
ความรู้ด้านปรัชญาสุนทรียศาสตร์ แกนปฏิบัติ และแกน
ปริทรรศน์ ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้กับทักษะ
ทั้งหลายเข้าด้วยกัน และส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติของนักศึกษา รวมถึง ความสามารถในการนํา
ผลสําเร็จจากการปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาขยายผล 
โดยตั้งเปูาหมายไว้ในเวลา ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) 

การสร้ างความต่อเนื่ อง ให้ เห็น เป็นรูปธรรม ในปี
การศึกษา 2561 คณะกรรมการหลักสูตรจึงจัดการประชุม
เพื่อเน้นย้ําสาระสําคัญร่วมกัน เร่ือง การจัดกลยุทธ์การเรียน
การสอนออกตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ลําดับของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่างๆของหลักสูตร อัน ประกอบด้วย 

1) การสร้างประเด็นคําถามและคาดเดาคําตอบ 
2) การสืบค้นและรวบรวมความรู้ 
3) การสร้างกระบวนการ และขัน้ตอนลงมือปฏิบัติ 
4) การสรุปผล การเรียนรู้ และนําเสนอ 
5) การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมไปสู่การพัฒนาคุณภาพความรู้อย่างมี
สติปัญญา ด้วยกระบวนการวิจัย และศึกษาเฉพาะทางอย่าง
ลึกซึ้ง (Project Based Learning) โดยสะท้อนออกมาใน
รูปแบบของการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา และกิจกรรมที่
จัดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ ตามรายละเอียดที่ระบุไปแล้วข้างต้น 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

- อัตราการคงอยู่ 
    การคงอยู่ในปีการศึกษา 2559 คิดเป็น ร้อยละ 70.00 

การคงอยู่ในปีการศึกษา 2560 คิดเป็น ร้อยละ 71.43 
การคงอยู่ในปีการศึกษา 2561 คิดเป็น ร้อยละ 75.00 

 

- การสําเร็จการศึกษา  
อัตราการคงอยู่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมทางการเรียน

สูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวม มีแนวโน้มการสําเร็จการศึกษาจํานวนมากขึ้น ดัง
จะเห็นได้จากรายงานผล มคอ 7 ที่มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ต่อเนื่อง 5 ปี นับตั้ งแต่ เปิด
หลักสูตร และจากการเพิ่มเติมส่วนของกลไกเรื่อง การ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 

 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

ระดับความพึงพอใจฯ 3 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้ 
ปี 2559 เท่ากับ 4.29 
ปี 2560 เท่ากับ 3.81 
ปี 2561 เท่ากับ 3.25 
 

 ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่พบข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาในเชิงเอกสาร ซึ่ง เป็นผลสํารวจจากคณะฯ ดังนั้น 
คณะกรรมการประจําหลักสูตร จึงเห็นพ้องว่า หลักสูตรควร
มีเครื่องมือในการวัดผลของตนเอง ด้วยเหตุนี้ เมื่อเดือน
มิถุนายน 2562 หลักสูตร ฯ จัดทําโครงการการวางแผน
นโยบายด้านวิชาการเพื่อสร้างความสอดรับกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระบบใหม่ (AUN QA) เนื้อหา
สาระของโครงการมุ่ ง เน้นการรับฟั งข้อคิดเห็นและ
คําแนะนําจากผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ คณาจารย์ต่างสถาบัน 
ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ และนักศึกษาเก่า 
รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบัน ผลลัพธ์ของการระดมสมอง 
ปรึกษาหารือ และสนทนากลุ่ม (Focus Group) ทําให้
รับทราบถึงความพึงพอใจต่อหลักสูตร ข้อดีและข้อเสีย อัน
เป็นผลที่นําไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง ปี 
พ.ศ.2559 อย่างมีทิศทาง 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
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(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
3.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
3.2 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
3.3 ระดับ 3 ระดับ 2 2 

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

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรฯ ดําเนินงานตามปรัชญาและวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรที่เหมาะสมกับรูปแบบต่างๆ ของการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อาทิ เนื้อหาสาระของรายวิชา และกิจกรรมนอกเวลาเรียน เป็นต้น รวมทั้งมีการ
ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง นับเป็นเวลาร่วม 4 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 
เป็นต้นมา  

2. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย เพ่ิมพูนความรู้ และความ
เข้าใจของตนเองอยู่เสมอ อาทิ การศึกษาดูงานจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับสากลอ่ืน ๆ และการแสดงออก
ด้วยการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์หรือวิจัยแก่สาธารณชนเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนในวงกว้าง รวมถึง การ
จัดทําโครงการในลักษณะอ่ืน ๆ ที่ล้วนมีเปูาหมายในการสร้างความสอดคล้องแก่การเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21  

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. นักศึกษาเข้าใจเปูาหมายของการบูรณาการองค์ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบของ
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ตลอดถึงความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวข้อง  

2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเอง โดยอาศัยทักษะการเรียนรู้จากตัวอย่างรายวิชาต่างๆ และการ
แสดงออกด้วยการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์หรือวิจัยแก่สาธารณชน 
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หมวดที่ 4 
อาจารย ์

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

-การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจําหลักสูตร  
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ 

หลักสูตรมีกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ ดังนี้ 
1) แต่งตั้งอาจารยป์ระจําหลักสูตรฯ เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ป ีพ.ศ. 
2558 มุ่งเน้นคุณวุฒิหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรดูแลและควบคุม
คุณสมบัติของอาจารยป์ระจําหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรวางแผนและบริหาร
การจัดอัตรากําลังของอาจารยป์ระจําหลักสูตรและ
ผู้สอน ในระยะเวลา 5 ป ีและจัดการวางระบบ
เกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่สําหรับ
สถาบนัอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ พรบ.
บริหารราชการ พ.ศ. 2558 ว่าดว้ยการบังคับใช้ 
โดยมีการกําหนดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษ 

4) คณะกรรมการประจําหลักสูตรเตรียมเนื้อหา
สาระสาํคัญในการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อ
สร้างความพร้อมต่อภาระหนา้ทีข่องอาจารย์ใหม่
ต่อไป 
  

ผลการดําเนนิงาน 
ภาคการศึกษาประจําปี 2561 และปฏิทินปีการศึกษา 

2562 มีการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่ไม่มีการรับอาจารย์ประจําใหม่ 
ตามรายงานหมวดที่ 1 

 

การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ 
อาจา รย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต ร มี ก า รประ เมิ น

กระบวนการรับและแต่งตั้ งอาจารย์ฯ เริ่มจากการ
พิจารณาการจัดอัตรากําลังของอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้สอน ในระยะเวลา 5 ปี พร้อมจัดให้มีการประชุม
แผนการสอน วิธีการสอน และสร้างความเข้าใจต่อหน้าที่
หรือภาระที่ได้รับการมอบหมาย  

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการรับและ

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่
กําหนดโดย
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 
รายงานการ
ประชุมภาคฯ  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
แต่งตั้งอาจารย์ฯ 

ผลที่ได้จากการประเมิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จักจัดประชุมการปรับปรุงกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 
ด้วยการระบุถึงความสําคัญของคุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสูตรและผู้สอนที่มีเงื่อนไขเข้มงวดมากขึ้น 
รวมถึงจัดการประชุมวิเคราะห์อัตรากําลัง ภาระหน้าที่
งานสอน งานที่ได้รับมอบหมาย และประสิทธิภาพของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  

 -การบริหารอาจารย์  
กลไกการบริหารอาจารย ์

คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีกลไกการบริหาร
อาจารย์อย่างเป็นระบบ เร่ิมจาก 

1) มีการจัดประชุมเพื่อมอบหมายภาระงานสอนให้
สอดคล้องกับคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์แต่ละท่าน เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน คุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่
ละสาขาวิชา 

2) มีการจัดประชุมเพื่อรายงานผล และกําหนด
เปูาหมายการเพิ่มคุณวุฒิหรือทําตําแหน่งวชิาการ
ในระดับทีสู่งขึ้นไปของอาจารยป์ระจําหลักสูตร
และอาจารยผ์ู้สอน 

3) มีการมอบหมายอาจารย์ในหลักสูตร ฯ ให้เป็นผู้
ผู้รับผิดชอบ ประสานงาน และแจ้งข่าวสารการ
พัฒนาศักยภาพการทาํงานในเชงิก้าวหน้าดา้น
วิชาการของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร ฯ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
จากการประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจํา

หลักสูตรทุกท่านเข้าใจแผนดําเนินงาน โดยในปีการศึกษา 
2560 ปฏิบัติได้ ดังนี้ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจําหลักสูตรและ
ผู้สอนปฏบิัติงานตามภาระงานสอนที่ได้รบั
มอบหมาย ซึ่งมุ่งเน้นเน้นการพฒันานักวิชาการ
และนักวิชาชพี ที่มีความรู้ ความสามารถระดบัสูง 
แสดงถึงความก้าวหน้าในวชิาชพี 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจําหลักสูตรและ
ผู้สอนให้ความร่วมมือในการรายงานผลการ
ดําเนินงาน ภาระการสอน งานวิจัยสร้างสรรค์ งาน

รายงานการ
ประชุม 
ภาควิชาฯ 
 
เอกสารผลการ
พิจารณาการ
ขอรับทุน
สนับสนนุการทํา
วิจัยและผลงาน
วิชาการตา่งๆ 
 
เพจประกัน
คุณภาพของ
ภาควิชาฯ 
 
หนังสือตอบรับ
การแจ้งบทความ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ฉบบั
ภาษาไทย  
(ศธ.6821/1602) 



 
 

41 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
บริการวิชาการ หรืองานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจน ดําเนินงานดา้นวิชาการในลักษณะอื่นๆ 
และมีความหลากหลาย 

3) สร้างปฏิทนิประจําปีการศึกษาเพื่อแสดงระยะเวลา
ในการขอทุนสนบัสนุนเพื่อสร้างความก้าวหน้าทาง
วิชาการของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร ฯ เพื่อ
สามารถบริหารจัดการเวลาการเรียนการสอนกับ
การพัฒนาตนเองให้ควบคู่กันอย่างมีทิศทางและ
เป็นระบบ 

 

การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ 
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ พิจารณา

จากระบบที่ได้ดําเนินการแล้ว ดังนี้ 
1) สามารถบริหารอย่างมปีระสทิธภิาพ และพฒันา

หลักสูตรและการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  

2) สามารถแสดงผลความก้าวหนา้ เช่น ขยายฐานการ
สร้างบนัทึกความร่วมมือด้านวชิาการกับสถาบันที่
มีชื่อเสียงอื่นๆ ตามปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษา และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  

3) แสดงผลความก้าวหนา้ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวชิาการ ได้แก่ จํานวนอาจารย์จํานวนมากข้ึน
ที่สามารถรับทุนสนุบสนนุการทาํวิจัยสร้างสรรค์ 
และแสดงผลงานต่อสาธารณชน 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการบริหาร
อาจารย ์

จากการประเมินปีที่ผ่านมา หลักสูตรได้ปรับปรุงผล
จากการประเมินโดยอาศัยผลสําเร็จที่เปูนรูปธรรมที่สุด
ของปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นเร่ืองเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ด้านความร่วมมือทางวิชาการ เฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรมี
การดําเนินงานภายหลังการดําเนินการทําบันทึกร่วมมือ
ทางวิ ช าการกับสถาบันต่ า งประ เทศที่ มี ชื่ อ เสี ย ง 
(Estonian Academy of Art) เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยใน
ปี พ.ศ. 2562 นี้ ทางสถาบันได้ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
จํานวน 1 คน คือ นายอินเดรก เมซี่ (Indrek Mesi) เป็น
จํานวน 5 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 และอาจารย์ประจําภาควิชาออกแบบ
เครื่องประดับ อาจารย์ประจําภาควิชาถักทอและแฟชั่น 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์ประจําภาควิชาออกแบบกราฟฟิก จํานวน 3 คน  
ระหว่างวันที่ 15 – 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
มาร่วมแลกเปลี่ยนกับหลักสูตร ทําให้คณาจารย์ประจํา
หลักสูตร ฯ จัดการประชุม เพื่ อหารือถึ งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านกิจการพิเศษหรือวิเทศ
สัมพันธ์ เพื่อสร้างความก้าวหน้าที่ต่อเนื่อง 

 -การส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์ 
    จากการที่คณาจารย์ประจําหลักสูตร ฯ ดําเนินงาน
และวางแผนกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์อย่าง
เป็นระบบ ทํา ให้คณาจารย์ประจําหลักสูตรแสดง
ความก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมอย่างเห็นได้ชัด คือ 
ร้อยละ 100 ซึ่งส่วนสําคัญในการแสดงศักยภาพนั้น มี
เหตุผลที่ จะมุ่ ง เน้นให้สาธารณะชนรับรู้ ถึ ง การจัด
กระบวนการเรียนรู้ และการเปลี่ยนบทบาทอาจารย์จาก
ผู้ บ ร รย า ยม า เ ป็ น ผู้ จั ด ก า ร คว ามรู้  ( Knowledge 
Managemnt (KM)) ดังตัวอย่างของการบรรยายเชิง
วิชาการ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร จํานวน 2 ท่าน คือ รศ.ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์ 
และ อ.ดร. ยอดขวัญ สวัสดี ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและ
หารือถึงแนวการเรียนการสอนร่วมกันในอนาคต กับ
ผู้บริหารสถาบันและคณาจารย์ สถาบันเอสโตเนียน อะ
คาเดมี ออฟ อาร์ต โดยมีการกําหนดแผนความร่วมมือ 
เรื่อง การจัดทําหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน (DUO 
Degree) เมื่อวันที่ 31 มิ.ย.62 ณ ประเทศเอสโตเนีย 
 

กลไกการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรวางแผนกลไกการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ด้วยการจัดลําดับความสําคัญ
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อ
จัดการวางแผนการมอบหมายภาระงานสอนตาม
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์แตล่ะท่าน เพื่อสร้าง
ความสอดคล้องกับแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน
วิชาการลักษณะอื่นๆ เชน่ การผลิตตํารา หนังสือ
ฯลฯ พร้อมทั้งมีวางแผนระบบการติดตามดูแล
อาจารย์แต่ละท่าน 

2) มีการจัดประชุมเพื่อระดมสมองหารือถึงวิธีการ
พัฒนาผลการดําเนนิงาน ภาระหน้าที่การสอน 
ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ โดย

รายงานการ
ประชุม 
ภาควิชาฯ 
 
ประกาศผลการ
พิจารณา
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยหรือการ
ผลิตผลงาน
สร้างสรรค์จาก
เงินกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ 
คณะมัณฑนศลิป์ 
ประจําปี
งบประมาณ 
2561 
 
เพจประกัน
คุณภาพภาควิชา
ฯ  
 
โครงการแผนกล
ยุทธ์การจัดการ
ความรู้  
คณะมัณฑนศลิป์ 
ประจําปี
งบประมาณ 
2561  
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.
61 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
จัดหาช่องทางและแจง้ข่าวประชาสัมพนัธ์การขอ
งบประมาณอุดหนุนการทําวิจัย สร้างสรรค์ หรือ
ผลงานวชิาการลักษณะอื่นๆ จากแหล่งทุนต่างๆ 
หรือส่งเสริมการเสนอของบประมาณการทําวจิัย 
การผลิตผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ อาทิ 
ผลงานสรา้งสรรค์ ตํารา หรือหนังสือฯลฯ หรือ
สนับสนนุให้อาจารย์ประจาํหลักสูตรและผูส้อนลา
ราชการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวชิาการในลักษณะ
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ 

3) การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและหารือถึงแนวการเรียน
การสอนร่วมกันในอนาคต กบัผูบ้ริหารสถาบนัและ
คณาจารย์ สถาบนัเอสโตเนียน อะคาเดมี ออฟ 
อาร์ต เมื่อวันที่ 31 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ 
ประเทศเอสโตเนีย ของ รศ.ดร. สุภาวี ศิรินครา
ภรณ์ และ อ.ดร. ยอดขวัญ สวัสดี ทําให้เกิด
ความก้าวหน้าด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตร ฯ อีกหนึ่งแนวทาง คอื คณาจารย์หรือ
นักศึกษาของหลักสูตร ฯ จะไดร้ับทุนสนับสนนุจาก
สถาบนัเอสโตเนี่ยน เพื่อแสดงความก้าวหนา้ทาง
วิชาการ ณ สถาบนั ฯ จาํนวน ปีละ 2 ทุน 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1) ระบบการดาํเนินงานติดตามดูแลอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ ประจาํหลักสูตร และผู้สอน ให้
ดําเนินการทาํตาํแหน่งวิชาการในระดับทีสู่งขึ้น 
ประสบความสาํเร็จระดับหนึ่ง ทําให้มีจํานวน
อาจารย์ที่ได้รบัการเพิ่มคุณวุฒิและได้รบัตําแหน่ง
วิชาการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 40 

2) การผลักดันผลการดําเนินงานดา้นการเผยแพร่
ผลงานวชิาการยังขาดเสถียรภาพ แม้ปีการศึกษา 
2561 จักประสบความสาํเร็จ แต่ปีต่อไปในอนาคต
อาจประสบปัญหา เนื่องจากงบประมาณการ
พัฒนาภาระผลงานวิจัยและวชิาการลักษณะอื่นๆ 
อาทิ ผลงานสร้างสรรค์ ตํารา หรือหนังสือฯลฯ ยัง
มีไม่เพียงพอ 

 

การประเมินกระบวนการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย ์
สามารถปรับปรุงกระบวนการติดตามและดูแล

อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้สอน ทําให้อาจารย์ประจํา
ประสบผลสําเร็จในหลากหลายลักษณะ ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
1) หลักสูตรดําเนินการส่งเสริมให ้อ. ดร. วินิตา คง

ประดิษฐ์ ขอตําแหน่งทางวชิาการ ระดับ ผูช้่วย
ศาสตราจารย์ และรศ ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์ 
ขอตําแหน่งทางวชิาการ ระดับ ศาสตราจารย์ 

2) รศ ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์ และ ผศ.ดร.เพ็ญ
สิริ ชาตนิิยม ได้รบัทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
คณะมัณฑนศลิป์ ประจําปีงบประมาณ 2562 
  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการสง่เสริม
และพัฒนาอาจารย ์

จากผลการประเมินปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรได้นําผลที่ได้จากการประเมิน นําเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาในอนาคต ต่อที่ประชุมสัมมนา
วิชาการคณาจารย์  คณะมัณฑนศิลป์ ประจําปี พ.ศ. 
2561 เพื่อดําเนินการหารือถึงหนทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์
เกี่ ย วกับกา รของบประมาณอุดหนุนการทํ า วิ จั ย 
สร้างสรรค์ หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ จากแหล่ง
ทุนคณะ หรือแหล่งทุนต่างๆ รวมถึง ช่องทางในการนํา
ผลงานไปเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและ
นานาชาติ  เพื่อส่ง เสริมความก้าวหน้าของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบและประจําหลักสูตรโดยการสร้างโอกาสใน
การรับทุนสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ให้มากกว่าปี
ที่ผ่านมา ทั้งนี้  แนวทางดังกล่าวจะส่งผลให้ระบบการ
ผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจํา
หลักสูตร มีความต่อเนื่องและเกิดเสถียรภาพ 

ส่วนที่ต้องปรับปรุงเป็นพิเศษและต้องสร้างความ
เข้มข้นมากขึ้น คือ กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการ
คณาจารย์ให้ดําเนินการขอตําแหน่งวิชาการในระดับที่
สูงขึ้น ได้แก่ ระดับรองศาสตราจารย์ ผู้ที่ครบกําหนด
เกณฑ์ในการขอตําแหน่ง คือ ผศ.ดร. ปฐมาภรณ์ ประพิศ
พงศ์วานิช และผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์  
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

(1) ร้อยละอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  
3 x 100/ 3 = 100.00 

ตารางที่ 1.1-1 

 (2) ร้อยละอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรที่มตีําแหน่งทางวิชาการ  
2 x 100/ 3 = 66.67 

ตารางที่ 1.1-1 

 (3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร  
(1.80 + 4.20) x 100/ 3 = 200.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
4.2(1) สรุปจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 0 ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 3 ตารางที่ 1.1-1 
ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ -  
ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ -  
ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 100.00  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 100.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 100.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 36.00  ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 36.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
4.2(2) สรุปจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามต าแหน่งวิชาการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน - ตารางที่ 1.1-1 
รองศาสตราจารย ์ คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์ที่ไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
รวมอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) คน 2  
ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีตําแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 66.67  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 100.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 66.67  เกณฑ์ประเมิน  : 4.17  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 48.00  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 48.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
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4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสตูร ระดับปริญญาโท 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2.2 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 1 0.80 
ตารางที่ 4.2.4 

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

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ 1.00 1 1.00 ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 
5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดําเนินการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.8 ตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้นํามาขอรับการประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 3 1.20 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80   
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 3 3.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จํานวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 3 
จํานวนผลงานวิชาการทั้งหมด 2 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 6 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสตูร 
1.80 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.20 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของประจํา/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

60.00 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

140.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7.50 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

17.50 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 206.67  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 



 
 

48 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 200.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 40.00  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 40.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรครบถ้วน 

คิดเป็นร้อยละ 100    

 

 - ความพึงพอใจของอาจารย ์
ระดับความพึงพอใจฯ 3 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้ 
ปี 2559 เท่ากับ 4.43 
ปี 2560 เท่ากับ 4.44 
ปี 2561 เท่ากับ 4.40 
ส่วนหนึ่งของการวัดผลความพึงพอใจของอาจารย์ คือ 

ผลสํารวจความพึงพอใจที่จัดทําโดยคณะฯ ซึ่งอาจเป็นผล
สํารวจที่ไม่สามารถขยายผลความพึงพอใจของอาจารย์
ตรงประเด็นนัก ดังนั้น หลักสูตรจึงได้หารือและนําเสนอ
ต่อที่ประชุมสัมมนาวิชาการคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2561 เพื่อใช้ผลความพึงพอใจนํามาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร รวมทั้ง รับฟังและประยุกต์แนวปฏิบัติที่ดีจาก
หลักสูตรอื่ น  ส่ วนหนึ่ งของผลความพึ งพอใจ คื อ 
คณาจารย์มีความคิดเห็นว่า วงการเคร่ืองประดับร่วมสมัย
ไทยกําลังเติบโต หากได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
ต่างประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการ
พัฒนาการศึกษาด้านการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย 
ช่วยขยายผลในส่วนของการเผยแพร่ผลงานระดับ
นานาชาติ อาทิ การทํางานสร้างสรรค์และวิจัย การ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์ การจัดนิทรรศการร่วมกันฯลฯ จะ
สามารถเป็นส่วนส่งเสริมความก้าวหน้าในอาจารย์ทุกคน
ในหลักสูตรได้ดีมากยิ่งขึ้น  

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจนี้ ทําให้หลักสูตรมี
เปูาหมายในการจัดการความรู้และดําเนินงานติดต่อ
ประสานงานสร้างความก้าวหน้า เรื่อง การขยายฐาน
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศอื่นๆ 
ต่อไป 

ประกาศผลการ
พิจารณา
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยหรือการ
ผลิตผลงาน
สร้างสรรค์จาก
เงินกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ 
คณะมัณฑนศลิป์ 
ประจําปี
งบประมาณ 
2561 
 
เพจประกัน
คุณภาพฯ ของ
ภาควิชาฯ 
 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
4.2   14.17/ 3 = 4.72 

4.2 (1) ร้อยละ 36.00 ร้อยละ 100.00 5.00 
4.2 (2) ร้อยละ 48.00 ร้อยละ 66.67 4.17 
4.2 (3) ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 200.00 5.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 4 4 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
12.72/ 3  =  4.24 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา สอน ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ร้อยละ 100 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจําหลักสูตรมีผลงานวิจัย สร้างสรรค์ และผลทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืนๆ รวมทั้ง สามารถเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ร้อยละ 100 

 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ออกแบบกระบวนการติดตามและดูแลอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจําหลักสูตร และผู้สอน ให้

ดําเนินการทําตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่เข้มข้น เพ่ือการไปสู่เปูาหมายที่สูงขึ้น  
2. พัฒนาระบบและวิธีการสรรหางบประมาณเพ่ือการทําผลงานวิจัย สร้างสรรค์ และผลงานวิชาการใน

ลักษณะอ่ืนๆ แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจําหลักสูตร และผู้สอน โดยมีการมอบหมายอาจารย์จํานวน 
1  ท่าน เป็นผู้ติดตามข่าวสารการประกาศเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

3. การขยายผล เรื่อง การดําเนินงานติดต่อประสานงานสร้างความก้าวหน้า เรื่อง สร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันต่างประเทศอ่ืนๆ ทั้งในส่วนของเอเชียและยุโรป 
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หมวดที่ 5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาปรับพื้นฐานที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นํามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U 
ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ่าน 

366 102 
Jewelry Making I 

1/ 
2561 

          1  1 1 

366 211 
Jewelry Design 
V  

1/ 
2561           2  2 2 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นํามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U 
ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ่าน 

366 514 
Jewelry 
Enterpise and 
Business 

1/ 
2561 

7 1 2      1    11 10 

366 515 
Individual 
Project 

1/ 
2561 6  1    1  1    9 8 

366 513 
Philosophy of 
Thai Ornament 

2/ 
2561 1 2           3 3 

366 516 
Cultural Vista 

1/ 
2561 

        1  12  13 12 

366 523 
Local and 
Traditional 
Jewelry Studies 

2/ 
2561 

3            3 3 

366 524 
Technology 
and Creativity 

2/ 
2561 2            2 2 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   คณาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ได้พิจารณาร่วมกันถึงการดําเนินงานเป็น
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2559 เห็นพ้องกันว่า ในแง่
ของการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยดี แต่หลักสูตร ฯ ควรทําแผนเป็น
ระยะ เพื่อสังเกตหรือรวบรวมสิ่งที่เป็นข้อมูลเพื่อเตรียมปรับปรุงหลักสูตรใน
รอบปีข้างหน้า 
    แผนคาดการณ์ มี 3 ระยะ ดังนี้ 

1)  ระยะสังเกตการณ์ ช่วงปีที่ 1-2 
2)  ระยะศึกษาปัญหา ช่วงปีที่ 3-4 
3)  ระยะปฏิบัติการร่าง ช่วงปีที่ 4-5 

 

กลไกการจัดทําหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรจึงจัดสัมมนาและประชุมเพื่อบันทึกผลหรือแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป ดังนี้ 

1) คณะกรรมการประจําหลักสูตรออกแบบกลไกที่จะผลักดันให้จดุเด่น
ของหลักสูตรฯ เกิดความเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ การมอบหมาย
งานในชั้นเรียนให้เป็นลักษณะโครงการ (Project -Based Learning) 
และสามารถนําเนื้อหาสาระมาพัฒนาไปเขียนเป็นบทความวิชาการ 
เพื่อนศ.จักได้หาช่องทางและทดลองเผยแพร่ในวงกว้างก่อนทีจ่ะ
เผยแพร่ในขั้นตอนของวิทยานิพนธ์ โดยเร่ิมจากการกําหนดให้บาง
รายวิชามีเงื่อนไขให้นักศึกษาส่งบทสรุปประเด็นสําคัญของการเรียนรู้ 
ให้ออกมาในรูปของบทความ พร้อมส่งตีพิมพ์ไปยงัวารสาร
มหาวิทยาลยัศิลปากร  

2) คณะกรรมการหลักสูตรวางแผนและระดมสมองเพื่อค้นหาแนว
ทางการยกระดบัหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล และเผยแพร่
ศักยภาพของนักศึกษาในด้านความคิดสร้างสรรค์ อันแสดงออกถึง
รากเหง้าทางภูมิปัญญาและทักษะฝีมือของชนชาติอยา่งมีเอกลักษณ์  
 

ผลการดําเนินงาน 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรดําเนินการตามเนื้อหาสาระของหลักสูตร

ศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) โดยอาศัยหลักการสําคัญ 3 หลักการ ได้แก่ 

1)  หลักการสร้างความทนัสมัยและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ใน
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคแห่งนวัตกรรม สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลย ี

2)  หลักการสร้างความก้าวหน้าด้วยวิธีบูรณาการองค์ความรูด้า้น
สุนทรียศาสตร์ ปฏิบตัิการ และปริทรรศน์ เพื่อสร้างทฤษฎีใหม่ๆ หรือ
การออกแบบเครื่องประดับขั้นสงู ดังจะเห็นไดจ้ากรายวชิา 366 515 
โครงงานส่วนบุคคล 

3)  หลักการสร้างประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ หรือโครงการวิจัยเชิง
ประยุกต์ เพื่อขยายผลภูมปิัญญาไทยและพฒันารูปแบบเครื่องประดับ
ไทยร่วมสมัยอย่างมีเอกลักษณ์ เช่น รายวชิาปรับพืน้ฐาน 366 210 
การออกแบบเครื่องประดับ 5  

 

การประเมินกระบวนการจัดทําหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ต้องพัฒนาการดําเนินงานตามคุณลักษณะเด่นของ
หลักสูตรฯ จํานวน 2 จุด คือ 

1) การรักษามาตรฐานและการเป็นหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยแห่งเดียวในประเทศ และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

2) เนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆ ที่ต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน และถูก
ออกแบบโดยคํานึงถึงปัจจัยสู่ความสําเร็จ คือ ทุกรายวิชาควรมี
เปูาหมายในการพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฏี
และการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ  

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการจัดทาํหลักสตูร 
การออกแบบกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถผลักดันให้

นักศึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นลําดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว้ และกระตุ้น
ให้เกิดการฝึกปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์ รวมทั้งการคาดการณ์
สถานการณ์ในอนาคต เพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู้และนําไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างความเหมาะสม 

การพัฒนาความสามารถในการกําหนดและใช้ทักษะทางปัญญาในการ
แก้ไขปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน อาจจําเป็นต้องมีการมอบหมายงานที่
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาแบบปลายเปิด และการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจ 
เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ สามารถสะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง หรือสังเคราะห์กล
ยุทธ์ในการถ่ายทอดผลงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ ปรากฏอยู่ในรายวิชาต่าง ๆ ของร่าง
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 อาทิ รายวิชา 366 511 มานุษยวิทยา
และสุนทรียศาสตร์เครื่องประดับ รายวิชา 366 512 วิธีวิจัยและการ
ออกแบบแนวคิดเชิงวัฒนธรรม  

