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บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรฉบับนี้แสดงความก้าวหน้าของการบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประจําปีการศึกษา 2562 สะท้อน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน อันประกอบด้วย 
  
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ทั้งนี้หลักสูตรมีอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์พิเศษทีม่ีความเชี่ยวชาญหลายสาขาสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร 

  
หมวดที่ 2 บัณฑิต 

การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ มีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เปิดสอนในชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 3
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) ดําเนินการในชั้นปีที่ 4 จากข้อมูลการสํารวจบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรเดิมมี
งานทําร้อยละ 60 ทั้งเป็นผู้ประกอบการอิสระและอยู่ในระบบอุตสาหกรรมออกแบบเครื่องประดับ มีการ
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และมีผลงานสร้างสรรค์ส่วนบุคคลและการสร้างแบรนด์ ตลอดจนส่งผลงานเข้า
ร่วมประกวดโครงการ Degree Shows เป็นประจําทุกปี และมีบัณฑิตเข้าศึกษาต่อทั้งในหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิตของภาควิชาฯ และสาขาอ่ืนๆ 

 
หมวดที่ 3 นักศึกษา 

หลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในหลักสูตรอย่างรอบด้าน ทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
การให้คําปรึกษาวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ร่วมกับองค์กรและสถาบัน
ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ การขยายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ อาทิ 
สถาบัน Bunka University มหาวิทยาลัยกุกมิน Kookmin University มหาวิทยาลัยฮงอิก Hongik 
University ประเทศเกาหลีใต้ สถาบันศิลปะเอสโตเนีย Estonia Academy of Art ประเทศเอสโตเนีย และ
สนับสนุนให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงานออกแบบเป็นประจําทุกปีในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair งาน
แสดงสินค้าไลฟสไตล์ Style Bangkok Fair และโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า เป็นต้น  

 
หมวดที่ 4 อาจารย์ 

หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรรวม 13 คน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ทั้งจากการบูรณาการความรู้และการสนับสนุนให้
นักศึกษาเลือกเรียนในวิชาเลือกที่เสริมสร้างศักยภาพและทักษะของนักศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรยังได้เข้าร่วมในการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ การ
บริการวิชาการและผลิตผลงานสร้างสรรค์หรือผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการร่วมระหว่างคณาจารย์
ภายในภาควิชาฯ เช่น โครงการสัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ประจําปี พ.ศ.2563 
และโครงการส่วนบุคคล อาทิ โครงการเรียนรู้ศิลปะแห่งสกุลช่างเพชรบุรี สู่การสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม
ตามรอยศาสตร์พระราชา ตลอดจนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเอวา (Ewha 
Women University) ประเทศเกาหลีใต้  
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นอกจากนี้ได้จัดให้มีการติดตามและสนับสนุนการเพ่ิมพูนความรู้ การผลิตผลงานวิชาการหรือผลงาน
สร้างสรรค์ การจดสิทธิบัตร และการขอตําแหน่งวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 
ทั้งในด้านการดําเนินงานและงบประมาณ และรายงานผลงานผ่านที่ประชุมภาควิชาฯ ปรับปรุงการเผยแพร่
และจัดเก็บภาพผลงานและกิจกรรมผ่าน Facebook/ Jewelry Design Silpakorn University อย่าง
สม่ําเสมอ 

 
หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ มีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เปิดสอนในชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 3
หลักสูตรเดิม ดําเนินการในชั้นปีที่ 4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรตามท่ีปรากฏในเอกสาร มคอ.5 และแบบประเมินของนักศึกษา โดยมีตัวอย่างดังนี้ 

1. ผลจากการประเมินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการเปิดวิชาเลือกเพ่ิมเติมใน
หลักสูตรเดิมสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 เป็นการเพ่ิมทักษะการ
ออกแบบสร้างสรรค์และเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับและงานตกแต่งด้วยวัสดุที่หลากหลาย 
ตัวอย่างเช่นวิชา 366 229 ศิลปะและการออกแบบแก้ว วิชา 366 220 กรรมวิธีตกแต่งพ้ืนผิวเครื่องประดับ 
และวิชา 366 213 การออกแบบถักทอและแฟชั่น โดยจํากัดจํานวนนักศึกษาในแต่ละวิชาไม่เกิน 5-8 คน 
ส่งผลให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะและเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากการเรียนกลุ่มย่อย สามารถนําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง  

ดังนั้นในปีการศึกษานี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรจึงมีการประชุ มเพ่ือ
ทบทวนเปิดรายวิชาเลือก ได้แก่วิชา 366 225 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ วิชา 366 231 โครงการ
ศึกษาส่วนบุคคล 1 (การฝังอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ) และวิชา 366 232 โครงการศึกษาส่วนบุคคล 
(installation art and jewelry) ต่อเนื่องจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. สืบเนื่องจากการประเมินผลสําเร็จของกิจกรรมทัศนศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้ประชุมร่วมกันเพ่ือกําหนด
ความสําคัญของการเรียนรู้ และนํานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย กําแพงเพชร และ
พิษณุโลก ร่วมกับนักศึกษาปี 1 ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย อันเป็นการเรียนร่วมกันระหว่างวิชา 360 
104 วาดเส้น 2 วิชา 360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 วิชา 360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์ โดยเข้าศึกษาโบราณสถาน 
พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนศึกษาดูงานร้านเครื่องประดับทองสุโขทัย และยังได้ทดลองปฏิบัติงานตามรายวิชาต่างๆทั้ง
การร่างภาพ และการแบ่งกลุ่มนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งพบว่าการจัดทัศน
ศึกษาในลักษณะนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ นักศึกษามีบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ร่วมกันและค้นคว้าข้อมูลก่อน
และหลังทัศนศึกษา โดยคณะอาจารย์ผู้สอนประเมินผลจากผลงานที่ได้จากการปฏิบัติงาน การบรรยายและ
ศึกษาข้อมูลในสถานที่จริง และการส่งรายงานส่วนบุคคลหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือเป็นการ
ทบทวนความรู้  

นอกจากนี้ในการประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
พบว่าโครงการทัศนศึกษามีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและได้นําเสนอให้บรรจุในแผนการสอน มคอ.
3 และพิจารณาความเหมาะสมในการเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมทัศนศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนๆภาคการศึกษาหน้า 

3. การนํานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวิชา 366 107 การออกแบบเครื่องประดับ 2 ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัด
เพชรบุรี ในโครงการเรียนรู้ศิลปะแห่งสกุลช่างเพชรบุรี สู่การสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมตามรอยศาสตร์
พระราชา ซ่ึงได้รับความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและบริษัท Big Silver จํากัด เพื่อให้นักศึกษาสร้างแรงบันดาล
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ใจในการออกแบบเครื่องประดับจากความงามของท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อันเป็นการนําความรู้จากศาสตร์
พระราชามาประยุกต์ให้เกิดเป็นความงามด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้วยแนวความคิดและการใช้
วัสดุอย่างคุ้มค่า 

4. วิชา 366 105 อัญมณีศาสตร์ ในปีการศึกษานี้อาจารย์ผู้สอนจึงนํานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดจันทบุรี เพ่ือเข้าศึกษาในห้องปฏิบัติการคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี พิพิธภัณฑ์อัญมณี สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี โรงงานเผาพลอยและตลาดค้าพลอย
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพบว่าผลการจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่ครบถ้วน สร้างให้เกิด
ความเข้าใจและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ในวิชานี้ได้เป็นอย่างดี และพิจารณาให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักศึกษาสองสถาบันอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี  

อย่างไรก็ตามเพ่ือความเหมาะสมในการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 ได้พิจารณาบรรจุโครงการทัศนศึกษาในแผนการสอน มคอ.3 สําหรับปีการศึกษาหน้าหน้า  