 -การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ หลักสูตรศิลป
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย มีระบบที่เริ่มต้นด้วย การกําหนด
แผนคาดการณ์ มี 3 ระยะ ดังนี้ 

1)  ระยะสังเกตการณ์ ช่วงปีที่ 1-2 คณาจารย์เก็บข้อมูลจากการจัดการ
เรียนการสอนแต่ละรายวิชา 

2)  ระยะศึกษาปัญหา ช่วงปีที่ 3-4 การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ปัจจุบันและเก็บข้อมูลเพื่อประเมินหลักสูตร ทั้งลักษณะรายปี 

3)  ระยะปฏิบัติการร่าง ช่วงปีที่ 4-5 คณะกรรมการประจําหลักสูตรจัด
สัมมนาเพื่อวิเคราะห์ทิศทางของการดําเนินงานหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง และจัดวาระการประชุมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของปรัชญา
หลักสูตร ฯ เพื่อนําผลประเมินครบกําหนด 5 ปี มาสรุปเป็นข้อต้อง
ปรับปรุง 
 

ผลการดําเนินงาน 
1) ประเด็นสาํคัญในการปรบัปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต พ.ศ. 2559 

ได้แก่ ประเด็นที่หนึง่ เรื่องโครงสร้างของหลักสูตรแบบ 3 แกน 
ประเด็นที่สอง เรื่องความสอดคล้องกับนโยบายและกรอบทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัลา่สุด และประเดน็
สุดท้าย เก่ียวกับความคาดหวังในอนาคตของวงการเคร่ืองประดบัร่วม
สมัย จะถูกบรรจุหรือยกตัวอย่างอันเป็นกรณีศึกษาในแผนการสอน
ของแต่ละวิชา 

2) คณะกรรมการประจําหลักสูตรจัดสัมมนาและประชุมเพื่อวางทศิทาง
ของการดําเนินงานในแตล่ะรอบปี ให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตร โดยกําหนดเปาูหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจนโดย
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละด้าน การ
ปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนวิธีการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวัดและ
การประเมินผลนักศึกษา 

 

การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
1) คณะกรรมการประจําหลักสูตรจัดทํารายละเอียดของผลการ

ดําเนินงานในแต่ละรอบปี (มาจากการจัดสัมมนาหลักสูตรฯ) เพือ่เป็น
ข้อมูลบันทึกการขอปรับปรุงหลกัสูตรในอีก 5 ปี รวมถึง การจัด
สัมมนาศิษย์เก่า (เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560) และ
โครงการวางแผนนโยบายดา้นวชิาการเพื่อสร้างความสอดรับกบัระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระบบใหม่ (AUN QA) (เมื่อวันที่ 11 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562) 

2) นําผลการดําเนนิงานในแตล่ะรอบปีเสนอแก่คณะกรรมการประจํา
คณะเพื่อรับทราบและพิจารณา   หากมีประเด็นสาํคัญคณะกรรมการ
ประจําคณะอาจนาํเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยใน
ระดับมหาวิทยาลัยพจิารณาต่อไป 

มหาบัณฑิต 
(ฉบับ
ปรับปรุง 
2559) 
 
เพจประกัน
คุณภาพ
ภาควิชาฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทําหลักสูตร 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรจักจัดสัมมนาครั้งสําคัญ 2 ปีล่วงหน้า โดย

จัดสัมมนามาตั้งแต่ 2560 และ 2562 (รูปแบบของการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group)) ก่อนครบรอบปรับปรุงหลักสูตรคร้ังถัดไป รวมทั้ง จัดประเมินความ
พึงพอใจของศิษย์เก่า (รูปแบบของแบบสอบถาม) นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ จัก
นําผลการประเมินจากการจัดสัมมนาทั้งสองรูปแบบ เพื่อรวบรวมประเด็น
จัดการวิเคราะห์และปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรในอนาคต 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

- การกําหนดผู้สอน 
กลไกการกําหนดผู้สอน 

หลักสูตรมีการกลไกการกําหนดผู้สอนที่เหมาะสม และมีการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง 

1) คณะกรรมการประจําหลักสูตรวางแผนการกําหนดผูส้อน       การ
กํากับ ติดตาม มอบหมายภาระงาน และการเตรียมการสอน มคอ.3 
และมีระบบการดูแลสมรรถนะของคณาจารย์ให้มีความสามารถใน
การบูรณาการการสอนควบคู่กับการวิจัย การบริการวชิาการ และ
การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

2)  คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาภาระงานสอน ตดิตาม
รายละเอียดของรายวิชาที่ต้องการเชิญอาจารย์พิเศษ ทีส่ามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิ เชื่อมโยงกับสถานการณ์และ
สภาพจริง 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1) หลักสูตรสามารถกําหนดผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับทุก

รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2561 หลักสูตร
สามารถเชิญอาจารย์พิเศษ ผู้ประกอบการ ศิลปิน และนักออกแบบ 
ที่สามารถนําเสนอประสบการณส์่วนบุคคลอันเป็นประสบการณ์
เฉพาะทาง ส่งผลให้นักศึกษามบีทบาทในการแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพนัธ์ จนเกิดความเข้าใจนําไปประยุกต์ใช้กบั
ความรู้ในรายวิชานัน้ๆ อาทิ รายวิชา 366 524 เทคโนโลยีเก่ียวกับ

มคอ. 3 และ 
มคอ.4  
ภาค
การศึกษา 
1 และ
2/2561 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การสร้างสรรค ์ได้เชิญ อาจารยภ์นสุทธิ์ สทุธิประการ อาจารย์และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยดีิจิทลั อาร์ต ซึ่งได้รับรางวัลระดับชาติ
และนานาชาติมากมาย มาบรรยายถึงความสําคัญของความก้าวหน้า
ด้านวิทยาการดังกล่าว และชี้ให้เห็นเชิงประจักษ์ถึงแนวทางการทํา
เทคโนโลยดีิจิทัล อาร์ต มาประยุกต์ใช้กับแนวทางการออกแบบ
เครื่องประดับร่วมสมัยในอนาคต 

2) อาจารย์ผู้สอนสามารถบูรณาการการสอนร่วมกับการวิจัย 
สร้างสรรค์ สามารถเป็นตัวอยา่งการเรียนรู้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
เช่น รายวชิา 366 515 โครงงานส่วนบุคคล ผูส้อนเอ้ือให้นักศึกษา
วิจัยและทดลองนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อ
พัฒนาและขยายขอบเขตของเครื่องประดับร่วมสมัย เนื่องจาก
ปัจจุบนั เครื่องประดับร่วมสมัยนั้น ขยายเขตแดนออกจากการเป็น
เครื่องประดับตามขนบธรรมเนียมอยู่มาก ตัวอย่างของผลงาน
นักศึกษา ได้แก่ ผลงานของนางสาววิริน เชาวนะ ทีส่ามารถทดลอง
เครื่องประดับจากการพับกระดาษผสมผสานกับการพับผนืผา้ ซึ่ง
วัสดุทั้งสองชนิดนี้ มีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างสิ้นเชงิ หรือ ผลงาน
ของนายทเนศ ที่มีการบูรณาการเทคนิคการมัดย้อม ชื่อว่า ชิโบริของ
ญี่ปุุน โดยค้นหาวิธีการการมัดยอ้มในลักษณะสร้างสรรค์ ก่อให้เกิด
รูปแบบเครื่องประดับที่ใช้วัสดุผา้ พร้อมด้วยเทคนิคการมัดย้อมผ้าที่
แตกต่างจากตน้ฉบับ 

 

การประเมินกระบวนการกําหนดผู้สอน 
อุปสรรคในการดําเนินการประเมินกระบวนการกําหนดผูส้อน มีดังนี ้
1) ปัญหาเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนบางทา่นที่มีความเชี่ยวชาญ

และมีประสบการณ์ดา้นการสอน แต่ขาดผลงานทางวิชาการ 
เนื่องจากไม่ได้รบัการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคล ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

2) การสอนแบบเนน้การปฏบิัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้ประกอบการ หรือการศึกษาดูงาน อาจส่งผลกระทบเร่ืองเวลา 
ความไม่สัมพนัธ์กับคาบเรียน บางครั้งต้องมีการแลกคาบเรียนเพื่อให้
วันเวลาสะดวกต่ออาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3) หลักสูตร ฯ ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรทันสมัยที่มี
ต้นทุนสูงลบิได้และผูส้อนที่มีความเชี่ยวชาญ จึงต้องประสานงาน
หรือติดต่อเครือข่ายผู้ประกอบการหรืออาจารย์พิเศษที่มีธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีหรือเคร่ืองจักรเหล่านั้น ให้เป็นผู้อธิบายหรือ
สาธิตวิทยาการดังกล่าว 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการกําหนดผู้สอน 
ผลที่ได้จากการประเมินเมื่อปีที่ผ่านมา หลักสูตรนํามาปรับปรุงในปี
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การศึกษา 2561 ดังนี้ 

1) พัฒนากระบวนการกําหนดผูส้อนให้ได้มาตรฐาน เชน่ อาจารย์ทกุคน
ต้องมีการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) แจกนักศึกษา
ทุกรายวิชา และเนื้อหาแต่ละรายวิชา ผู้สอนต้องปรับปรุงให้เนื้อหามี
ความทันสมัย เสริมสร้างด้วยกิจกรรมการเรียนในลักษณะต่างๆ ตาม
แนวทางแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง มีการวัด และประเมนิผลอยา่งเหมาะสม 

2) ปรับปรุงการวางแผนและประสานงาน เร่ืองการเชิญอาจารย์พิเศษ 
หรือบุคคลภายนอก รวมถึงการศึกษาดูงาน เพื่อลดปัญหาความไม่ลง
ตัวระหว่างผูส้อน กิจกรรมเสริม และเวลาของคาบเรียน 

 - การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ 
มคอ.4)   
กลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาํแผนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพื่อสร้างกลไกการกํากับ
มาตรฐานการทําประมวลการสอน และความเข้มงวดในเรื่องการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
โดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้ 

1) ติดตามการส่ง มคอ.3 และ4 ของผู้สอนแต่ละรายวชิา อยา่งน้อย 15 
วันก่อนเปิดภาคการศึกษาแตล่ะภาค เพื่อพิจารณาภาระงานสอน 
แผนการสอน การวัดผลและประเมิน สอดคล้องกับตารางการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 

2) การกําหนดแผนการเรียนรู้ของรายวิชาที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน หรือ
การประสานการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พิเศษที่สอนร่วมกับ
อาจารย์ประจาํ 

3) วางแผนดําเนนิงานและประสานงานไปยังสถานที่หรือบุคคลตา่ง ๆ 
ที่มีรายวิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอนนอกสถานที่  

 

ผลการดําเนนิงาน 
1) ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 ครบถ้วน นบัเป็นเวลา 

15 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค คิดเปน็ร้อยละ 100 และ
เนื้อหาสาระของมคอ 3 ทุกรายวิชาระบุภาระงานสอน แผนการสอน 
การวัดผลและประเมิน สอดคลอ้งกับตารางการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูท้ั้ง 5 ได้อย่างชัดเจน 

2) ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนการเรียนรู้ของรายวิชา
ที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน หรือสามารถประสานการจัดการเรียนรู้ของ
อาจารย์พิเศษที่สอนร่วมกับอาจารย์ประจาํ  

 

การประเมินกระบวนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาํแผนการ
เรียนรู้ 

1) หลักสูตรมีกระบวนการกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบแผนการเรียนรู้

มคอ. 3 และ 
มคอ.4 
/2560 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ตามที่ระบไุว้ในมคอ.3 โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรจะจัดการ
ประชุมหารือร่วมกันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นในแต่ละปีการศึกษา 

2) ก่อนที่หลักสูตรจะกําหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มี
คุณวุฒิขั้นต่ํา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กบัสาขาวิชาของรายวชิาทีส่อนในรายวชิาต่างๆ  มคอ. 3 
หรือ 4 จะต้องผ่านกระบวนการซึ่งทําให้เกิดความหลากหลายและ
นักศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ มุมมองหรือ
ความคิดจากผู้สอน 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทาํแผนการเรียนรู้ 

กํากับ ติดตาม กลยุทธ์ในการสอน ให้มีความสอดคล้องกับแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
เพื่อสร้างประสิทธิผลแก่แผนการสอนตามที่ระบุไว้ในมคอ.3 และวิเคราะห์
เปูาหมายในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน เพื่อนํามาใช้เป็นแนว
ทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ตรงกับคําอธิบายรายวิชาที่
กําหนดไว้  กอปรกับตรวจสอบ มคอ. 5 ว่าเป็นไปตามแบบแผนที่ได้ระบุไว้
ใน มคอ. 3 อย่างสอดคล้องและสัมฤทธิ์ผล 

นอกจากนี้ ยังมีการติดตามแบบประเมินการสอน โดยผู้ประเมินคือ
นักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ ผลการประเมินของทุกรายวิชา อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ระดับ 4 ขึ้นไป 

 - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

1)  การแตง่ตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ ์คํานงึถึงคณุวุฒิ และ
คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาทีม่ีความเชีย่วชาญเหมาะสมกบัหัวข้อ
วิทยานพินธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ 
วิทยานพินธ์นัน้ ๆ   

2)    มีระบบกํากบัการทํางานของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
นักศึกษาเต็มที่ และหลักสูตรฯ ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาตามหนา้ที่
และจรรยาบรรณของอาจารย ์

เอกสารคําสั่ง
แต่งตั้ง
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานพินธ์ 
/บัณฑิต
วิทยาลัย 

 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

1)  คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาร่วมกันถึงการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ จักต้องมีคุณวุฒิตรง และมี
ประสบการณ์สอนตรงตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

2)   กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ตรง ต้องมี
คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาศิลปะและการออกแบบ หรือมีการทํา
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ตําแหน่งวิชาการหรือวิจัยที่มีหัวข้อและเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์นั้น ๆ 

 - การช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

1)   มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด 

2)   มีระบบการกํากบัติดตามความก้าวหนา้ในการทาํวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้ทนัตามระยะเวลาที่
กําหนด 

3)   มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอก
ผลงานวิจัย และปญัหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ มีการให้ความรู้
และระดับชั้นความสาํคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัใน
วารสารวชิาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

4)   มีการให้ความรู้และระดับชัน้ความสาํคัญในการตีพิมพผ์ลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารวิชาการ
ตามฐานข้อมูลที ่สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
หรือการเผยแพร่ด้วยวิธีการจัดนิทรรศการการออกแบบ
เครื่องประดับ 

การตีพิมพ์
ผลงานใน
ระดับบัณฑิต 
ศึกษา/ 
บัณฑิต
วิทยาลัย  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาต ิ
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรฯ เพื่อสร้างกลไก
การกํากับและติดตามผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.5 และมคอ.6) ในทุกรายวิชาภายหลังการปิดภาค
การศึกษาแต่ละภาค มีกําหนด 30 วัน โดยมุ่งเน้นรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) การตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของกลยทุธ์ในการสอนของ
อาจารย์แต่ละรายวิชา ที่สามารถสร้างเสริมความรู้และทักษะทีจ่ําเป็น
ต่อการเรียน และการปฏิบัตงิาน 

มคอ.3, 5
และ มคอ.6 
/2559-2560 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
2) การให้ความเข้มงวดกับข้อกําหนดเฉพาะในแตล่ะรายวิชา ซึ่งเป็นผลที่

มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ได้รับการพัฒนา
ระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
หลักสูตรจัดให้และแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจและความสามารถ
จากการเรียนรู้เหล่านั้น 

3) ให้ผู้สอนนําเสนอผลการประเมินโดยนักศึกษาหลังจากหมดภาค
การศึกษาแต่ละภาคในที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการประจําหลักสูตร
รับทราบถึงปัญหา หรือสิ่งที่ควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละ
รายวิชา 

 

ผลการดําเนินงาน 
ผู้สอนทุกรายวิชาให้ความร่วมมือกับการกํากับและติดตามผลการประเมิน

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ 5) ภายหลัง
การปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค มีกําหนด 30 วัน โดยแสดงรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้สอนออกแบบกลยุทธ์การสอน (ซึ่งควรมีการอธิบายอยู่ใน มคอ. 3) ที่
มีเปูาหมายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้เกิดเป็น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความสามารถ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เจตคติที่ดี เป็นตน้ 

2) ผู้สอนรายงานผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากนักศึกษา เนน้ผลสัมฤทธิ์ในการ
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 อันส่งผลทาํให้นักศึกษาได้ความรู้ 
เข้าใจกระบวนการวิจัย การประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้
ของตนเอง และประโยชน์ของการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนรู้
โดยอาศัยการบูรณาการทักษะการเรียนรู้ครบทุกด้าน 

 

การประเมินกระบวนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
เครื่องมือในการประเมินกระบวนการระหว่างการประเมินผลการเรียนรู้

ยังไม่สามารถแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการบรรลุถึงมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 เฉพาะอย่างยิ่ง ในเชิงนามธรรม เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ว ผู้สอน
แต่ละรายวิชามีการใช้ระบบวัดผลแบบทางตรง คือ การเข้าชั้นเรียน การสอบ 
หรือการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์จึงมักแสดงออกมาใน
รูปของผลการศึกษา ที่มีลักษณะเป็นผลการประเมินเชิงรูปธรรม กอปรกับ
การดําเนินงานด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เพิ่งเปิดใช้เป็นปีการศึกษาที่ 2 (2561) การจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ยัง
ไม่เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดแจ้ง จึงมีการประเมินในระดับทางตรงเท่านั้น  

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรวางแผนปรับปรุง การออกแบบเครื่องมือ

ส่งเสริมการประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจาก 
ระบบการวัดผลแบบอ้อม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของการเรียนรู้ มี
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และเหตุผลในการประเมินที่ชัดเจน โดยจะสร้าง
เสริมวิธีการประเมินกระบวนการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 
ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor 
Domain) เป็นต้น เครื่องมือดังกล่าว สามารถทําให้ผู้สอนมีความเข้าใจใน
ธรรมชาติและพฤติกรรมของนักศึกษามากยิ่งขึ้น มีลักษณะเป็นการประเมิน
เชิงนามธรรม 

ทั้งนี้ หลักสูตรมิได้ต้องการนักศึกษาที่บรรลุผลการเรียนรู้ในเชิงรูปธรรม 
คือ ผลการเรียนดี มีความรู้นําไปประกอบอาชีพได้ฯลฯ เท่านั้น หากคาดหวัง
ให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เชิงนามธรรมที่แท้จริง เป็นคน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักษ์วัฒนธรรมของชนชาติ และเป็นผู้มี
สติปัญญา  รับผิดชอบสังคม และยกระดับวงการอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทยต่อไป รวมทั้ง หลักสูตร ฯ ปรารถนาให้นักศึกษามีความเข้าใจอย่างถ่องทุ
ถึงสาระสําคัญของหลักการการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่หลักสูตร ฯ 
พยายามนํานักศึกษาก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่ “ทักษะการเรียนรู้
หลากหลายด้าน” ตามที่กล่าวไปแล้วในองค์ประกอบที่ 3 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรจัดประชุมมีกลไกการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดขึ้นช่วงเดียวกับการกํากับและติดตาม
ผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.
5 และมคอ.6) ในทุกรายวิชาภายหลังการปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค มี
กําหนด 30 วัน มีเนื้อหาสาระ ดังต่อไปนี้ 

1) ติดตามวิธีการวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา
ต่างๆ วา่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นสําคัญหรือไม่ หรือการประเมินตามสภาพจริงเพราะเป็นวิธกีารที่
สามารถค้นหาความสามารถ และความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่แท้จริง
ของผู้เรียน 

2) ตรวจสอบวิธีการประเมนิตนเองของผู้เรียนในแต่ละรายวชิา เปน็การ
ประเมินคุณลักษณะหรือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าบรรลุตาม
จุดประสงค์หรือไม่  

3) อาจารย์จะต้องฝึกฝนให้ตนเองเป็นโคช้ (Coach) และอํานวยความ
สะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based 
Learning) ของนักศึกษา   

 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ส่วนใหญ่ดําเนินงานการใช้วิธีประเมินผลการ

เรียนรู้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
1) ประเมินภาคปฏบิัติ คือ เป็นการทดสอบความสามารถของผู้เรียน 

ภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขที่สอดคล้องกับสภาพจริงมากทีสุ่ด 

มคอ.3, 5
และ มคอ.6 
/2559-2560 
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ตารางอ้างอิง 
2) ประเมินกระบวนการ คือ กระบวนการในที่นี้หมายถึง วธิีการที่ผู้เรียน

ใช้ดําเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต กระบวนการวิจัยข้อมูล หรืออาจจะ
เป็นผลงานทดลอง ซึ่งยังไม่ใช่ผลผลิต 

3) ประเมินผลผลิต คือ ประเมินผลงานที่เป็นผลจากการแสดงหรือ การ
กระทําของผู้เรียน วิธีประเมนิอาจทําได้หลายลักษณะ เช่น พิจารณา
จากคุณภาพงาน รูปลักษณะของงาน และการตรวจสอบว่าผลงาน
เป็นไปตามข้อกําหนดที่ตัง้ไว้หรือไม่ 

 

การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
    การประเมินกระบวนการเป็นรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่ทําได้
ค่อนข้างยาก เพราะธรรมชาติของการประเมินค่อนข้างยุ่งยาก และไม่เป็น
ปรนัย ต้องอาศัยหลักฐานที่มาจากกระบวนการในแต่ละลําดับ เช่น การ
สะท้อนข้อมูลที่นํามาใช้ การบันทึกผล ตัวอย่างผลการทดลอง การประเมิน
ส่วนใหญ่จะใช้การสังเกต พิจารณาผลจากการพิสูจน์สมมุติฐาน โดยมุ่งดูที่
คุณภาพ กระบวนการที่เป็นลําดับ หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ ใน
บางรายวิชา หลักสูตรฯ ต้องอาศัยบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาร่วม
ประเมิน เช่น บุคลากรด้านการตลาด ผู้ประกอบการตัวจริง หรือ ตัวแทน
ขององค์กรระดับประเทศ เช่น กรมส่งเสริมการส่งออกระหว่างประเทศ เป็น
ต้น มาร่วมเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ สําหรับรายวิชา 366 514 วิสาหกิจ
และธุรกิจเคร่ืองประดับ นอกจากนี้ รายวิชาดังกล่าว ยังมีการนํานักศึกษาไป
จัดแสดงผลงานที่เทศกาลงานบางกอกอัญมณีแห่งชาติ (Bangkok Gems) 
เมื่อวันที่ 7-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
    จะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว ถือเป็นรูปแบบหนึ่งใน
การจัดการเรียนรู้โดยรวบรวมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ ลงมาร่วม
ในโครงการปฏิบัติจริง มีลักษณะที่เรียกได้ว่า เป็นชุมนุมการเรียนรู้อาจารย์
เพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) 

  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ 
     ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2561  คือ การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการประเมิน
ภาคปฏิบัติ การจําแนกและระบุกระบวนการปฏิบัติ ( identification  test) 
เป็นการระบุสมมุติฐาน วิธีวิจัย ผลการทดลอง  ขั้นตอนการทํางาน หรือ
จําแนกสิ่งที่ไม่เหมือนกัน โดยมุ่งเน้นการรายงานผลด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น 
การนําเสนอด้วยวาจา การเขียนรายงานวิจัย การซักถาม การรับฟังคํา
วิจารณ์จากผู้สอน หรือเรียกอีกอย่างว่า การเรียนรู้แบบ 3R คือ คือ Reading 
(อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (ตอบโจทย์เป็น) 
ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนถึงการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด วิธี
ทํา ความพอใจในผลงาน  ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนา
กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร ฯ พยายามออกแบบ
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รายวิชาส่วนใหญ่ ให้มีคุณลักษณะที่เกิดจากผสมผสานองค์ความรู้ แสดง
ทักษะเฉพาะด้าน ความชํานาญการ และความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน เพื่อความสําเร็จของนักศึกษา ทั้งด้านการทํางานและการดําเนินชีวิต 

นอกจากนี้ ควรพัฒนาแบบทดสอบการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ความสามารถจริง (Authentic Test) โดยทดสอบด้วยวิธีแบบปลายเปิดไป
พร้อมกัน ดังตัวอย่างของ รายวิชา 366 515 โครงงานส่วนบุคคล ที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษาตอบสนองข้อคําถามในลักษณะการนําความรู้ไปใช้หรือสร้างความรู้
ใหม่ จากความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เดิม จากสถานการณ์จําลองที่
คล้ายคลึงหรือเรียนจากสภาพจริง ซึ่งก่อให้เกิดทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา(Critical Thinking and Problem 
Solving) รวมทั้ง ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) 

 - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
กลไกการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณา
กลไกการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และมคอ.6) 
ในทุกรายวิชาภายหลังการปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค มีกําหนด 30 วัน 
เพื่อเตรียมข้อมูลไปสู่การประเมินหลักสูตร (มคอ.7) อย่างน้อย 30 วัน ก่อน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (เดือนกรกฎาคม - 
สิงหาคม ของทุกปี)  โดยมุ่งเน้นรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) การพิจารณาวิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาแต่
ละบุคคล ในแต่ละรายวิชา ต้องเป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยั
ศิลปากร ว่าดว้ยการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ. 2550 

2) ตรวจสอบอาจารยผ์ู้สอนในแตล่ะรายวิชา ว่าสามารถดําเนนิงานตาม
ข้อกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่คาดหวังไว้ใน
มคอ. 3 ประกอบกับการส่งเสรมิการเรียนรู้ด้วยองค์ประกอบอื่นๆที่
เก่ียวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทําให้นักศึกษาบรรลุถึง
มาตรฐานผลการเรียนรู้นัน้อย่างสอดคล้องกันอย่างเปน็ระบบ โดย
สรุปผลออกมาเป็นมคอ. 5 และ6 

3) วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติหลงัไดร้ับข้อมูลจาก มคอ.5, มคอ.6 และ 
มคอ.7 เพื่อพิจารณาแผนการจดัการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป โดย
สร้างความต่อเนื่องและเน้นย้าํเรื่อง ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)  
 

ผลการดําเนนิงาน 
การประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 2561 ทําให้

หลักสูตรได้ข้อมูลที่เป็นสาระจําเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพการ
เรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
ได้ถูกบันทึกไว้ใน มคอ. 7 เพื่อเป็นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ

มคอ.5, 6
และ มคอ.7 
/2559-2560 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การศึกษาและนําไปใช้ประเมินหลักสูตร  

ดังนั้น การประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 2561 
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน อันเป็นส่วน
สําคัญในการประกันคุณภาพบัณฑิต และสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่
เก่ียวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑติ โดยเร่ิมที่ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 
 

การประเมินกระบวนการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร 

แม้การประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่มีความ
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา เท่านั้น แต่ยังเป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลหลายกลุ่ม  ทั้งอาจารย์ผู้สอน  นักศึกษา  
ผู้บริหารคณะฯ หรืออาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝุายบริการการศึกษา และฝุาย
อาคารสถานที่ อีกด้วย ดังนั้น บางครั้งการกํากับการประเมินกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ประเมินเฉพาะปัจจัยที่เก่ียวกับหลักสูตร อาจได้ข้อมูล
ที่ไม่แม่นยํานัก อาทิ ปี 2559 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่า
พระ ปิดซ่อมแซมอาคาร ทําให้หลักสูตรไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่
คณะได้ คณะกรรมการประจําคณะแก้ปัญหาให้หลักสูตร ด้วยการ ขอ
อนุญาตใช้พื้นที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อ
จัดการเรียนการสอนแทน  

ด้วยเหตุสุดวิสัยดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ไม่ว่าจะเป็น ห้องเรียนหรือสภาพพื้นที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เวลาการเข้า
ใช้สถานที่มีจํากัด หรือวันว่างของสถานที่ไม่ตรงกับตารางเรียนจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนตารางสอนบ่อยครั้ง ทําให้รายวิชาบางวิชาที่ควรมีการจัดการ
เรียนการสอนต่อเนื่องกัน เพราะมีเนื้อหาสัมพันธ์กัน ไม่สามารถจัดการได้  
รวมถึงการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองคณะ เฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง
การเข้าใช้อาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ในช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ๆ 
ติดขัดและล่าช้า   
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

ภายหลังจากการประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 
2561 การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ.7 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรจะต้องจัดทําข้อมูลเพื่อบันทึกปัญหาใน
ลักษณะอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการเตรียมการณ์การจัดการเรียนการสอน 
เพื่อสร้างประสบการณ์และเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อันส่งผลต่อ
การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรที่สําคัญ รวมทั้ง การสร้างความ
ชัดเจนของการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาส่วนใหญ่ ที่มุ่งมั่นให้
นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
และทักษะจําเป็น อันถือเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 

 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
1) คณะกรรมการประจําหลักสตูรกําหนดเกณฑ์การประเมินชดัเจน มีตัว

บ่งชี้คุณภาพของโครงงานวิทยานิพนธ์และการสอบปูองกัน
วิทยานพินธ์ทีช่ัดเจน 

2) ข้อมูล วิธีวิจัย หรือองค์ความรู้ของวิทยานิพนธ์สามารถรองรับการ
ประเมิน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 มีที่มาโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
สะท้อนระดบัคุณภาพของวิทยานิพนธ์ 

3) วิทยานพินธ์ที่มีคุณภาพระดบัดีมาก มีประเดน็วิจัยทีส่ะท้อนความคิด
ริเริ่ม ทันต่อยุคสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เปน็ตวัอย่าง
ของผลงานที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพร่อย่างมีมาตรฐานในรปูแบบ
ต่างๆ อาทิ วารสารซึ่งเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย 
สกอ. หรือการจัดนิทรรศการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดบัชาติ 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

  
 