5. จากข้อเสนอแนะของนักศึกษาซึ่งมีความสนใจโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษานี้ได้พิจารณาให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันเพ่ิมเติมจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่ มหาวิทยาลัยกุกมิน Kookmin University มหาวิทยาลัยฮงอิก Hongik University 
ประเทศเกาหลีใต้ และสถาบันศิลปะเอสโตเนีย Estonia Academy of Art เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา โดย
ผู้บริหารหลักสูตรจะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานหลักสูตรในอนาคต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่
คาดหมายว่าจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  แนะนําเรื่องการเดินทางและที่พัก
อาศัย และเสนอโครงการสนับสนุนด้านงบประมาณดําเนินงานจากคณะมัณฑนศิลป์ 

สําหรับข้อเสนอแนะในวิชาอ่ืนๆ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้ประชุมร่วมกันและ
สรุปแนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะในเอกสารรายงานสรุปข้อร้องเรียนของอาจารย์ผู้ สอนต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปี พ.ศ. 2562-2563 

 
หมวดที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

จากการประเมินแผนปฏิบัติการในปีการศึกษาที่ผ่านมา ในโครงการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ภาควิชาฯ ภายในอาคารโรงปฏิบัติงาน อาคารมัณฑนะ ๕ พบว่ามีการจัดเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยดําเนินงานแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา และให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ ซ่อมแซม และจัดระเบียบภายในโรงปฏิบัติงานด้วยตนเองร่วมกับอาจารย์ และหัวหน้าโรง
ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อพ้ืนที่การเรียนร่วมกัน  

ในภาคการศึกษานี้ ยังได้จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทต่างๆเพ่ิมเติมเพ่ือความเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ซ่อมแซมและบํารุงรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน สอดคล้องกับการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. การจัดห้องปฏิบัติงานเครื่องประดับ บริเวณโรงปฏิบัติงาน อาคารมัณฑนะ ๕ วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จ.นครปฐม สําหรับการขึ้นรูปเครื่องประดับ ได้จัดวางพ้ืนที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน พ้ืนที่เก็บ
อุปกรณ์ และบริเวณพักผ่อนทานอาหารของนักศึกษา พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
ยิ่งขึ้น โดยวางแผนงานปรับปรุงในระยะสั้นคือก่อนเปิดภาคการศึกษาและระยะกลาง เพ่ือใช้เวลาซ่อมแซม
พ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการวางแผนการใช้พ้ืนที่แบบเว้นระยะห่าง จํากัดจํานวน
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นักศึกษาไม่เกิน 40 คนต่อพ้ืนที่ 3 ห้อง และการจัดระบบถ่ายเทอากาศในห้องปฏิบัติงาน สําหรับภาค
การศึกษาหน้าตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

2. ผลจากการประเมินการจัดระเบียบในโรงปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าโรงปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา พบว่าเครื่องมือที่ชํารุดและสูญหายลดลงกว่าเดิมมาก ในปีการศึกษานี้จึงได้จัดระบบการยืมคืนอุปกรณ์และ
เครื่องมือสําหรับนักศึกษาเพ่ือใช้ปฏิบัติงานเป็นรายวัน โดยให้อาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าโรงปฏิบัติงานมีการ
ติดตามตรวจสอบเป็นประจําทุกวันหลังเลิกเรียนอย่างต่อเนื่อง 

3. สืบเนื่องจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา ภาควิชาฯ และคณะมัณฑนศิลป์ได้ดําเนินการปรับปรุงอาคารศิลป์ 
พีระศรี ๓ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อย่างต่อเนื่อง  ในภาคการศึกษานี้จึงมีการ
ปรับปรุงและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ต่างๆในห้องบรรยายให้มีความพร้อมในการเรียน และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
อินเตอร์เนตในอาคารศิลป์ พีระศรี 3 ให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนจัดให้มีพ้ืนที่ขายอาหารเครื่องดื่มบริเวณชั้น 
1 ซ่ึงพบว่าลดปัญหาข้อร้องเรียนลงได้อย่างมาก 

4. สําหรับการจัดการเรียนการสอน ณ อาคารเรียนวิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพฯ การปรับปรุงอาคาร
สถานทีไ่ด้ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่ไดก้ําหนดไว้ หลักสูตรสามารถจัดการสอนในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 
4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

จากการเตรียมการและประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิตตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือจัดทํา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2558 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ปัจจุบันหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ใช้หลักสูตรปรับปรุงในภาคการศึกษานี้เป็นปีที่ 3 โดย
ดําเนินงานควบคู่ไปกับหลักสูตรเดิม  

นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือประเมินผลการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา โดยนําผลจากการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ และคําแนะนําของ
บุคคลภายนอก (ผู้ใช้บัณฑิต) จากโครงการสัมมนาเพ่ือระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการสอน การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจน
การปรับเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสมต่อการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต และเตรียมความพร้อมในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรตามระบบ (AUN QA)  

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การโรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการดําเนินงานหลักสูตรมีการ
ปรับเปลี่ยนสู่การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น ผู้บริหารหลักสูตรจึงได้มีการประชุมเพ่ือกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานหลักสูตรทั้งในด้านการสํารวจความพร้อมในการเรียนรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาทุกชั้นปี 
และการกําหนดแผนการสอนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรและมาตราฐาน
การปฏิบัติตนตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในเรื่องการจัดสถานที่ในโรงปฏิบัติงานและเนื้อหา
รายวิชาที่เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนการสอนในระบบออนไลน์และE-learningในอนาคต รวมถึงการใช้สื่อการ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่รายงาน 1 ก.ค.63 

 
หมวดที ่1 

ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร 25400081101072 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.ดร.วรรณวภิา  สุเนต์ตา 1. ผศ.ดร.วรรณวภิา  สุเนต์ตา สภามหาวิทยาลัย 
2. ผศ.ศิดาลัย  ฆโนทัย 2. ผศ.ศิดาลัย  ฆโนทัย ครั้งที่ 6/ 2560 
3. อาจารย์ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ์ 3. อาจารย์ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ์ เมื่อ 14 มิ.ย.60 
4. อาจารย์ภูษิต  รัตนภานพ 4. อาจารย์ภูษิต  รัตนภานพ  
5. อาจารย์ชาติชาย  คันธิก 5. อาจารย์ชาติชาย  คันธิก  
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
1.  ผศ.ดร.วีรวัฒน ์สิริเวสมาศ 
2.  รศ.ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ์ 
3.  ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม 
4.  ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช 
5.  อาจารย์ ดร.วินิตา คงประดิษฐ์ 

6.  ผศ.ดร.ยอดขวัญ สวัสด ี
7.  อาจารย์อรอุมา วิชัยกุล 
8.  อาจารย์ไพลิน ศิริพานิช 
9.  อาจารย์พลัฏฐ์  จิรพุฒินันท์

 
อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

- ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรข้างต้น 
 
อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) 
1.  อาจารย์ธนิกุล  ศรีลิโก 
2.  อาจารย์นุตร์  เชนยะวณิช 
3.  อาจารย์มิญชญา  ชโยสัมฤทธิ์ 
4.  อาจารย์วิริน  เชาวนะ 
5.  อาจารย์ณัฏฐา  เจริญพานิช 
6.  อาจารย์ ดร.นันทรัตน์  บุนนาค 

7.  อาจารย์นพ  ทีปประสาน 
8.  อาจารย์ชัชวาลย์  เถลิงนวชาติ 
9.  อาจารย์ชนกนันท์  มุกดาพงศธร 
10. อาจารย์อนุศักดิ์  แก้วกระจ่าง 
11. อาจารย์อรรถพนธ์  ลิมปนพงศ์เทพ 
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หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท
ต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี      
พ.ศ. 2559 – 2563 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ. 2558) 

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรมีจํานวน 5 
คน และมีคุณสมบัติตรงและสัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

ตารางที่ 1.1-1  
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรมีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําระดบัปริญญาโทและ/หรือมี
ตําแหน่งวิชาการ 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรมีผลงาน
วิชาการตามกําหนดในรอบ 5 ปยี้อนหลัง 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

3. คุณสมบัติของอาจารยป์ระจําหลักสูตร 
 

อาจารย์ประจาํหลักสูตรมีจํานวน 8 คน 
และมีคุณสมบตัิตรงและสัมพันธก์ับ
หลักสูตร 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

4. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน 
 

- อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีคณุสมบัติ
ตรงและสัมพนัธ์กับสาขาวชิาในหลักสูตร 
- อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีคณุวุฒิขั้น
ต่ําระดับปริญญาโท 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
ตารางที่ 1.1-9 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

 

- เร่ิมใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560  
- วางแผนการรวบรวมข้อมูลในทุกปี
การศึกษาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร และ
การประกันคุณภาพ 

 

 
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 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาและมีประสบการณ์ทั้ง
ในการทํางานวิชาชีพและวิชาการ 

2. จากผลการประเมินที่ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
มีงานวิจัย และ/หรืองานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และยื่นขอตําแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ ในปีการศึกษานี้จึงได้ 
จัดให้มีการติดตามและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ การผลิตผลงานวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
และการจดสิทธิบัตร ทั้งในด้านการสนับสนุนการดําเนินงานและให้ข้อมูลเรื่องการของบประมาณ  และ
กําหนดให้มีการรายงานผลงานวิชาการและการบริการวิชาการผ่านที่ประชุมภาควิชาฯ และจัดเก็บภาพถ่าย
ผลงานและกิจกรรมผ่านสื่อ Facebook/ Jewelry Design Silpakorn  
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. เพ่ือให้คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรร้อยละ 100 ควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือตําแหน่ง
ทางวิชาการเทียบเท่า จึงได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ และเสนอโครงการวิจัยเพ่ือนําไปใช้
ขอตําแหน่งวิชาการอย่างต่อเนื่อง และกําหนดกรอบเวลาในการพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์แต่ละท่านอย่าง
เหมาะสม โดยในปีนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ยื่นขอตําแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ที่วางแผนไว้ 

2. นอกเหนือจากการเข้าร่วมในการสัมมนาเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร การประกันคุณภาพ และ
โครงการจัดการความรู้ประจําปี ที่จัดโดยคณะมัณฑนศิลป์และมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว เพ่ือให้ อาจารย์
ประจําหลักสูตรทุกท่านสามารถดําเนินงานหลักสูตรควบคู่ไปกับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจ
ในการบริหารหลักสูตรและเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อข้อร้องเรียนของอาจารย์และนักศึกษาในด้านต่างๆ จึงได้
มีการจัดประชุมระหว่างอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจําหลักสูตร และเสนอเป็นวาระหนึ่งในการประชุม
ภาควิชาฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารหลักสูตร และกําหนดทิศทางโครงการและแผนพัฒนาใหม่ในแต่
ละภาคการศึกษาร่วมกัน โดยเฉพาะในการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 และแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จํานวนที่
รับเข้า 

(1) 

จํานวนที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการสําเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ (โดยรวมที่
สําเร็จก่อนเกณฑ์) 

 

จํานวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา 

2562 
(3) 

จํานวนที่
ออกระหว่าง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2562 (4) 

อัตราการคงอยู่ 

  X 100 

 2560 2561 2562 

2557 35 33 - - 94.29 - 2  0.00 
2558 (34) - 31 - 91.18 - 3  0.00 
2559 (27) - - 23* 85.19 2 2  7.41 
2560 38 - - -  36 2 94.74 
2561 23 - - -  21 2 91.30 
2562 (31) - - -  30 1 96.77 

* จํานวนทีร่ออนุมัติปริญญา 
() ในจํานวนนี้ ไม่รายงานตัว/ ไม่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปีแรกรวม 3, 1, 1 คน ตามลําดับปี 
 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา : สําหรับนักศึกษาตกค้างในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจํา
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันและให้
คําแนะนําแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลในการเรียนภาคการศึกษาถัดไป และนําผลที่ได้จากการประชุมและการ
แนะนํานักศึกษานี้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละวิชาเสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
ในภาคการศึกษาหน้า อย่างไรก็ดี อัตราการคงอยู่และจํานวนการจบการศึกษาในหลักสูตรอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ร่วมกันในหลักสูตรตลอดทั้ง 4 ปี 
 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 62 61 60 59 58 รวม 

 จํานวนจบในรุ่น - - 33 - - 33 
2557 จํานวนรับเข้าในรุ่น - - 35 - - 35 

 ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น - - 94.29 - - 94.29 
 จํานวนจบในรุ่น - 31 - - - 31 

2558 จํานวนรับเข้าในรุ่น - 34 - - - 34 
 ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น - 91.18 - - - 91.18 
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ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 62 61 60 59 58 รวม 

 จํานวนจบในรุ่น 23* - - - - 23 
2559 จํานวนรับเข้าในรุ่น 27 - - - - 27 

 ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น 85.19 - - - - 85.19 
 จํานวนจบในรุ่น - - - - - - 

2560 จํานวนรับเข้าในรุ่น 38 - - - - 38 
 ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จํานวนจบในรุ่น - - - - - - 

2561 จํานวนรับเข้าในรุ่น 23 - - - - 23 
 ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จํานวนจบในรุ่น - - - - - - 

2562 จํานวนรับเข้าในรุ่น 31 - - - - 31 
 ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 

* จํานวนทีร่ออนุมัติปริญญา 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา : ไม่มี 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2561 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

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) 
659 21 7 4.48 

โครงการ
ติดตามผล  

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 96 3 7 4.57 บัณฑิตฯปี 
   (2) ด้านความรู ้ 92 3 7 4.38 การศึกษา 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 93 3 7 4.43 2561 
   (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 97 3 7 4.62  

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

153 5 7 4.37 
 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกําหนด 128 4 7 4.57  
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสตูร ท้ังหมด (คน) 34   

3 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

7 
  

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาใน
หลักสตูร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

20.59 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว       : ค่าเฉลี่ย 4.30            เกณฑ์ประเมิน    :  4.30  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้         : ค่าเฉลี่ย 4.48            เกณฑ์ประเมิน    :  4.48  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้                    : ค่าเฉลี่ย 4.25            ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป                    : ค่าเฉลี่ย 4.25            เกณฑ์ประเมิน    :  4.25 คะแนน 
  
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2561 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) วันที่สํารวจ  21 พ.ย.62   

ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมด 34 100 ข้อมูลจาก

แบบสอบถามของ
กองแผนงาน 
มศก. 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ 34 100 
จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหลังสําเร็จ
การศึกษา  
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

12 60.00 

จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 8 40.00 
- ตรงสาขาทีเ่รียน 13 72.22 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 5 27.78 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา
ก่อนเข้าศึกษา 

2 5.88 

จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 2 5.88 
จํานวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จํานวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

(12+8)-2 

34-2-2-0 
60.00 

  
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว       : ร้อยละ 60.61              เกณฑ์ประเมิน  :  3.03  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้         : ร้อยละ 60.00            เกณฑ์ประเมิน    :  3.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้                    : ร้อยละ 87.50           ผลการดําเนินงาน   ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป                    : ร้อยละ 87.50           เกณฑ์ประเมิน    :  4.375 คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

จากผลการสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตซึ่งจัดทําโดยคณะมัณฑนศิลป์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 พบว่ามีจํานวนบัณฑิตร้อยละ 60 มีงานทํา ทั้งเป็นผู้ประกอบการด้วยตัวเอง ประกอบอาชีพอิสระ และ
รับจ้างในระบบอุตสาหกรรมเครื่องประดับรวมถึงการออกแบบในสาขาอ่ืน โดยอัตราการมีงานทํามากกว่าปีที่
ผ่านมา นอกจากนีจ้ากการติดตามกิจกรรมของบัณฑิตพบว่าบางส่วนได้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หรือเข้า
ร่วมในการส่งประกวดผลงานสร้างสรรค์ในเวทีต่างๆ 