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

  
 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  
 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

  

 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

  
 

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

  
 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

 
  

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
  

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

 
  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.03  ข้อมูลส่วนกลาง 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.93  สํารวจโดย น.ส.
เบญจรตัน์ บุญ 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้ 12  ศรีงาม 
จํานวนตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100   
จํานวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน 12   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100   
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : 12 จาก 12 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 12 จาก 12 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : 11 จาก 11 ข้อ  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : 11 จาก 11 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
 
การบริหารหลักสูตร  

ปัญหาในการ 
บริหารหลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

     ปัญหาเกิดขึ้นในส่วนของการวางกรอบ
แนวคิดเชิงมโนทัศน์สําหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 เนื่องจากหลักคิดดังกล่าวคือสาระสําคัญของ
การเรียนรู้ ในปัจจุบัน และหลักคิดนี้ก็ เป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
    การสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(Model of 21 st Century Outcomes and 
Support Systems) ให้สอดคล้องไปกับรายวิชา
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ปัญหาในการ 
บริหารหลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ต่าง ๆ ดังนั้น หลักสูตร ฯ จึงต้องมีการประเมิน
เพื่ อวัดผลให้ เห็น เป็นรูปธรรม ว่ า แนวทาง
ดังกล่าวนั้น ได้ผลสัมฤทธิ์ที่เน้นผลลัพธ์อันเกิดกับ
ผู้เรียน (Student Outcomes) ได้มากน้อย
เพียงใด ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core 
Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้าน
ต่าง ๆ ที่จะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมใน
หลากหลายด้าน รวมทั้ง ระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้  ได้ แก่  มาตรฐานและการประเมิน 
หลักสูตรและการเ รียนการสอน การพัฒนา
อาจารย์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียน
ในสาขาวิชาการออกแบบ 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)  

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการ

แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

- - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2561  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 
เหตุผลที ่

ไม่เปิดสอน 
มาตรการที่ด าเนินการ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

366 521 ทฤษฎีและ
มโนคติของ
เครื่องประดับร่วมสมัย 

1/2561 ไม่มีนักศึกษาเลือก เนื่องจากเป็นรายวชิา เลือกเสรี 
ขึ้นอยู่กับ   ความต้องการหรือ
สนใจของนักศึกษาแต่ละรุ่น 

- 

366 522 การ
ออกแบบงานโลหะ 

2/2561 ไม่มีนักศึกษาเลือก เนื่องจากเป็นรายวชิา เลือกเสรี 
ขึ้นอยู่กับ   ความต้องการหรือ
สนใจของนักศึกษาแต่ละรุ่น 

- 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2561  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- - - - - - 

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
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รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (นํามาจาก มคอ.5 แต่
ละวิชา)  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค
การ 

ศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน
/ตาราง
อ้างอิง 

มี ไม่มี 
366 102 
Jewelry Making I 

1/ 
2561 

  เตรียมผลงานจริงที่มีความหลากหลาย
เทคนิค แสดงให้เห็นทักษะฝีมือเพิ่มเติม 

มคอ.5 

366 211 
Jewelry Design V  

1/ 
2561 

  สร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้กับ
นักศึกษาแต่ละคน 

มคอ.5 

366 511 
Anthropology and 
Aesthetics of Jewelry 

1/ 
2561 

  เพิ่มการเรียนรู้จากตัวอย่างงานศิลปกรรม
ในเวปไซต์พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ ตลอดจน
การเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์และสือ่ออนไลน์ 

มคอ.5 

366 524 
Technology and 
Creativity 

1/ 
2561 

  ทดลองให้นักศึกษาออกแบบและปฏิบัตงิาน
ในเวลาที่จาํกัดและโจทย์ที่หลากหลาย 

มคอ.5 

366 512 
Research Methodologies 
and Cultural Concepts 
Design 

1/ 
2561 

  ต้องออกแบบกลยุทธ์ให้นักศึกษาฝึกฝนการ
เขียนวิจัยหรือรู้จักระบบและวิธกีารวิจัยผ่าน
การปฏิบัติมากกวา่การเรียนรู้ทางทฤษฎี 

มคอ.5 

366 513 
Philosophy of Thai 
Ornament 

2/ 
2561 

  เพิ่มแผนการศึกษานอกสถานทีแ่ละ
การศึกษาศิลปกรรมจากพิพิธภณัฑ์  

มคอ.5 

366 516 
Cultural Vista 

2/ 
2561 

  นําเสนอผลงานตัวอยา่งที่เปน็ของจริง
ประกอบกับการอธิบาย สามารถสร้างความ
เข้าใจง่ายมากข้ึน 

มคอ.5 

366 523 
Local and Traditional 
Jewelry Studies 

2/ 
2561 

  ทดลองให้นักศึกษานาํเสนอผลการออกแบบ
กิจกรรมภายในรายวิชา 

มคอ.5 

366 524 
Technology and 
Creativity 

2/ 
2561 

  นํานักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อศึกษา
ตัวอย่างที่มีผูช้ํานาญการที่มีความ
หลากหลายลักษณะ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
วิเคราะห์ และประเมินผลจากตัวอย่างของ
สถานการณ์จริง 

มคอ.5 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 ทุกรายวิชามีผลประเมินคุณภาพการสอน อยู่ในระหว่าง 4.42-5.00 อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนมากถึง
มากที่สุด 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม ขาดการฝึกฝนเร่ืองการวิเคราะห์
และสะท้อนพฤติกรรมของตนเอง
และของผู้อื่นในสถานการณ์
ต่างๆกัน เชน่ การปฏบิัติตนอยา่ง
ถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ 
และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ 

ออกแบบกลยุทธ์การสอนเพื่อ
พัฒนานิสยัในการประพฤติ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
และด้วยความรบัผิดชอบทั้ง
ในส่วนตนและส่วนรวม 

มคอ.5 

ความรู ้ ขาดประสทิธิผลของความสามารถ
ในการเข้าใจ การคิดและ
กระบวนการนาํเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห ์และจําแนกข้อเท็จจริง
ในหลักการและทฤษฎ ี 

ออกแบบกลยุทธ์การสอนเพื่อ
สร้างเสริมนิสยัในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทไีด้เรียน
และฝึกฝนวิธีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามกระบวนการต่างๆ 

มคอ.5 

ทักษะทางปัญญา ขาดการประยุกต์ใช้ความรู้ความ
เข้าใจ เพื่อเป็นการพัฒนา
ความสามารถในการคิดและแก้ไข
ปัญหาได้อยา่งสร้างสรรค์ 

ออกแบบกลยุทธ์การสอนที่
เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้จาก การ
คิดวิเคราะห ์และการ
แก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้
คาดคิดมาก่อน 

มคอ.5 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ขาดประสทิธิผลในการทํางานเป็น
กลุ่ม ส่งผลต่อการแสดง ภาวะ
ผู้นํา  

ออกแบบกลยุทธ์การสอนที่
ส่งเสริมความสามารถในการ
วางแผนและความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 

มคอ.5 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาที่เข้าเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาอาจมี
ความสามารถต่างกันในการใช้
ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และการสื่อสาร ซึ่งบางคนต้อง
ได้รับการสอนเปน็พิเศษ 

ปรับปรุงการจัดการสอนที่วาง
แผนการให้ข้อมูลย้อนกลับ
และคําแนะนาํในการปรบัปรุง
ทักษะที่จําเป็นทางดา้นการ
คํานวณอย่างง่ายๆ แก่
นักศึกษา เพื่อปรับปรุงทักษะ
ที่จําเป็นทางคณติศาสตร์
อย่างง่ายๆ และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

มคอ.5 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จํานวนอาจารย์ใหม่ 1 คน จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 12 คน 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง อาจารย์ 

สาย
สนับสนุน 

โครงการเรียนรู้
เส้นทางอารยธรรม
ลูกปัดโบราณสู่การ
สร้างสรรค์และพฒันา
สังคม 
 

80 50 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียนแก่นักศึกษาเป็นองค์ประกอบสําคัญที่
จะส่งเสริมการนาํไปสู่กระบวนการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านวชิาการเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
สังคมตามลาํดบั โดยหนึง่ในแนวทางการใช้
ความคิดสร้างสรรค์สู่ประสทิธิผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมและ
ชุมชน ตามนโยบายแผนพฒันาเศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ยืน ข้อ 1.1 การ
สร้างมูลคา่เพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวโดยใชป้ระโยชน์จากอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยทีส่ะท้อนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและวิถีชีวติชุมชน 
รับผิดชอบหลักสตูร โดย 
อาจารย์ ดร.วินิตา คงประดษิฐ ์

เอกสาร
เชิญเข้า
ร่วม
กิจกรรม  
จัดโดย  
คณะ
มัณฑนศิลป ์

โครงการระยะสัน้และ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

80 50 สร้างความกา้วหน้าที่ต่อเนื่องใน“การทําบันทึก
ความร่วมมือด้านวชิาการ (MoU) ระหว่าง
ภาควิชาออกแบบเครื่องประดบัและสถาบัน
ศิลปะเอสโตเนียน (Estonian Academy of 
Arts) ประเทศเอสโตเนีย”  
การสร้างความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 8 เร่ือง 
การพัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบสู่นานาชาติ 
รับผิดชอบหลักสตูร โดย  
ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศว์านชิ 

เอกสาร
เชิญเข้า
ร่วม
กิจกรรม  
จัดโดย  
คณะ
มัณฑนศิลป ์

โครงการศิลปินพํานัก 
 

80 50 นักศึกษาระดับดษุฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ
เครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศิลปะฮงุกวง 
ประเทศไต้หวัน  การสร้างความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัที่ 8 เร่ือง การพัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ 
รับผิดชอบหลักสตูร โดย  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ 

เอกสาร
เชิญเข้า
ร่วม
กิจกรรม  
จัดโดย  
คณะ
มัณฑนศิลป ์
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

อาจารย์ 
สาย

สนับสนุน 
โครงการการวางแผน
นโยบายด้านวิชาการ
เพื่อสร้างความสอดรับ
กั บ ร ะ บ บ ป ร ะ กั น
คุณภาพกา รศึ กษ า
ระบบใหม่ (AUN QA) 
 

80 50 นโยบายด้านวิชาการและแผนดําเนินการบริหาร
ด้านการจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ 
เพื่อสร้างบทสรุปและมาตรการเพื่อสร้างความ
สอดรับกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาระบบ
ใหม่ (AUN QA) ประจําปีการศึกษา 2563 
รับผิดชอบหลักสตูร โดย  
หัวหน้าภาควิชา ฯ 

เอกสาร
เชิญเข้า
ร่วม
กิจกรรม  
จัดโดย  
คณะ
มัณฑนศิลป ์

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
5.2 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
5.3 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
5.4 11 จาก 11 ข้อ 12 จาก 12 ข้อ 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
16/4  = 4.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. การพัฒนาหลักสูตรที่ดี นอกเหนือจากคุณภาพการสอนแล้ว คณาจารย์มีความตระหนักถึงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการวิจัยสร้างสรรค์ที่ประสบผลสําเร็จ เพ่ือแสดงออกถึงพัฒนาการความรู้เชิง
เหตุผลระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ ผลของประสบการณ์ และวิธีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 

2. คณาจารย์มีเชี่ยวชาญด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ระดับต้น คือ ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงบริบทของ
โครงการบูรณาการ ฯ และโครงการอัตลักษณ์ ฯ ที่แสดงถึงพัฒนาการความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป อันเป็นระดับ
ความรู้ทีส่ามารถอธิบายถึงเหตุผลและคุณค่า 

3. เนื้อหาสาระของหลักสูตร ฯ ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกําหนดแนวทาง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบของรายวิชาส่วนใหญ่ของหลักสูตร ฯ จะบรรจุแนวปฏิบัติในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ 
และสมรรถนะที่เกิดกับตัวนักศึกษา เพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตในวงการการออกแบบซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอในปัจจุบัน 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตร ฯ ต้องออกแบบกลยุทธ์ที่ใช้ส่งเสริมข้อมูลอันสามารถสร้างความสมบูรณ์ในด้านต่างๆ เพ่ือ
คุณภาพหลักสูตรให้มากยิ่งขึ้น มีความพร้อมรับการตัดสินผลการประเมิน และได้รับผลการประเมินในระดับที่
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สูงขึ้น อาทิ นําเสนอวิธีการจัดการความรู้ในลักษณะใหม่ คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ หรือจัดรูปแบบ
การแบ่งปันความรู้เพ่ือให้เกิดความรู้ร่วมกัน อันนําไปสู่การสร้างความรู้ ใหม่ที่มุ่งเน้นการขยายผลคุณภาพของ
หลักสูตร ที่มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ สู่ความเป็นนานาชาติ 

2. หลักสูตร ฯ ต้องแสดงศักยภาพในการเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ในรูปแบบวิทยานิพนธ์ที่มี
ลักษณะเป็นการแบ่งปันความรู้เชิงประจักษ์ในระดับนานาชาติ 

3. หลักสูตร ฯ ควรมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์ เรียนรู้ตามทฤษฎีสร้างสรรค์นิยม 
(Constructivism)  และแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่อันเป็นจุดประสงค์ของการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
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หมวดที่ 6 
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

- ระบบการดาํเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมสี่วนร่วมของ
อาจารย์ประจาํหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  
กลไกที่ดําเนนิงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิง่สนบัสนนุ 
การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

กลไกการดําเนินงานของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้ระบบ
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ 

1) การประชุมอาจารย์ประจาํหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายให้อาจารย์
ทุกคนแสดงความคิดเห็น เพื่อมสี่วนร่วมเก่ียวกับสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้โดยแบ่งเนื้อหาการประชุมออกเป็น 2 ลักษณะ 
ได้แก ่

 การเพิ่มศักยภาพและการดูแลรกัษาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ที่
มีอยู่ดั้งเดิม อาทิ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และเครื่องจักรที่อยู่ใน
โรงปฏิบัติการข้ึนรูปเคร่ืองประดับ 

 การจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ที่เอ้ือประโยชน์แก่การศึกษา
ปัจจุบนั ในดา้นตา่งๆ เชน่ ด้านวิชาการ อาทิ การพัฒนาสิง่
สนับสนนุการเรียนรู้ใสรูปแบบตา่งๆ การจัดหาหนงัสือ ตํารา 
การจัดการสัมมนาฯลฯ และด้านการปฏิบัติ อาทิ เคร่ืองมือ
เครื่องใช้ และเครื่องจักรที่สามารถผลิตผลงานลักษณะใหม่ 
สอดคล้องกับกระแสการผลิตงานร่วมสมัย 

2) คณาจารย์มีเปาูหมายเดียวกันและมีความเข้าใจในวิธีการเข้าถึง
แหล่งผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ เคร่ืองจักร หรืออุปกรณ์
เทคโนโลยีและสิง่อํานวยความสะดวกสําหรับการจัดการเรียน
การสอนที่มีราคาสมเหตุผล และงบประมาณสนบัสนุน
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ซึ่งกลไกการ
จัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เร่ิมต้นจาก 

 การเตรียมการณ์ แบ่งหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อขยายผลการจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