และเพ่ือให้ผลสํารวจนี้ตรงกับพฤติกรรมของบัณฑิตหลังจบการศึกษามากขึ้น ผู้บริหารหลักสูตรจึง
เสนอให้คณะฯ ประเมินวิธีการและช่วงเวลาในการสํารวจให้เหมาะสม โดยเฉพาะการติดตามผู้ที่ไม่ได้ทําการ
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สํารวจในแต่ละปีการศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการด้วยตนเอง โดยระบุคําถามด้าน
กิจกรรมต่างๆ ที่บัณฑิตได้พัฒนาศักยภาพ เช่น การสมัครหรือส่งผลงานออกแบบเข้าประกวดในสถาบันต่างๆ 
การสร้างร้านค้าผ่านสื่อออนไลน์หรือเว็บไซด์ การจัดอบรมหรือให้ความรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมใน
ด้านต่างๆ เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์นี้มีความแม่นยําและตอบสนองการประเมินโดยระบบการประกันคุณภาพ
มากขึ้น  

ผลการสํารวจยังพบว่าบัณฑิตส่วนหนึ่งทํางานไม่ตรงกับสาขาออกแบบเครื่องประดับ จึงควรจัดเก็บ
ข้อมูลสาชาอาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสํารวจแนวโน้มการประกอบอาชีพ ความหลากหลายและการผสมผสาน
ในวิชาชีพนักออกแบบเพ่ือเป็นข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ดี ข้อเสนอแนะในส่วนนี้
ยังคงไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสอดคล้องกับการดําเนินงานหลักสูตรอย่างแท้จริง 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงการสํารวจอย่างเป็นรูปธรรม ในภาคการศึกษานี้ผู้บริหารหลักสูตรจึงได้
จัดทําแบบสํารวจขึ้นจํานวน 2 ฉบับ สําหรับสอบถามความคิดเห็นในกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า บัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิต ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรที่ครอบคลุมประเด็นที่ตอ้งการสอบถามมากยิ่งขึ้นกว่าการสํารวจในตารางข้างต้น และได้รับข้อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานหลักสูตร  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

2.1 ค่าเฉลี่ย 4.375 ค่าเฉลี่ย 4.48 4.48 
2.2 รอ้ยละ 85 ร้อยละ 60.00 3.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
7.48/ 2  =  3.74  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. จากการประเมินในปีที่ผ่านมาพบว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรเป็นผู้มีศักยภาพในการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับได้อย่างดีเยี่ยม สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ทั้งในการทํางานบริษัท
และเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง และมีผลงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ในปี
การศึกษานี้จึงได้ติดตามข้อมูลข่าวสารและผลงานของบัณฑิต โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมในงานประกวดโครงการ
ต่างๆและอยู่ระหว่างด าเนินการ  

2. เนื่องจากข้อมูลการประเมินที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์การศึกษาในปัจจุบัน ผู้บริหารหลักสูตรจึงได้
จัดทําแบบสํารวจขึ้นอีกจํานวน 2 ฉบับ สําหรับสอบถามความคิดเห็นในกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า บัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการสอบถามมากยิ่งขึ้น  

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. นอกเหนือจากโครงการปัจฉิมนิเทศฯ ที่จัดโดยคณะมัณฑนศิลป์ เพ่ือแนะแนวการเข้าสู่อาชีพนัก
ออกแบบที่จัดเป็นประจําในทุกปีการศึกษา โดยนําวิทยากรที่เป็นศิษย์เก่าและนักออกแบบที่มีชื่อเสียงมาให้
ข้อมูลในการทํางานวิชาชีพแก่นักศึกษาปี 4 ที่จะจบการศึกษาแล้ว ยังจัดให้มีการบรรยายโดยนักออกแบบที่
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ได้รับรางวัลและมีผลงานออกแบบโดดเด่นในทุกภาคการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาในหลักสูตรทุกชั้นปี
ได้เรียนรู้เรื่องการทํางานในสาขาวิชาชีพและวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการของหลักสูตร ยังแนะนําให้บัณฑิตที่จบการศึกษาส่งผลงานเข้า
ประกวดในสถาบันต่างๆ แนะนําการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ตลอดจนให้คําปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศ
ในสาขาที่สนใจ หรือในหลักสูตรมหาบัณฑิตของภาควิชาฯ ประกอบกับการสนับสนุนให้เข้าร่วมในโครงการ
จากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการประกวดผลงานออกแบบสร้างสรรค์จากหน่วยงาน GIT, TIFA 
โครงการ SME Startup Thailand และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้แก่
บัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง และเป็นผู้นําในเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมในอนาคต 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย  
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 

- การรับนักศึกษา 
ในปีการศึกษานี้ได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2560 โดยกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการเรียนในหลักสูตร และมีเกณฑ์ในการคัดเลือก
จากผู้ที่มีทักษะทางศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์
เครื่องประดับที่ตอบสนองแนวคิดและการใช้ชีวิตของ
มนุษย์ โดยได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อแต่งตั้งคณะผู้ออก
ข้อสอบ ผู้ตรวจข้อสอบ และกําหนดหัวข้อการออกแบบ
สร้างสรรค์ มีการอภิปรายและประเมินผลจากข้อสอบและ
ผลการสอบของนักศึกษาในแต่ละปีที่ผ่านมา เพ่ือใช้เป็น
ข้อสอบในการคัดเลือกโดยวิธีการรับสมัครของคณะ
มัณฑนศิลป์ 

การคัดเลือกนักศึกษาในกลุ่มนี้จึงพิจารณาจากกรอบ
ที่ตั้งไว้ในหัวข้อการออกแบบสร้างสรรค์ โดยประเมินทั้ง
ความครบถ้วนสมบูรณ์ การแก้ไขปัญหาต่อโจทย์ การ
นําเสนอแนวความคิด และทักษะฝีมือในการแสดงออกของ
ผลงาน และกําหนดเกณฑ์ร่วมกันในการประเมินข้อสอบ 

กระบวนการรับนักศึกษาในระบบ TCAS ในปีที่ผ่านมา 
แบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 รอบท่ี 2 และรอบที่ 
5 โดยกําหนดจํานวนการรับนักศึกษารวม 35 คนต่อปี ซ่ึง
พิจารณาตามจํานวนนักศึกษาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจําในหลักสูตร (FTES) 

กลุ่มที่ 1 คือนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป  
กลุ่มท่ี 2 เปิดโอกาสสําหรับนักเรียนและนักศึกษาใน

ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย คือ สามารถสมัครสอบใน
ระบบโควต้าภูมิภาค 28 จังหวัด เพ่ือสร้างโอกาสแก่
นักเรียนที่เรียนดีและมีผลงานดี ซึ่งมีภูมิลําเนาในภาคต่างๆ 
และโควต้าบุตรของผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ โดยการคัดเลือก
จากทักษะทางศิลปะและการสร้างสรรค์ในหัวข้อที่
กําหนดให้ และการสัมภาษณ์พร้อมนําเสนอผลงานส่วน
บุคคล (Portfolio) 

- เอกสารการ
คัดเลือกผู้เข้า
ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2562 
- รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
โดยกําหนดการรับสมัครตามระบบ TCAS ดังนี้ 
รอบท่ี 1 สอบคัดเลือกจากวิชาเฉพาะและวิชาความ

ถนัด โดยยื่นแฟ้มผลงานส่วนบุคคล (Portfolio) โดย
นักศึกษาสามารถเลือกภาควิชาต่างๆ ของคณะ
มัณฑนศิลป์ได้ 1 อันดับ (สาขาวิชา) 

รอบท่ี 2 การสอบคัดเลือกรอบ 2 สอบคัดเลือกวิชา
เฉพาะ และวิชาความถนัด  

รอบท่ี 5 การสอบคัดเลือกรอบ 5 พิจารณาคะแนนวิชา
สามัญ สอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ และวิชาความถนัด 

 

กลไกการรับนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื 
1. รับสมัครโดยระบบTACS ของคณะฯ จํานวน 30 คน  
2. การรับสมัครจากโควต้านักเรียนในภูมิภาคต่างๆ 

ของประเทศไทย และโควต้าบุตรของผู้ปกครองที่เป็น
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ 
จํานวน 5-10 คน โดยมีการจัดระบบการสอบทักษะทาง
ศิลปะในหัวข้อที่กําหนด และพิจารณาจากการสัมภาษณ์
พร้อมนําเสนอผลงานเป็นรายบุคคล            