 การมอบหมายงานให้หัวหน้าโรงปฏิบัติการ ตรวจสอบและ
บันทึกข้อมูลเครื่องมือเคร่ืองใช้หรือเครื่องจักรที่มีความ
จําเป็นต้องใช้ หรือซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสิง่
สนับสนนุการเรียนรู้ หรือนําเสนอข้อมูลความจําเปน็ในการ
จัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ลักษณะใหม่ๆ  

 

ผลการดําเนินงาน 

เอกสารประชุม
ภาควิชาฯ  
คร้ังที่2/2561 
 
เพจประกัน
คุณภาพ
ภาควิชาฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรศึกษาในปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรดูงานการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจาก
โรงงานผลิตเครื่องประดับรายใหญ่  คือ ธุรกิจเครื่องประดับแบรนด์
แพนดอร่าและสวารอฟสกี้ เพื่อสังเกตการปฏิบัติงานในลักษณะ
อุตสาหกรรมแบบครบวงจรและเตรียมความพร้อมให้หลักสูตรฯ ใน
การจัดหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่สอดรับกับ
ทิศทางหรือกระแสรูปแบบของผลงานเครื่องประดับในอนาคต ได้แก่ 
เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องขึ้นต้นแบบอัตโนมัติ เครื่องหล่อผลงาน
เครื่องประดับขั้นสูง โลหะชนิดใหม่ ๆ และอื่น ๆ 

รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือกับธุรกิจเครื่องประดับลักษณะใหม่ 
ที่มีการใช้ เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
เจริญก้ าวหน้ าของยุ คสมัย  ดั งตั วอย่ า งของบริษัท  เจมโมรี่ 
(Gemories) ผู้ที่สร้างนวัตกรรมการนําชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ มา
แปรสภาพเป็นแก้วเนื้อแข็ง และสามารถนํามาเจียระไนเป็นอัญมณี 
เกิดเป็นองค์ความรู้ด้านการผลิตวัสดุใหม่ที่มีคุณค่ามากกว่าความมีค่า
ด้านกายภาพ สร้างความละเอียดอ่อนแก่มนุษย์ ยุคร่วมสมัย 
นวัตกรรมในลักษณะดังกล่าว ในฐานะสถาบันการศึกษาไม่สามารถ
สร้างหรือผลิตได้ด้วยตนเองในระยะเวลาอันสั้น ต้องอาศัยนักวิจัย 
เวลา การทุ่มเท และทุนการวิจัยในระดับมหาศาล คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรจึงมีมติเห็นชอบร่วมกันว่า การร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ 
ในลักษณะดังกล่าว เปรียบได้กับการร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนศ.ได้อย่างดีเยี่ยม และที่สําคัญ 
นวัตกรรมล้ําสมัยในลักษณะดังกล่าว องค์กรต่าง ๆ มักไม่เปิดเผย
ความรู้แก่สาธารณชนทั่วไป 

นอกจากนี้ หลักสูตรยังนํานักศึกษาไปเยี่ยมชมวิทยาการด้านอัญ
มณี  ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  จนพัฒนาให้ เกิด เป็น
เอกลักษณ์ประจําจังหวัด ณ ห้องปฏิบัติการวิ เคราะห์อัญมณี 
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี, เหมืองพลอยของ
คุณสําราญ รัตนเกียรติ, การเผาพลอยแบบจันทบุรีของคุณบรรหาร 
อุดมผล พร้อมเยี่ยมชนตลาดค้าพลอยประจําจังหวัด และสุดท้ายคือ 
ผู้ประกอบการบ้านแหวนกล ผู้ที่ออกแบบเครื่องประดับกลไก
ประเทืองปัญญา ที่ประดับอัญมณีประจําเมืองจันทบุรี ปัจจุบันมี
ชื่อเสียงเป็นอันมาก 
 

การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สามารถขยายผล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
 การได้รับการสนับสนนุจากเงินงบประมาณ มีความแน่นอน 

แต่ไม่เพียงพอ และลา่ชา้  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 การขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีโอกาส

และความเปน็ไปไดน้้อย 
 การเขียนโครงการบริการวิชาการหรือทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระหรือเอื้อ
ประโยชน์ในแง่ของวชิาการหรือการปฏิบัติจากโครงการไปสู่
แนวทางการเรียนรู้ของนักศึกษา แต่คณาจารย์จักต้องอธิบาย
และชีป้ระเด็นการบูรณาการให้นักศึกษาเห็นอย่างชัดเจน 

 

ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการปรบัปรุง 
ผลที่ได้จากการประเมินในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการ

ปรับปรุง ดังนี้  
1) หลักสูตรเสนอแนะให้บัณฑิตวทิยาลัยประเมินความพงึพอใจ

ต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ในสว่นของมหาวิทยาลัยให้มีความ
ละเอียด โดยสะท้อนภาพรวมของการให้บริการหรือสนับสนุน
การศึกษา เพื่อที่หลักสูตร ฯ จักสามารถพิจารณาส่วนที่ขาด
หรือสร้างเสริมส่วนที่จําเป็นต่อไป  

2) ส่วนของหลักสูตร นอกจากไดน้าํผลการประเมินของบัณฑิต
วิทยาลัยมาปรบัปรุงแลว้ ได้ทาํการประเมินประวตัิการศึกษา
ของผู้สมัคร และเนื้อหาสาระในวันสอบสัมภาษณ ์เฉพาะอย่าง
ยิ่ง แฟูมผลงาน (วันสัมภาษณ์รอบ 1และ 2 วันที่ 25 พ.ค. 
2562) เพิ่มเติมจากส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผลการ
ประเมินที่ตรงจุด พร้อมนาํไปปรับปรุงไดท้ันทีก่อนเปิดภาค
การศึกษา เช่น ปีการศึกษานี้ หลักสูตรพิจารณาจากสาขาทีน่
ศ.ผู้สมัครจบการศึกษา ซึ่งจาํนวนส่วนใหญ่ของนศ.ที่สมัครมา
จากสาขาวิชาแฟชัน่และเครื่องแต่งกาย ดังนัน้ หลักสูตรจึง
จัดซื้อหุ่นตัดเย็บพร้อมแขนและศีรษะ จํานวน 20 ตัว เพื่อ
รองรับความต้องการการออกแบบเครื่องประดับลักษณะแฟชั่น 
ที่อาจมีขนาดที่ผิดแผกจากเคร่ืองประดับปกติทั่วไป และเป็น
เครื่องประดับที่มักสร้างความสมัพันธ์กับการติดตัง้บนร่างกาย 

 - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

1) ขาดความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
สภาพแวดล้อมดา้นการเรียนรู้ทีม่ีสภาพสมบูรณ์) รวมทั้ง การ
จัดพื้นที่หรือสถานทีส่ําหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ 
สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานร่วมกันนอกเวลาเรียน 
เนื่องจากคณะฯ อยู่ในช่วงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร 

2) การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนบัสนุนทางการศึกษา
ในระดับคณะฯ และมหาวทิยาลยั เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูล
ทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวชิาการเพื่อการสืบค้นฯลฯ 

มติประชุม
ภาควิชา ฯ  
คร้ังที่ 2/2561 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
เพียงพอ และทันสมัย 

3) ระบบการบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีกระบวนการปรับปรุงตามผลประเมินความพึงพอใจ 
ทั้งนี้ อาศัยจากผลสําเร็จของการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2558 
ดังนั้น ในปีการศึกษาต่อๆ ไป หลักสูตรจะจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา
เก่าและใหม่ทุกปี เพื่ออธิบายถึงจุดเด่นและปัญหาของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับรับผิดชอบ พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนและรับความคิดเห็นจากนักศึกษาทั้งสองชั้นปี เพื่อนําผล
การประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุง 
สําหรับในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ฯ ได้รับข้อมูลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากโครงการ
การวางแผนนโยบายด้านวิชาการเพื่อสร้างความสอดรับกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระบบใหม่ (AUN QA) 

การจัดงานครั้งนี้มีสาระสําคัญอยู่ที่การสนทนาแบบกลุ่มใหญ่ 
(Focus Group) ใช้วิธีการพบปะ พูดคุย รวมถึง สนทนากับ
คณาจารย์ต่างสถาบัน ผู้ประกอบการ บรรดาศิษย์เก่าและปัจจุบัน 
เมื่อวันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562   

เพจประกัน
คุณภาพ
ภาควิชาฯ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4/1  = 4.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. คณะกรรมการประจําหลักสูตร ฯ มีเปูาหมายเดียวกัน มีความเข้าใจในระบบการพัฒนาการเตรียม
ความพร้อม และดําเนินการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และจัดหา หรือแก้ปัญหาเรื่องสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ ทันทีภายในปีการศึกษานั้น 

2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือพัฒนากลไกการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาค
การศึกษา ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 3 เดือน 

3. หลักสูตร ฯ เขียนโครงการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีเนื้อหาที่เอ้ือให้เกิด
ประโยชน์ด้านวิชาการ และสามารถเชื่อมโยงกับสาระสําคัญของรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับผลสําเร็จจาก
ทรัพยากรหรือสิ่งเรียนรู้ที่ได้จากโครงการดังกล่าว และประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผลงานของตนเอง 
ดังเช่น โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย ประจําปี พ.ศ. 2561  
  
โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือขยายผลการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุงคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ อาทิ โรงปฏิบัติการขึ้นรูป
เครื่องประดับ รวมทั้ง เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องใช้  

2. การจัดหาทุนสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างเสริมกําลังในการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันต่อยุคสมัยและวิชาชีพในปัจจุบัน 

3. การเขียนโครงการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากองค์กรทั้ง
รัฐบาลและเอกชน เพ่ือขยายผลทางด้านศักยภาพของหลักสูตรฯ ในการจัดการและบริหารงานทั้งระบบ 
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หมวดที่ 7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
1. จากผลการประเมินฯ ปีที่แลว้ ตัว
บ่งชี้ใดที่ยงัไม่เห็นผลการปรับปรุง 
หรือพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน ให้คง
คะแนนไว้ดังเดิม ให้ทางหลักสูตร
ดําเนินการอย่างเป็นรปูธรรมต่อไป 

เห็นด้วยกับผู้ประเมินฯ - 

 
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 25 ธ.ค.61 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
บัณฑิตไม่มีข้อคิดเห็น - 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน (ถ้าม)ี  
  - 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
คณะผู้สาํรวจของคณะฯ ขอความร่วมมือผู้จ้างงาน (ผ่านผู้สาํเร็จการศึกษา) ตอบแบบสอบถามปกติ/ ออนไลน์  
(Google Form) และดึงข้อมูลแจ้งหลักสูตรเมื่อครบระยะเวลาปิดรับข้อมูล 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- ภาพรวมบัณฑิตมีความตั้งใจทาํงานทีไ่ด้รับ

มอบหมาย และทาํงานร่วมกับผูอ้ื่นได้ดี 
- ควรปรับปรุงระบบการจัดการทีร่องรับการ

สําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาตา่งชาติตาม
กําหนดของ ตม. 

เห็นด้วยกับผู้ประเมินฯ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน (ถ้าม)ี 
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หมวดที่ 8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงดา้นเนื้อหาหลกัสูตร และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสถาบัน 

1. การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาหลักสูตร หลักสูตรครบรอบกําหนดการปรับปรุง (5 ปี) หลักสูตรเพิ่มเติม 
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เนื้อหาของหลักสูตร ทั้งหมด 3 ประเด็น 

 ประเด็นเร่ืองการเพิ่มเติมสาระสาํคัญของการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อัน
เป็นยุคแห่งนวัตกรรม สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และเร่ิมจัดการเรียนการสอนอย่างเต็ม
รูปแบบจริง ในปีการศึกษา 2561 ทําให้เป็นที่สังเกตไดว้่า การออกแบบเนื้อหารายวิชาที่มี
ลักษณะบูรณาการอยู่แต่เดิม ให้เป็นการลักษณะการเรียนรู้แบบสร้างเสริมวิธีการสอนให้เป็น
ลักษณะของการเรียนการสอนแบบแอคทีฟ เลิร์นนิง่ (Active Learning) สามารถสรา้ง
แรงจูงใจกับนักศึกษาเปน็อย่างมาก และนักศึกษาสามารถผลิตผลงานสรา้งสรรค์ได้ออกมาด้วย
แนวคิดและเทคนิคที่มีความหลากหลายมากข้ึนกวา่เดิม เนื่องจากนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ 
วิเคราะห์ และปฏิบัติในสถานการณ์หรือแหล่งเรียนรู้จริง 

 ประเด็นเร่ืองการเปลี่ยนแปลงลกัษณะของการเรียนการสอนที่มคีวามซ้ําซ้อน แม้จะมีความ
ละเอียด แต่ไม่กระชบั ทําให้นักศึกษาพลาดสาระสําคัญหรือหัวใจของรายวิชา สัมฤทธิผ์ลจาก
การปรับปรุงหลักสูตร 2559 ทําให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาสาระของรายวชิาแต่ละราย 
สามารถจับประเด็นที่สําคัญ และเชื่อมโยง จนกระทั่ง นาํมาสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ของ
ตัวเองได้  

2.  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มหาวิทยาลัยทําการ
ปรับปรุงซ่อมแซม มาเป็นเวลาร่วม 3 ปี ส่อให้เห็นถึงความยืดเยื้อในการก่อสร้าง และไม่สามารถระบุ
เวลาสิ้นสุดที่แน่นอน ปัญหาของมหาวิทยาลัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมาก 
หลักสูตร ฯ ต้องเช่าอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในช่วงเวลา
เย็น (17:00-22:00 น.) ต่อไปอย่างไม่มีกําหนด งบประมาณที่ควรจะนํามาพัฒนาการเรียนการสอน กลับ
ต้องสูญเสียไปกับการเช่าอาคารเรียนในระยะเวลาที่ยาวนานเกินควร 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แต่เมื่อปี พ.ศ. 2562 

หลักสูตร ฯ การร่วมมือกับองค์กรภายนอก จํานวน 3 องค์กร ได้แก่ สถาบันศิลปะเอสโตเนี่ยน โรงเรียนบุนกะ
แฟชั่น และกรมศิลปากร ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว หลักสูตรฯ ได้มีกิจกรรมร่วมมือทางวิชาการในหลากหลาย
ลักษณะ ไม่ว่าจะเป็น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ  โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดก
ศิลปวัฒนธรรมกรณีศึกษา ตามลําดับ ซึ่งการร่วมมือทั้งหมดไม่ได้เกิดจากการร่วมมือในส่วนของคณะกรรมการ
หลักสูตรเท่านั้น หากประกอบด้วยนักศึกษาที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

ผลกระทบจึงแสดงออกมาใน 2 ด้าน คือ ประโยชน์ที่ได้รับ กับปัญหาการประสานงาน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์จริง สามารถนําความรู้ในภาคทฤษฎีประยุกต์สู่การสร้างความรู้เชิง

ปฏิบัติ รวมทั้ง ได้ศึกษาเรียนรู้ระบบการทํางานจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบัน 
2. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ เพื่อประกอบการสร้างสรรค์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ อันแสดงออกถึง

การแตกแขนงรูปแบบและอนาคตของผลงานเครื่องประดับ 



 
 

79 

3. เผยแพร่ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษา และการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาการออกแบบเครื่องประดับ สู่สังคมวงกว้างและสาธารณชน 

ปัญหาการประสานงาน 
1. การวางแผนเรื่องเวลามีความคลาดเคลื่อนบ้าง เนื่องจากการนัดหมายขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝุาย 

หรือการเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ทําให้แผนการที่จัดวางไว้อาจไม่เป็นไปตามที่ระบุในมคอ.3 
2. ความไม่พยายามมีส่วนร่วมของนักศึกษาบางคน อาจารย์ประจําวิชาจักต้องหาวิธีกระตุ้นหรือสร้างกุศโล

บายเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงสาระของการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง 
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หมวดที่ 9 
แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
โครงการการวางแผน
นโยบายด้านวิชาการ
เพื่อสร้างความสอดรับ
กั บ ร ะ บ บ ป ร ะ กั น
คุณภาพกา รศึ กษ า
ระบบใหม่ (AUN QA) 

มิถุนายน 2561   หัวหน้าภาควิชา ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ปฐมาภรณ์ 
ประพิศพงศ์วานิช 
 

ดีมาก  
สามารถเผยแพร่วิธีการและหนทาง
ในการนําไปสู่ความก้าวหน้า
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา
และวิชาการ 

โครงการระยะสัน้และ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

มกราคม-พฤษภาคม 
2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ปฐมาภรณ์ 
ประพิศพงศ์วานิช 
 

ดีมาก 
นักศึกษาต่างชาติได้รับความรู้ทัง้
ทางทฤษฎีเรื่องศิลปะเครื่องประดับ
ไทย และปฏิบัติการทางเทคนิคการ
ขึ้นรูปเครื่องประดับไทยประเพณี
นิยม 
นักศึกษาไทยได้เรียนรู้ถึง
กระบวนการสรา้งสรรค์ในลักษณะ
สากล 
ตลอดจน หลักสูตร ฯ แสดง
ผลสัมฤทธิ์ในการสร้าง
ความก้าวหน้าในการร่วมมือด้าน
วิชาการและความสัมพันธ์อันดีของ
สองสถาบนั 

โครงการเรียนรู้
เส้นทางอารยธรรม
ลูกปัดโบราณสู่การ
สร้างสรรค์และพฒันา
สังคม 
 

กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร. 
วินิตา คงประดิษฐ ์

ดีมาก 
การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียนแก่นักศึกษาเป็น
องค์ประกอบสําคัญที่จะส่งเสริม
การนําไปสู่กระบวนการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านวชิาการเพื่อก่อให้เกิด
การพัฒนาสังคมตามลาํดับ โดย
หนึ่งในแนวทางการใช้ความคิด
สร้างสรรค์สู่ประสิทธผิลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
ความรู้สู่สังคมและชุมชน ตาม
นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2560-
2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการสร้าง
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยัง่ยืน ข้อ 1.1 การ
สร้างมูลคา่เพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้
ประโยชน์จากอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่
สะท้อนวฒันธรรมท้องถิ่นและวถิี
ชีวิตชุมชน 

โครงการศิลปินพํานัก 
 

เดือนกรากฎาคม-
กันยายน 
2562 

รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุภาวี 
ศิรินคราภรณ์ 

ดีมาก 
นักศึกษาระดับดษุฎีบัณฑิต สาขา
การออกแบบเครื่องประดับ  
มหาวิทยาลยัศิลปะฮุงกวง ประเทศ
ไต้หวัน  
การสร้างความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 8 
เร่ือง การพัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่
นานาชาต ิ

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. กลยุทธ์ที่ผลักดันการพัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ให้บรรลุเปูาหมายการก้าวสู่การเป็นหลักสูตรที่
ได้รับการยอมรับระดับชาติ โดยออกแบบกลไกการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ระดับนักศึกษา) โดยกลไกจะ
เริ่มต้นตั้งแต่การฝึกฝนนักศึกษาผ่านรายวิชาต่าง ๆ หรือการมอบหมายงานเรียนให้มีลักษณะของการ
ประมวลความรู้ วิจัยข้อมูล และเรียบเรียงการเขียนเชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์
ในช่องทางต่างๆ ก่อนลงทะเบียนรายวิชา วิทยานิพนธ์ 

2. กลยุทธ์ที่ผลักดันการสร้างสรรค์องค์ความรู้และผลงานเครื่องประดับไทยให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนา
มาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบให้เป็นที่ยอมรับสู่นานาชาติ โดยกลไกการพัฒนา
สร้างสรรค์ผลงานนั้น จักมุ่งเน้นให้นักศึกษาศึกษาและแสดงออกถึงเอกลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยสู่
ผลงานศิลปะเครื่องประดับไทยร่วมสมัย 

3. กลยุทธ์ในการบริหารและจัดการวางแผนการพัฒนาคุณสมบัติของคณาจารย์ประจําหลักสูตร ฯ เพราะ
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะและสร้างความมั่นคงทางด้านวิชาการ 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2562 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนการปฏิบัติการ เผยแพร่การจัดการความรู้ซึ่งกําหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องตามพันธกิจหลักและตามประเด็นการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
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รวมทั้ง ผลักดันให้คณาจารย์และนักศึกษาผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ เพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเครื่องประดับร่วมสมัย เพ่ือขยายฐานการรับรู้ของวิทยาการให้เป็นที่
เข้าใจแก่สังคมวงกว้าง และยกระดับวงการการออกแบบเครื่องประดับไทยสู่สากล 
วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561
ที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียว โดยไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนๆ อีก (ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558) 

 
 

1. .................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช) 

วันที่ 1 ก.ค.62 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร 

 
2.  

.................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์) 

วันที่ 1 ก.ค.62 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

3.  
.................................................................... 

(อาจารย์ ดร.วินิตา  คงประดิษฐ์) 
วันที่ 1 ก.ค.62 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

4.  
.................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม) 

วันที่ 1 ก.ค.62 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

5.  
.................................................................... 

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

 
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

6.  
.................................................................... 

(อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี) 
วันที่ 1 ก.ค.62 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

  
.................................................................... 

(อาจารย์ภูษิต  รัตนภานพ) 
หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 

วันที่ 1 ก.ค.62 

 
.................................................................... 

(อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล) 
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 

วันที่ 1 ก.ค.62 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลกัสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

สําเรจ็การศึกษา 
หน้าท่ี * 

สถาบัน 
ปีท่ี

สําเรจ็ 
1 ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์วานิช ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
9 ปี วท.บ. (วัสดุศาสตร์เทคโนโลยีอัญมณี) 

วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 
Ph.D. (Materials Sciences) 

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

2544 
2548 
2552 

1, 3, 4 

2 ดร.สุภาว ี ศิรินคราภรณ ์ รองศาสตราจารย ์ 17 ปี ศ.บ.(หลักสตูร 5 ปีเครื่องเคลือบดนิเผา (ศิลปะ)) 
Master of Arts (Jewelry Design) 
Ph.D. (Jewellery) 

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

2539 
2542 
2547 

1, 3, 4 

3 ดร.วินิตา  คงประดิษฐ์ - 7 ปี B.of Applied Arts (Visual Arts) 
B.of Applied Arts (Jewelery) 
M.F.A. (Sculpture 3D Studies) 
Ph.D. (Architectural Heritage Management and 
Tourism) 

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

2536 
2539 
2541 
2560 

1, 3, 4 

4 ดร.เพญ็สริิ  ชาตินิยม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

14 ปี ศ.บ.(หลักสตูร 5 ปี เครื่องเคลือบดินเผา (ศลิปะ)) 
Master of Arts (Design) 
Ph.D. (Architectural Heritage Management and 
Tourism) 

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

2539 
2542 
2556 

2, 3 

5 ดร.วรรณวภิา  สุเนต์ตา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

8 ปี สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
M.Arch (Architecture) 
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์ศลิปะไทย) 
ปร.ด. (ประวัติศาสตรศ์ิลปะไทย) 

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

2538 
2540 
2547 
2553 

2, 3 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

สําเรจ็การศึกษา 
หน้าท่ี * 

สถาบัน 
ปีท่ี

สําเรจ็ 
6 ดร.ยอดขวญั สวัสด ี - 11 ปี ศป.ด. (ศิลปกรรม) 

ศป.ม. (นฤมิตศลิป์) 
ศษ.บ. (ออกแบบศิลปประยุกต์) 

จุฬาลงกรณ์ ม. 
จุฬาลงกรณ์ ม. 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2555 
2548 
2539 

2, 3 

7 ดร.วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

14 ปี 
 

ศ.บ. (ประตมิากรรม) 
Dip. (Jewelry Design) 
 
Ph.D. (Jewelry Art & Design) 

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

2538 
2544 
 
2549 

3 

8 น.ส.ศิดาลัย  ฆโนทัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

11 ปี ศ.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) 
ศก.ม. (นฤมิตศลิป์) 

ม.ศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2544 
2548 

2, 3 

9 นายชาติชาย  คันธิก - 11 ปี วท.บ. (ช่างทองหลวง) 
ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

สถาบันกาญจนาภิเษก 
มรภ.นครปฐม 

2545 
2557 

2, 3 

10 นางทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ ์ - 9 ปี ศ.บ. (การออกแบบผลติภณัฑ์) 
M.A. (Jewelry / Metal Smithing) 

ม.ศิลปากร 
Texas Women's U., USA. 

2534 
2539 

2, 3 

11 นายภูษิต  รัตนภานพ - 12 ปี ศ.บ. (ประตมิากรรม) 
ศ.ม. (ประติมากรรม) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2542 
2549 

2, 3 

หมายเหตุ : การท าหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 1 หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ การค้นควา้อิสระ 
       2 หมายถึง อาจารย์ประจาํหลักสูตร  5 หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
       3 หมายถึง อาจารย์ผู้สอน   6 หมายถึง อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
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ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2561 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
หน่วยงาน/ตําแหน่ง 

ประสบการณ์
ทํางานท่ี

เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

สําเรจ็การศึกษา 

หน้าท่ี * 
สถาบัน ปีท่ีสําเรจ็ 

1 นายชัชชัย  ยอดพิชัย - นักวิชาการศิลปวัฒนธรรม 7 ปี ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์ศลิปะไทย) ม.ศิลปากร 2546  
2 นายอาภากร  โตประเสริฐ - เจ้าของกิจการส่วนตัว 4 ปี ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์ศลิปะไทย) ม.ศิลปากร 2548  
3 นายนพ  ทีปประสาน - เจ้าของกิจการส่วนตัว 19 ปี ศ.ม. (ธุรกิจสส่วนตัว) U. of Notre Dame, Australia 2541  
4 น.ส.นุตร์  อารยะวานิช - เจ้าของกิจการส่วนตัว 8 ปี MA. (Jewellery Design) Royal College of Art, UK. 2550  
5 นางอรพนิต  เจียรกลุ - เจ้าของกิจการส่วนตัว 7 ปี MA. (Jewellery Design) Royal College of Art, UK. 2551  
6 นายเอกชัย  พันธ์อารีวัฒนา ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
เจ้าของกิจการส่วนตัว 21 ปี ศ.บ. (ออกแบบภายใน) ม.ศิลปากร 2539  

หมายเหตุ : ไม่มีอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก ทําหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร หรืออาจารย์ประจาํหลักสูตร 
หมายเหตุ : การท าหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 3 หมายถึง อาจารย์ผู้สอน    5 หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

       4 หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  6 หมายถึง อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
           

ตารางท่ี 1.1-3 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2561 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช   1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  …    
2 รศ.ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ ์   1.    
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

  2.    
  3.    
  4.    
  …    
3 อ.ดร.วินิตา คงประดิษฐ์   1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  …    
4 ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินยิม   1.    
    2.    
    3.    
    4.    
    …    
5 ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา   1.    
    2.    
    3.    
    4.    
    …    
6 อ.ดร.ยอดขวญั สวัสด ี   1.    
    2.    
    3.    
    4.    
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

    …    
…    1.    
    2.    
    3.    
    4.    
    …    
 

ตารางท่ี 1.1-4 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นอาจารย์ประจ า) ปีการศึกษา 2561 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 รศ.ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ ์   1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  …    

…    1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  …    
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ตารางท่ี 1.1-5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2561 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิพนธ ์
 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1    1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  …    

….    1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  …    

 
ตารางท่ี 1.1-6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร) ปีการศึกษา 2561 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์วานิช   1.   
  2.   
  3.   
  4.   
  …   

...    1.   
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

    2.   
    3.   
    4.   
    …   

 
ตารางท่ี 1.1-7 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2561 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ผศ.ดร.วรนันท์ โสวรรณ ี   1.   
  2.   
  …   
2 ผศ.ดร.ชเนนทร์ มั่นคง   1.   
  2.   
  …   
3 ผศ.ดร.สมพิศ ฟูสกุล   1.   
  2.   
  …   
4 อ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม   1.   
    2.   
    …   

...    1.   
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

    2.   
    …   

 
ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ลําดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ ์
/การค้นคว้าอิสระ 

ผลงานทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(proceedings) หรือรายงานหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระที่ได้เผยแพร่ใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่ืบค้นได้   (ปทีี่/ฉบบัที่ วนั-เดือน-ปี ทีต่ีพิมพ์ และเลขหน้า) 

การจดทะเบียนสิทธบิัตร 
/อนุสิทธบิัตร 

     
 

ตารางท่ี 1.1-9  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561 

ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* 
ปีท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

1. ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์วานิช 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2559 “เหรียญ : โลหะประดบัชีวิต” 
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. ร้อยเก้า. นิทรรศการศลิปะและการออกแบบเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช . ช้ัน 1 แฟช่ันฮอลล ์
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ไทย. 10 - 11 ธันวาคม 2559. 
4. เครื่องประดับร่วมสมัยจากวัสดเุหลือใช้ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ : ขนไก่. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 
2560. 
5. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2018 
6. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2561  

2559 
2559 

 
2559 

 
2560 

 
 

2561 
2561 
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ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* 
ปีท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

2. รศ.ดร.สุภาว ี ศิรินคราภรณ ์ 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2557 “ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดบัได”้ 
2. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2558 “เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานสุติ” 
3. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2559 “เหรียญ : โลหะประดบัชีวิต” 
4. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2559 “ส่งเสรมิการวิจัยและการจัดการองคค์วามรู้เรื่องเอกลักษณเ์ครื่องประดับไทยร่วมสมัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้แก่วงการอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งเกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันในระดับเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ช่วงที่ 3 : หลัง
สมัยใหมไ่ทยก้าวหน้า” 
6. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2560 “โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัด
นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประจําปี 2560” 
7. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2560 “โครงการวิจัยสร้างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถิตในดวงใจ” 
8. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2561 
9. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2018 

2557 
2558 
2559 
2559 

 
 

2560 
 

2560 
2561 
2561 

 

3. อ.ดร.วินิตา  คงประดิษฐ์ 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2557 “ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดบัได”้ 
2. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2558 “เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานสุติ” 
3. ธ. สถิต ตราบนริันดร์. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช . ช้ัน 1 
แฟช่ันฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ไทย. 10 ธันวาคม 2559 - 11 ธันวาคม 2559. 
4. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2560 “โครงการวิจัยสร้างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถิตในดวงใจ” 
5. เครื่องประดับร่วมสมัยจากวัสดเุหลือใช้ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ : ใยมะพร้าว. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 
2560. 
6. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2561 
7. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2018  