3. หากมีจํานวนรับนักศึกษาไม่ครบตามเกณฑ์ คณะฯ 
ได้พิจารณาให้มีการประกาศสอบคัดเลือกรอบที ่2 และ
รอบที ่5 ในช่วงเวลาที่กําหนด   

4. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านเว๊ปไซด์ 
www.decentrance.su.ac.th  
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562 ระบบการรับนักศึกษาในหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2560 มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 รับสมัครโดยระบบของคณะฯ 

TCAS ในรอบที่ 1 มีนักศึกษาสอบผ่าน มาสัมภาษณ์และ
รายงานตัวจํานวน 21 คน  

รอบที ่2 จํานวน 1 คน  
รวมทั้งสองรอบคือ 22 คน แม้ว่าจะได้มีการคาดการณ์

แนวโน้มผู้สมัครสอบและรายงานตัวที่น่าจะลดลง แต่ในปี
การศึกษานี้พบว่ามีจํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์
รับสมัครของหลักสูตรน้อยกว่าปกติ จึงมีการเปิดรับสมัคร
ในรอบท่ี 5 มีผู้สอบผ่านจํานวน 10 คน  

รวมมีนักศึกษารับเข้าในปีการศึกษานี้จํานวน 32 คน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ตรงตามทีห่ลักสูตรไดต้ั้งเป้าหมายไว้ 

การรับนักศึกษา 2 กลุ่มมีการดําเนินงานดังนี้ 
1. การคัดเลือกจาก 
1.1 แฟ้มสะสมผลงานส่วนบุคคล (Portfolio) 
1.2 การทดสอบทักษะทางศิลปะและการสร้างสรรค์ 

โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสอบรับตรงที่ได้รับการ
แต่งตั้ง คณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งมาจากอาจารย์ประจํา
หลักสูตรของทุกภาควิชา 

1.3 การสัมภาษณ์ 
โดยการรับนักศึกษาในปีการศึกษานี้พบว่ามีจํานวน

นักศึกษาตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในหลักสูตรทั้งสองกลุ่ม 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ไดม้ีการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของการดําเนินงานรับสมัครตามระบบ TCAS 
กล่าวคือ 

- ปรับระยะเวลาการรับสมัครในรอบท่ี 1 ให้เหมาะสม
อยู่ในกรอบเวลาของระบบ TCAS และไมล่่าช้ากว่า
มหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งพบว่าปัญหาการรับสมัครล่าช้าที่ผ่าน
มานักเรียนส่วนใหญ่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในสถาบันอ่ืน
แล้ว 

- พิจารณาเงื่อนไขการพิจารณาแฟ้มผลงานส่วนบุคคล 
และการทดสอบทักษะฝีมือในแต่ละสาขาวิชาของคณะฯ  

- การกําหนดให้ผู้สมัครเลือกสมัครสอบและยื่นแฟ้ม
ผลงานในคณะฯ ไดเ้พียง 1 สาขาวิชา โดยใช้แฟ้มผลงาน
ฉบับเดียว ทําให้ลดความยุ่งยากในการตรวจสอบระหว่าง
สาขาวิชา  

- กําหนดจํานวนการเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครหลังจากการ
พิจารณาสอบคัดเลือกให้เหมาะสม แก้ไขปัญหาการ
สัมภาษณ์ผู้สมัครจํานวนมากกว่าจํานวนรับเข้ามากเกินไป
ในบางสาขาวิชา และการสัมภาษณ์ผู้สมัครในวันและเวลา
ใกล้เคียงกันกับสาขาอ่ืนๆ ทําให้นักศึกษาต้องสละสิทธิ์ไม่
สามารถมาสัมภาษณ์ในสาขาอ่ืนได้ 

- แก้ไขการประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบและสัมภาษณ์ท่ี
อาคารศิลป์ 3 จ.นครปฐม ให้มีความชัดเจน 

สําหรับนักศึกษาโควต้าภูมิภาคและโควต้าบุตรของ
ผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจ
เครื่องประดับ พบว่ามีผู้สมัครในปีการศึกษานี้ไม่มากนัก 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
จึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการรับนักศึกษาใน
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปีการศึกษาหน้ายิ่งขึน้  
 

การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 
คณะผู้บริหารหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือประเมินผล

การรับนักศึกษา พบว่า กระบวนการรับนักศึกษาโดยการ
สอบรับตรงมีมาตรฐานที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตรง
ตามคุณภาพและทักษะที่เหมาะสมกับหลักสูตร สามารถ
แก้ไขข้อจํากัดในเรื่องระบบการสมัครสอบ TCAS (รอบที่ 
1) ของคณะมัณฑนศิลป์ที่ล่าช้ากว่ามหาวิทยาลัยอื่น ทําให้
เสียเปรียบการแข่งขันในการคัดเลือกนักศึกษา และเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีนักศึกษาบางส่วนตัดสินใจเลือกเรียน
ในสถาบันอื่นที่มีการประกาศผลแล้ว ทําให้เสียโอกาสใน
การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แม้ว่าจะได้มี
การเปิดรับสมัครในรอบที่ 2 และรอบที่ 5 แล้วก็ตาม  

ทั้งนี้ พบว่าแนวโน้มจํานวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนมี
จํานวนลดลงในภาพรวมของคณะฯและมหาวิทยาลัย ทั้ง
จากจํานวนผู้สมัครและจํานวนนักศึกษาสละสิทธิ์ 
กรรมการบริหารคณะฯจึงได้ดําเนินการพิจารณาในเรื่องนี้
และเตรียมการปรับปรุงระบบการรับสมัครสอบสําหรับปี
การศึกษา 2563 ให้เหมาะสมและสอดคล้องตามเกณฑ์
การรับนักศึกษาตามระบบ TCAS ที่มหาวิทยาลัยและ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กําหนด  

โดยมีการวางแผนเพื่อเตรียมการรับสมัครนักศึกษาในปี
การศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS ซึ่งรับสมัครจํานวน 3 
รอบ โดยเปิดรับนักศึกษาทั่วไป และนักศึกษาโควต้า
เพ่ิมเติมรวม 5 โครงการ อาทิ 

- โควต้านักเรียนสายอาชีวะศึกษาที่มีการเรียนการสอน
ด้านศิลปะและการออกแบบ  

- โควตานักเรียนโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- โควต้าผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่ว

ไทย  
รอบท่ี 1 สอบคัดเลือกโดยยื่นผลงานส่วนบุคคล 

(Portfolio) โดยนักศึกษาสามารถเลือกภาควิชาต่างๆ ของ
คณะฯ ไดเ้พียง 1 อันดับ (สาขาวิชา) 

รอบท่ี 2 การสอบคัดเลือกรอบ 2 คัดเลือกจากวิชา
เฉพาะและวิชาความถนัด โดยคัดเลือกจากกลุ่มนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
โค้วต้าพิเศษ 

รอบท่ี 5 การสอบคัดเลือกรอบ 5 กําหนดให้มีการ 
พิจารณาคะแนนวิชาสามัญ สอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ และ
วิชาความถนัด 

และให้สํานักงานคณบดีเตรียมการประชาสัมพันธ์และ
เพ่ิมช่องทางสื่อสารกับผู้สมัครและผู้ปกครองให้มีความ
เข้าใจในระบบการรับสมัครแบบใหม่ 

อย่างไรก็ด ีผลการดําเนินงานและปรับปรุงกระบวนการ
รับนักศึกษาในระบบ TCAS 2563 รอบท่ี 1 และรอบที่ 2
อยู่ระหว่างดําเนินการในรอบประเมินครั้งนี้ แม้ว่าจํานวน
นักศึกษารับเข้าในหลักสูตรจะยังไม่ครบตามเป้าหมาย 
ผู้บริหารหลักสูตรจึงได้มีการประชุมเพ่ือกําหนดเกณฑ์การ
รับสมัครในรอบที่ 5 ซึ่งข้อสรุปของกระบวนการรับสมัคร
ด้วยระบบนี้จะได้กล่าวถึงในการประเมินรอบต่อไป 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษา 