2557 
2558 
2559 
2560 
2560 
2560 

 
 

2561 
2561 

 

4. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2557 “ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดบัได”้ 
2. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2559 “เหรียญ : โลหะประดบัชีวิต” 
3. ต่างหูซุ้มลูกปดั. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ประจําปี 2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทาง
วัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจสรา้งสรรค์. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา. 15 - 30 กันยายน 2559. 
4. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2560 “การศึกษาเทคนิคการอนุรักษ์แก้วโบราณ” 

2557 
2559 
2559 

 
2560 
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ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* 
ปีท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

5. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2560 “ส้มโอแก้วจิ๋ว” 
6. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2560 “Eco Glass Hub” 
7. ภาชนะจากธรรมชาติ. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2. ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
8. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2561 
9. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2018  

2560 
2560 
2560 

 
2561 
2561 

5. ผศ.ดร.วรรณวิภา  สเุนต์ตา 1. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557, 2559-2561 
2. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2018 
3. โครงการวิจัยเพื่อจดัทําตําราเรือ่ง “ประวัติศาสตร์ศลิปะตะวันตก : อารยธรรมโบราณถึงหลังสมัยใหม”่ 
4. ผู้วิจัยร่วม โครงการ “เครื่องประดับเพื่อการเจรญิมรณานสุติ” 
5. โครงการวิจัยเรื่อง “ศิราภรณ์และเครื่องประดับศิลปะเขมรในประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16-17” 
6. ผู้วิจัยร่วม โครงการ “ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดบัได”้ 

2561 
2561 
2559 
2558 
2557 
2557 

 

6. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสด ี 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2559 “โบราณวตัถุช้ินเยี่ยมในประเทศไทย” 
2. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2559 “หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑติ
หลักสตูรดุษฎีบัณฑิตศลิปะการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร” 
3. บรรจงรําลึก. นิทรรศการศลิปะและการออกแบบเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช . ช้ัน 1 แฟช่ันฮอลล์ 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน. 10 - 11 ธันวาคม 2559. 
4. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2560 “โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัด
นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประจําปี 2560” 
5. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2560 “โครงการศูนยส์ร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1)” 
6. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2561 “ศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑแ์ละ
บ่มเพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561” 
7. โครงการออกแบบตราสญัลักษณ์ (Creative Fine Art Thailand). 2018 IMAGINASIA – RE : TAIPEI. Taipei City China. 1 - 6 
กรกฎาคม 2561. 
8. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2561 
9. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 – 2018 

2559 
2559 

 
2559 

 
2560 

 
2560 
2561 

 
2561 

 
2561 
2561 
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เผยแพร ่

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

10. ออกแบบจัดทํารูปเล่มศิลปกรรมหนังสือ “พระเมรมุาศสมัยรัตนโกสินทร์” รางวัลดีเด่น 2562 กลุม่หนังสือสวยงามทั่วไป โดย สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันท่ี 29 มี.ค.62 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิิริกติิ ์ 

2562 

7. อ.ภูษิต  รัตนภานพ 1. Spiritual "Tha Muang". 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
2. Still life. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร.์ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560. 
3. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2559 “การบูรณาการความรูร้ะหว่างภาควิชาฯ” 
4. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2561 

2560 
 

2560 
 

2559 

 

8. ผศ.ศิดาลัย  ฆโนทัย 1. Baise Hua (White Flower). 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 November 2018 - 
24 November 2018. 
2. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2559, 2561 
3. อินทรธนู ฟูาร่มขาว และ ศิดาลัย ฆโนทัย (2555) โครงการวิจัย “การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ร่วมสมัยตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรคจ์ากผลิตภัณฑภ์ูมิปญัญาไทย” 

2561 
 
 

2555 

 

9. อ.ชาติชาย  คันธิก 1. Together. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
2. รัชกาลที่ ๙. นิทรรศการศลิปะและการออกแบบเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช . ช้ัน 1 แฟช่ันฮอลล์ 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ไทย. 10 - 11 ธันวาคม 2559. 
3. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2561 

2561 
2559 

 

10. อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ ์ 1. ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ ยอดขวญั สวัสดี อาจารยภ์าควิชาออกแบบเครื่องประดับ. โครงการศูนยส์รา้งสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์และบ่มเพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2. Suam-Charoen. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
3. ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ ์วินิตา คงประดิษฐ์ เพ็ญสิริ ชาตินยิม วรรรณวิภา สุเนต์ตา และสภุาวี ศิรินคราภรณ์. (2557) โครงการวิจัยเรือ่ง 
“ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได”้ บทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยศลิปากร ฉบบัภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศลิปะ ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 3. กันยายน-ธันวาคม 2560. หน้าท่ี 129 - 142. (TCI กลุ่ม 1) 
4. ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ และคณาจารย์ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ (2559) โครงการศูนยส์ร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์และบ่มเพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม (ม.ค.-ก.ย.60) 
5. ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ ์ดร.ยอดขวัญ สวัสดี และคณาจารยภ์าควชิาออกแบบเครื่องประดับ (2559) ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา : โบราณวตัถุช้ินเยี่ยมในประเทศไทย (19 พ.ค.-19 ต.ค.59 เสร็จสิ้นเมื่อ 29 พ.ย.59) 

2561 
 
 

2561 
2560 

 
 

2560 
 

2559 
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ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* 
ปีท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

6. ดร.ธนาทร เจียรกุล (คณบดี) และคณาจารย์ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ (2559) ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผลติภณัฑ์และต่อยอตรา
สินค้าสู่อาเซียน ภายใต้โครงการพฒันาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟช่ันและไลฟ์ไตล์ (13 ธ.ค.59-30 มิ.ย.60) 
7. ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ ์วินิตา คงประดิษฐ์ วรรรณวิภา สเุนต์ตา และสภุาวี ศิรินคราภรณ.์ (2558) (Untitled) [ประเภทผลงานศลิปะ]. 
โครงการวิจัยสรา้งสรรค์เรื่อง “เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานสุติ” นิทรรศการผลงานคณาจารยค์ณะมณัฑนศลิป ์ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบคณะฯ วันท่ี 15-27 ก.ย.58 
8. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2561 

 
2559 

 
2558 

11. อ.อรอุมา วิชัยกุล 1. “พัฒนาการของงานเครื่องประดับยุคสมัยใหม่และหลังสมยัใหม”่ บทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยศลิปากร ฉบับภาษาไทย 
สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศลิปะ ฉบับที่ 10. พฤษภาคม-สิงหาคม 2560. หน้าท่ี 2506 - 2520. (TCI กลุ่ม 1) 
2. เครื่องประดับร่วมสมัยจากวัสดเุหลือใช้ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ : ลาํต้นผัก. โครงการส่งเสริมชุมชนตน้แบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 
2560. 
3. ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2561 “โครงการเครื่องประดับร่วมสมัยทีไ่ด้รบัแรงบันดาลใจจากองค์ประกอบของงานศิลปะไทย” 
4. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2560-2561 
5. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2018 

2560 
 

2560 
 
 

2561 
2561 
2561 

 

12. อ.ไพลิน ศิริพานิช 1. (ผู้วิจัยร่วม โครงการ 2560 “ศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย”) 
2. ช่อผกากรองจากท่าม่วง. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ ประจําปี 2561 : ส่งเสริมชมุชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมปิัญญา
ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมยัราชดําเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
3. Purple Chorpakakrong. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
4. เครื่องประดับตกแต่งในรูปแบบของที่ระลึกสําหรับพิพิธภณัฑ์บ้านปูาทุ้มปูาไท ้

2560 
 

2561 
2561 
2561 

 

 
*หมายเหตุ  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี
ผลงานทางวิชาการจํานวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5  ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

2. อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5  ปีย้อนหลัง 
 



 
 

96 

ตารางท่ี 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ  

ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

1. อ.ชัชชัย  ยอดพิชัย ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับชาต ิ
1……………………………………………………. 
ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับนานาชาติ 
1……………………………………………………. 

  

2. อ.อาภากร  โตประเสริฐ    
3. อ.นพ  ทีปประสาน    
4. อ.นุตร์  อารยะวานิช    
5. อ.อรพนิต  เจียรกุล    
6. อ.เอกชัย  พันธ์อารีวฒันา     
**หมายเหตุ  

1. หลักสูตรระดับปริญญาโท 
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

2. หลักสูตรระดับเอก 
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
ตารางท่ี 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.10) (เฉพาะระดับปริญญาโท) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รบัการตีพมิพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่
จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้วา่บทความวิจัยน้ันจะได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

1 เครื่องประดับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านโยคะและเสริมสร้าง
สุขภาพ  

น.ส.ชลธิชา  เสนางคนิกร 
(รูปแบบการนําเสนอด้วยวาจา) 

การประชุมวิชาการ ศิลปากรวิจัย ครั้งท่ี 11 เมื่อวันที่ 13-
14 มิ.ย.62 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกยีรติ 6  

เกียรติบตัร 

2 โครงการสร้างสรรค์เครื่องประดับร่วมสมัยจากการศึกษาอู่เช่ะ
ของชาวเขากลุ่มอู่โล้อาข่า 

น.ส.สรวีย์ เดชะ 
(รูปแบบการนําเสนอด้วยโปสเตอร์) 

รอบพระชนมพรรษา Proceeding 
หน้า A159-A168 

 
ตารางท่ี 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รบัการตีพมิพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่
จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้วา่บทความวิจัยน้ันจะได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     

 
ตารางท่ี 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รบัการตีพมิพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่
จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้วา่บทความวิจัยน้ันจะได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการที่ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร 
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ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รบัการตีพมิพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่
จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้วา่บทความวิจัยน้ันจะได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุ
สิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ป ีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อรับรองการ

จดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รบัการตีพมิพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่
จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้วา่บทความวิจัยน้ันจะได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
  
ตารางท่ี 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รบัการตีพมิพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่
จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้วา่บทความวิจัยน้ันจะได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1 ปรากฎการณ์ทินดอลล์กับความเชือ่สู่งานเครื่องประดับ นายเฉลมิรัฐ  เถาว์โท วารสาร veridian E-journal ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิปะ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 

ฐานข้อมูล TCI 

2 เครื่องประดับเส้นผม : ความอ่อนโยนที่แข็งแรง น.ส.สภุาวิตา  อยู่คง ก.ย.-ธ.ค.61 หน้า 2975-2991, หน้า 3506-3521  
3 โครงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อปลอบประโลมจติใจ น.ส.ธนิตา  เทพหน ู

ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศพงษ์วานิช 
วารสาร veridian E-journal ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิปะ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1  

 

4 การออกแบบเครื่องประดับที่เสรมิสร้างความมั่นใจและ
ภาพลักษณ์ทีด่ีให้กับกลุ่มคนข้ามเพศ (กะเทย) 

นายพงศธร  เจียรศริ ิ ม.ค.-เม.ย.61 หน้า 3885-3902  
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ตารางท่ี 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รบัการตีพมิพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่
จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้วา่บทความวิจัยน้ันจะได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธบิัตร 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปญัญาออกให้เพื่อรับรอง

การจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 2.2-7 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร ่
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

     
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

     
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

     
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

 
ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
     

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     

 
ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
1 โครงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อปลอบประโลมจติใจ น.ส.ธนิตา  เทพหน ู

ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศพงษ์วานิช 
วารสาร veridian E-journal ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิปะ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 
ม.ค.-เม.ย.61 หน้า 3885-3902 

ฐานข้อมูล TCI 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
     

 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ ปี พ.ศ. 2561 
(1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและ
ผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับ
ซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลาย

คร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1 Tourism to a realm of memory: the case of a 
Thai Royal Craft 

Ross King 
อ.ดร.วินิตา คงประดิษฐ์ 

ตีพิมพ์ออนไลน์เมื่อวันที ่14 Oct 2018 ใน Journal of Tourism and Cultural 
Change ซึ่งอยู่บนฐานข้อมูล SCOPUS ตั้งแต่ปี 2011 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14766825.2018.1526298 

ฐานข้อมูล 
SCOPUS 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
ล าดับ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด ชื่อเจ้าของผลงานและ วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน หลักฐาน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและ
ผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับ
ซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลาย

คร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ที ่ ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) ผู้ร่วม /ตาราง
ประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและ

ผู้ร่วม 
วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและ

ผู้ร่วม 
หน่วยงานที่ว่าจ้าง 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับ
ที ่

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน 

ชื่อเจ้าของผลงานและ
ผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
ต ารา หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิชาการ 
ชื่อเจ้าของผลงานและ

ผู้ร่วม 
วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     

ต ารา หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและ
ผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับ
ซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลาย

คร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิชาการ 
ชื่อเจ้าของผลงานและ

ผู้ร่วม 
วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
 

ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ําหนัก 0.20) 

 - - -  
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ําหนัก 0.40) 

1 จอก ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ ประจําปี  ฐานข้อมูล RIS 
2 อิงอดีต รศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ 2561 : ส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภมูิปัญญา  
3 กอด ดอก กก อ.วินิตา คงประดิษฐ ์ ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 หอศิลป์

ร่วมสมัยราชดาํเนิน 15 - 30 ก.ย.61 
 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.60) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ําหนัก 0.80) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 
1 Water Lettuce ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช 2018 Pacific Rim International Exhibitions ณ Hue  ฐานข้อมูล RIS 
2 Lean on the Old Days รศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ University Vietnam. 19 - 24 พ.ย.61  

3 Embracing Dok Kok อ.วินิตา คงประดิษฐ ์   
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (คํานวณด้วยโปรแกรม Excel) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน   ได้มาตรฐาน 

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

165 
3.93 3.93 

42 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สําเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาโทท่ีไดร้บัการ
ตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

24.00 
3.40 

170.00 5.00 
2 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  8.93/2= 4.47 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 2 2 

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

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์  14.17/3 = 4.72  
ตัวบ่งช้ี 4.2.1ร้อยละของอาจารยป์ระจําหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 36.00 

3 
100.00 5.00 

3 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2ร้อยละของอาจารยป์ระจําหลักสตูร
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

48.00 
2 

66.67 4.17 
3 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสตูร 40.00 

6.0 
200.00 5.00 

3 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  12.72/3 = 4.24 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 4 4 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 5.3การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3  ระดับ 4 4 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

11 จาก 11 
ข้อ 

12 จาก 
12 ข้อ 

100 5 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  16/4 = 4.00 ด ี
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  4/1 = 4.00 ด ี
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 50.65 /13 = 3.90 ด ี

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (คํานวณด้วยโปรแกรม Excel) 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 4.47 4.47 ดีมาก 
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
4 3 4.24 - - 4.24 ดีมาก 
5 4 4.00 4.00 - 4.00 ดี 
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 3.67 4.00 4.47 3.90 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

  ดี ดี ดีมาก   

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องดําเนินการเร่งด่วนดังนี้ 
 
ตารางที ่7.1 เปูาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
      

 
2)แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
    

 