คณะผู้บริหารหลักสูตรได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่อง
การสอบรับตรง ระบบ TCAS และการประชาสัมพันธ์ที่
เข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้น โดยกําหนดวันสอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์ให้เหมาะสม เสนอให้ที่ประชุมกรรมการ
คณะมัณฑนศิลป์พิจารณาดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเฉพาะเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาและ
ระยะเวลาการรับสมัครให้สอดคล้องกับสภาพการณ์มาก
ยิ่งขึ้น  

ในส่วนของการดําเนินงานหลักสูตร ได้วางแผนในการ
จัดโครงการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของหลักสูตร 
อาทิ 

- การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมการติวศิลปะ Dec 
Camp สาขาออกแบบเครื่องประดับในวันเสาร์และวัน
อาทิตย ์ก่อนการสมัครสอบ TCAS 

- การปรับปรุงสื่อและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิ
จิตัลซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาในหลักสูตร เผยแพร่ผ่าน
สื่อ Facebook/Jewelry Design Silpakorn และ 
Facebook/ Jewelry Degree Show และ Youtube 
Chanel ซึ่งปรับปรุงให้มีข้อมูลทันสมัยตลอดเวลา 

- การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านโรงเรียนมัธยมใน
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
พ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือแสวงหาความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

ทั้งนี้การรับสมัครในระบบโควต้าเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างให้
เกิดทางเลือกในการศึกษามากยิ่งข้ึน และสามารถคัดเลือก
นักศึกษาท่ีมีความพร้อมและเตรียมตัวในการเรียน
หลักสูตรนี้ได้มากข้ึน ประกอบกับการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษาโควต้าโดยอาจารย์ผู้สอนในวิชาต่างๆ ที่ผ่าน
มาพบว่ามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  

แต่จากแนวโน้มการรับสมัครพบว่านักศึกษาโควต้ามี
จํานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารหลักสูตรจึงได้มีการ
พิจารณารับนักศึกษาโควต้าในระบบการสอบ TCAS ใน
ภาคการศึกษาหน้า โดยเพิ่มการคัดเลือกจากกลุ่มนักเรียน
ในสาขาต่างๆ และทายาทของผู้ประกอบการเครื่องประดับ
ในท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้น การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจึงประชุมร่วมกัน เพ่ือเสนอปัญหาและการ
ปรับปรุงการรับนักศึกษาต่อกรรมการคณะมัณฑนศิลป์ 
โดยเฉพาะในประเด็นด้านต่างๆ ได้แก่ 

- กระบวนการประชาสัมพันธ์การสอบ การติดตาม
ผู้สอบผ่านข้อเขียนเพ่ือมาสอบสัมภาษณ์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ี
ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ในบางสาขาวิชา ที่มีการเรียก
สัมภาษณ์มากกว่าจํานวนที่เปิดรับ  

- การให้ข้อมูลเรื่องการรับนักศึกษาสอบในระบบโควต้า
เน้นพื้นฐานด้านศิลปกรรมและวิชาชีพออกแบบ
เครื่องประดับที่เกี่ยวข้อง  

- ประเมินผลงานและคะแนนจากการสอบเข้าศึกษา
ของนักศึกษาในปีที่ผ่านมา ตลอดจนปรับปรุงการวัดผล 
การกําหนดหัวข้อโจทย์งานสร้างสรรค์ และแนวทางการ
สัมภาษณ์ ให้มีความสอดคล้องกัน   

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

นอกเหนือจากการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมัณฑนศิลป์แล้ว ยังได้จัด
ให้มีการแนะนําสถานที่เรียนในวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จ.นครปฐม และอาคารเรียนวิทยาเขตวังท่าพระ 
กรุงเทพฯ 

- รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ในการดําเนินงานของหลักสูตร ภาควิชาฯ ได้มีการ

ดําเนินการ ดังนี้ 
1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ชั้นปีละ 1 คน เพื่อ

ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการเรียนในหลักสูตร 
2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน ซึ่งเป็น

ผลงานของนักศึกษาในหลักสูตร เพ่ือแนะนําการเรียนการ
สอน การปฏิบัติงานและอาจารย์ผู้สอน 

3. แนะนําระเบียบการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือ
ในโรงปฏิบัติงานแก่นักศึกษาใหม่ โดยอาจารย์ผู้สอนและ
หัวหน้าโรงปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
ร่วมกัน และจัดหาเครื่องมือคุณภาพดีให้นักศึกษาซื้อใช้ใน
ราคาย่อมเยา 

สําหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมอ่ืนๆได้แก่การสมัคร
นักเรียนเข้าอบรมในกิจกรรมดังนี้ 

- กิจกรรมการติวศิลปะ Dec Camp เพ่ือจัดทําแฟ้ม
ผลงาน สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ในช่วงวัน
เสาร์และวันอาทิตย์  

- กิจกรรม Art Camp ของคณะฯ ในช่วงภาค
การศึกษาฤดูร้อน อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาในหลักสูตร โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วม
ในการวางแผนงานและปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน 
เพ่ือให้ความรู้ทางศิลปะแก่เยาวชนและเป็นการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

  

ผลการดําเนินงาน 
ผลการเรียนของนักศึกษาที่รับเข้าในปีนี้ มีการ

ลงทะเบียนเรียนครบถ้วนตามแผนการศึกษา ผลการเรียน
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี มีนักศึกษาสละสิทธิ์จํานวน 1 คน
ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษานี้มี
จํานวนนักศึกษา 30 คน ไม่มีนักศึกษาตกค้าง หรือมี
สถานภาพรอพินิจ 

นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในโรง
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเรียนรู้ระเบียบการปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี 

สําหรับกิจกรรมติวศลิปะ Dec Camp กิจกรรม Art 
Camp กิจกรรมเปิดบ้านมัณฑนศิลป์ Open House
ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
หลักสูตรและอาจารย์ในทุกภาควิชาของคณะมัณฑนศิลป์
เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาใน
หลักสูตรเข้าร่วมในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ทางศิลปะร่วมกับเยาวชนและนักเรียนใน
โครงการ  

  

การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
คณะผู้ดําเนินงานหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือ

ทบทวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในทุกปี
การศึกษา ซึ่งมีความจําเป็นอย่างมาก โดยในปีการศึกษาที่
ผ่านมาการเตรียมความพร้อมทําให้นักศึกษามีความเข้าใจ
ในการเรียนการสอนของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 และ
เรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดหาเครื่องมือคุณภาพดีให้
นักศึกษาในราคาย่อมเยา ช่วยให้เกิดความพร้อมในการ
เรียนรู้มากยิ่งข้ึน และลดปัญญาความเสี่ยงจากอุบัติเหตุใน
การปฏิบัติงาน 

การวางแผนงานและการจัดกิจกรรม Art Camp
ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมเตรียมพร้อมในการสมัครเรียนตาม
สาขาวิชาที่สนใจ และเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชา
ต่างๆ ของคณะฯ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการจัด
กิจกรรมนี้ต้องมีการหมุนเวียนไปตามภูมิภาคและจังหวัด
ต่างๆ อาจจํากัดการเข้าถึงของนักเรียนและผู้สนใจในบาง
กลุ่ม จึงควรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือปรับปรุงเนื้อหาการ
อบรม และวางแผนการอบรมในภูมิภาคหรือจังหวัดที่มี
ความต้องการเสนอต่อกรรมการคณะฯ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ภาคตะวันตกและจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อ
ออนไลน์เพ่ิมเติม 

วางแผนการดําเนินกิจกรรมการติวศิลปะ Dec Camp
เพ่ือจัดทําแฟ้มผลงาน สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ต่อเนื่องในปี
การศึกษาหน้า โดยปรับปรุงแบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับ
ระยะเวลาการฝึกอบรม และจัดในช่วงเวลาต่อเนื่องกับงาน
เปิดบ้านมัณฑนศิลป์ Open House 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียม



26 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

กระบวนการเตรียมความพร้อมและผลการดําเนินงาน
หลักสูตรมีความเหมาะสม นักศึกษาที่เข้าใหม่มีความ
พร้อมในการเรียนรู้ เข้าใจการเรียนการสอนในแต่ละวิชา
ของหลักสูตร การศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
ได้ดําเนินการสอนควบคู่ไปกับหลักสูตรเดิม ทําให้นักศึกษา
มีความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการปฏิบัติงาน
ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีอ่ืนๆ สามารถจัดสรรเวลาเรียน ทํา
กิจกรรมต่างๆ และเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผล
จากความคุ้นเคยและบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกัน และ
การเข้าร่วมกิจกรรมอันเกิดจากกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษายังเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีใน
การศึกษาและปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา 
กลไกการควบคุม ดูแล ให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษา 

จากการประเมินผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา ในปี
การศึกษานี้มีแนวทางดําเนินงานต่อเนื่อง ดังนี้ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดให้มีการให้คําปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็น
รายบุคคลระหว่างการศึกษาในหลักสูตร โดยแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการจํานวน 1 คน สําหรับนักศึกษา
ในแต่ละชั้นปี และแจ้งให้นักศึกษาทราบในการปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

- จัดให้มีการปฐมนิเทศการทําศิลปนิพนธ์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมสําหรับนักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชา 366 212 

-รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ 
- ระเบียบการ
ทําศิลปนิพนธ์ 



27 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ศิลปนิพนธ์ 

- จัดให้มีการปฐมนิเทศการฝึกงาน ติดตามและรายงาน
ผลการฝีกงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

    

ผลการดําเนินงาน 
การจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา และให้

คําปรึกษาระหว่างการศึกษาในหลักสูตร โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ประจําวิชาที่เก่ียวข้อง และ
หัวหน้าภาควิชาฯ ทําให้ทราบปัญหาของนักศึกษาและ
สามารถเน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้
เป็นอยา่งดี 

นักศึกษามีความเข้าใจในวิธีการทําศิลปนิพนธ์ การส่ง
งาน และประสานงานเพ่ือจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ใน
นิทรรศการได้เป็นอย่างดี ตลอดจนดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (Facebook/ Jewelry Degree 
Show) ต่อเนื่องจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

นอกจากนี ้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและนักศึกษาใน
แต่ละชั้นปีสามารถใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Line/Facebook) 
เพ่ือการติดต่อหรือแจ้งข่าวสารเรื่องเร่งด่วนได้อย่าง
เหมาะสม 

 

การประเมินกระบวนการควบคุม ดูแล ให้คําปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

คณะผู้ดําเนินงานหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบการ
แนะแนวและให้คําปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาในแต่
ละชั้นปี ซึ่งจะช่วยติดตามการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ได้อย่างใกล้ชิด  

การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารในกลุ่มนักศึกษาและ
อาจารย์ โดยใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Line/Facebook) ยังมี
ส่วนช่วยในการติดตามดูแลนักศึกษาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการควบคุม 
ดูแล ให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการพิจารณาร่วมกันเพ่ือปรับปรุงแนวทางการให้
คําปรึกษาให้ดียิ่งขึ้น เน้นการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ของแต่ละบุคคล และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมร่วมกับอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ และเปิดให้มีการแบ่งปันความรู้
ร่วมกับองค์กรและสถาบันภายนอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ สร้างความพร้อมในการเรียนรู้ด้านวิชาชีพนัก
ออกแบบและการพัฒนาด้านภาษาและการสื่อสาร โดย
ดําเนินการต่อเนื่องจากการประเมินผลสําเร็จในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ตัวอย่างเช่น  

- วิชา 366 206 การออกแบบเครื่องประดับ 4 ร่วมกับ
บริษัทซิกนิตี้ ผู้ผลิตพลอยสังเคราะห์คุณภาพสูงในเครือ
ชวารอฟสกี้ให้การสนับสนุนวัสดุในการออกแบบแก่
นักศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาการ
เรียนรู้ในวิชานี้ที่มุ่งพัฒนาผลงานออกแบบเชิงพาณิชย์ 
เรียนรู้ทักษะอาชีพตลอดจนการสื่อสารด้วยนวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสจัดแสดงผล
งานในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ในระดับ
นานาชาติเป็นประจําทุกปี 

- ส่งเสริมนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมในโครงการ
ประกวดการออกแบบเครื่องประดับระดับชาติ Thailand 
Innofashion Award (TIFA), สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ
มณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) เป็นประจําทุกปี เพ่ือ
เรียนรู้การใช้ทักษะด้านการสื่อสารและการสร้างสรรค์  

- คัดเลือกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีโครงการออกแบบ
เครื่องประดับที่แสดงแนวคิดเรื่องความงามในศิลปะไทย 
และศิลปะไทยร่วมสมัย ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล
สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์เป็นประจําทุกปี  

- หลักสูตรมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
กุกมิน Kookmin University ประเทศเกาหลีใต้ ต่อเนื่อง
ทุกปี และขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮงอิก 
Hongik University ประเทศเกาหลีใต้ โดยคัดเลือกจาก
นักศึกษาในชั้นปีที่ 3 จํานวน 2-4 คน เพื่อไปศึกษาที่
สถาบันดังกล่าวเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา และมีนักศึกษา
ชาวเกาหลี 1-2 คน เข้าศึกษาร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตร 
ทั้งนี้จะได้พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- การดําเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ

สถาบัน Estonian Academy of Art ประเทศเอสโตเนีย 
ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการศึกษาวิชาออกแบบเครื่องประดับ
ในระดับโลก ได้รับการตอบรับจากทางสถาบันในการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน เพ่ือไปศึกษาที่
สถาบันดังกล่าวเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา และจะมีศิลปิน
แลกเปลี่ยนชาวเอสโตเนีย จํานวน 1 คน เข้ามาศึกษาและ
ปฏิบัติงานในหลักสูตร เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับ
นักศึกษาท่ีสนใจในโครงการแลกเปลี่ยนหรือศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท ทั้งนี้จะได้พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม
ต่อไป 
    - สนับสนุนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมในกิจกรรมเพ่ือ
สังคมร่วมกับนักศึกษาในสาขาเครื่องเคลือบดินเผา ใน
โครงการ “ฉลาดทําบุญ วิถิีสร้างสุข : ปันกันสุข” ณ 
สถาบันประสาทวิทยา และประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ เพื่อเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน 
   - นอกจากนี้ วิชา 366 การออกแบบเครื่องประดับ 2 
ชั้นปีที่ 2 ร่วมกับบริษัท Big Silver จํากัด สนับสนุนให้
นักศึกษาสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับ
ผ่านโครงการเรียนรู้ศิลปะแห่งสกุลช่างเพชรบุรี สู่การ
สร้างสรรค์และพัฒนาสังคมตามรอยศาสตร์พระราชา 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.3) 

- อัตราการคงอยู่   
จํานวนนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตร มีจํานวน 112 คน 

ประกอบด้วย  
ชั้นปีที่ 1 รวม 30 คน     ชั้นปีที่ 2 รวม 21 คน  
ชั้นปีที่ 3 รวม 36 คน     ชั้นปีที่ 4 รวม 25 คน (รออนุมัติ

ตารางข้อมูล
นักศึกษา 
หมวดที่ 2 
บัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ปริญญา 23 คน)   นักศึกษาตกค้าง – คน 

โดยอัตราการคงอยู่ 3 ปีย้อนหลัง (ข้อมูลในรายงาน 
จากหมวดที่ 2 เป็นดังนี้ 

ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 94.74 
ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 91.30 
ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 96.77  

 - อัตราการสําเร็จการศึกษา 3 ปีย้อนหลัง (ข้อมูลใน
รายงาน จากหมวดที่ 2 เป็นดังนี้ 

ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 94.29 
ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 91.18 
ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 85.19 

 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

ระดับความพึงพอใจฯ 3 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้ 
ปี 2560 เท่ากับ 3.81 
ปี 2561 เท่ากับ 3.91 
ปี 2562 เท่ากับ 4.04 
 

กลไกการสํารวจข้อมูลความพึงพอใจฯ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา

หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือติดตามการสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ประกอบด้วย 
   1. ระบบประเมินของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
   2. ผ่านเว็บไซด์ของคณะมัณฑนศิลป์     
   www.decorate.su.ac.th  
   3. แบบประเมินความพึงพอใจสําหรับนักศึกษา ใน
ประเดน็ด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาโดยคณะฯ 
    4. การสอบถามนักศึกษาในหลักสูตรแต่ละชั้นปี 
    5. แบบสอบถามและสํารวจที่จัดทําโดยภาควิชาฯ 
 

ผลการดําเนินงาน 
ได้จัดให้มีการประเมินโดยนักศึกษา ประกอบด้วย 
1. ระบบประเมินการสอนโดยผ่านอินเตอร์เนตของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนักศึกษาสามารถประเมิน
อาจารย์ผู้สอนตามรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตร 
และคณะมัณฑนศิลป์จัดส่งรายงานการประเมินมายัง
หัวหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์ประจําหลักสูตร 

-รายงานผล
การประเมิน
การสอนตาม
รายวิชา 
-แบบประเมิน
สําหรับ
นักศึกษา ใน
การประเมิน
ความพอใจใน
ประเด็นด้าน
หลักสูตรและ
การจัด
การศึกษา 
-แบบสํารวจ
ผลกระทบ ปี 
พ.ศ.2563 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
2. การเสนอข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ  

www.decorate.su.ac.th โดยผู้ดูแลเว็บไซต์จะส่งข้อ
ร้องเรียนมายังภาควิชาฯ เพื่อติดตามแก้ไข 

3. รวบรวมผลสํารวจจากแบบประเมินสําหรับนักศึกษา 
สรุปผลการประเมินโดยคณะฯ และแจ้งผลการประเมินต่อ
หัวหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผล
การประเมินมีค่าเฉลี่ย = 4.04 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ใน
เกณฑ์ดี 

ในกรณีที่มีประเด็นความเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ
เพ่ิมเติมจากการประเมิน คณะผู้บริหารหลักสูตรได้นํามา
พิจารณาโดยการประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปรับปรุง 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา (ถ้ามี) ได้จากการรายงานผล
การศึกษาของอาจารย์ผู้สอนใน มคอ.5 ซึ่งผลการประเมิน
ข้างต้นไม่พบข้อร้องเรียน (สําหรับข้อร้องเรียนเรื่องสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ดูคําอธิบายในตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 
นอกจากการประเมินดังกล่าวแล้ว การสอบถามความ
คิดเห็นโดยตรงจากนักศึกษา ยังเป็นอีกช่องทางในการ
สํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในการเรียนการ
สอนได้อย่างดี 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการสํารวจและจัดทําแบบสํารวจ สําหรับ
ติดตามข้อมูลด้านอ่ืนๆ จากนักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้
บัณฑิต ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร เช่น 

5.1 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน
หลักสูตร ปี พ.ศ.2562  

5.2 แบบสอบสํารวจผลกระทบของนักศึกษาและ
ครอบครัวจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 เพ่ือเสนอ
ขอทุนอุดหนุนและเยียวยาจากคณะฯและมหาวิทยาลัย ปี 
พ.ศ.2563  

5.3 แบบสอบถามความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของ
นักศึกษา ปี พ.ศ.2563  

 

การประเมินกระบวนการ 
แม้ว่าระบบการประเมินการสอนทางอินเตอร์เนตเป็น

ส่วนหนึ่งของการเข้าถึงและการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาในภาพรวม โดยเฉพาะในการปรับปรุงการสอน
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ของอาจารย์ อย่างไรก็ดีการประเมินดังกล่าวอาจไม่
ครอบคลุมต่อความต้องการของนักศึกษาอย่างรอบด้าน 

สําหรับแบบประเมินสําหรับนักศึกษา ในการประเมิน
ความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัด
การศึกษา มีการสอบถามที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมและการ
แนะแนวการศึกษา ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จึง
เป็นข้อมูลที่จําเป็นในการบริหารหลักสูตร และควร
ประเมินร่วมกับการสอบถามทั้งจากนักศึกษาและอาจารย์
โดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

อย่างไรก็ดี การเพ่ิมช่องทางการสํารวจด้วย
แบบสอบถามที่จัดทําเพ่ิมเติมโดยภาควิชาฯ ดังกล่าว มี
ส่วนช่วยในการดําเนินงานหลักสูตรได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น 
สามารถแก้ไขปัญหาและวางแผนการเรียนการสอนใน
เงื่อนไขใหม่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถนําเสนอปัญหาต่อ
คณะฯและมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการจัดการหลักสูตรปีการศึกษาหน้า 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชาฯและ

อาจารย์ผู้สอนควรประชุมร่วมกันเพ่ือนําผลการประเมิน
ทั้งหมดมาประกอบการพิจารณา และเสนอการปรับปรุง
การสอน และแก้ไขข้อร้องเรียนอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

นอกจากนี้ควรวางแผนการนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ
และติดตามผล มาปรับปรุงการดําเนินงานหลักสูตรในภาค
การศึกษาต่อไป โดยเฉพาะการจัดเนื้อหาและวิธีการสอน
ระบบออนไลน์ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมนิ  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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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 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
10/ 3  =  3.33 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. แม้ว่าการดําเนินงานระบบการรับสมัคร TCAS ที่มีหลายขั้นตอน แต่ในภาพรวมของหลักสูตรยังคง
คุณภาพของการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษามีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีกระบวนการคัดเลือกโดยคณะ
มัณฑนศิลป์ การพิจารณาแฟ้มผลงานส่วนบุคคล และการสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถพิจารณารับนักศึกษาที่มีทักษะ
และความสามารถสอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร เน้นการสร้างให้นักศึกษามีความสามารถทั้งในด้าน
ทักษะฝีมือและกระบวนการสร้างสรรค์ และมีแนวโน้มที่นักศึกษาสามารถจบการศึกษาตามเกณฑ์ในระยะเวลา 
4 ปีได้ตามการคาดหมายในหลักสูตร 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. การประเมินการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรใหม่อยู่ในเกณฑ์ปกติ นักศึกษาตกค้างส่วนหนึ่งสะท้อน
การขาดวินัยในการเรียนอย่างสม่ําเสมอของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆของชั้นปีที่ 2-3 แม้ว่าจะมีจํานวนไม่มาก
นัก แต่ก็ได้นําปัญหานี้มาปรับปรุงการสอนในหลักสูตร โดยประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในวิชาต่างๆ ตลอดจน
ให้ความสําคัญต่อการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพ่ือสร้างให้เกิดความตระหนักในเรื่องระเบียบวินัย
ในการเข้าเรียนและการส่งงาน และได้มีการทบทวนการปฐมนิเทศและกระบวนการทําศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา
ในทุกปีการศึกษา เพ่ือสร้างให้เกิดระบบและทัศนคติที่ดี เตรียมพร้อมให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับการ
ทํางานวิชาชีพในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการสร้างวินัยและความรับผิดชอบควบคู่ไปกับ
การเรียนทั้งในระดับมัธยมและอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. นอกจากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของนักศึกษาตลอดหลักสูตรยัง
สามารถสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้งการพัฒนาในสาขาวิชาชีพการออกแบบ
เครื่องประดับและสาขาที่เก่ียวข้อง ตลอดจนในสายวิชาการเพ่ือสร้างโอกาสและประสบการณ์แก่นักศึกษาตาม
ความถนัดและความสนใจ 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1) 

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.
กําหนด โดยภาควิชาฯ ประชุมเพ่ือวางแผนการปรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กําหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่ตรงกับ
หลักสูตร และแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณสมบัติจากภาควิชา
ฯ เสนอต่อกรรมการคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อดําเนินการแต่งตั้ง 

โดยเฉพาะหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 มีการเตรียมความ
พร้อมให้กับอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แนะนําหลักสูตรปรับปรุงและการเรียนการสอน ตลอดจน
ประชุมเพ่ือจัดภาระงานสอนร่วมกับอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตามความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ (KPI) 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 5 คน ดังรายชื่อในตารางที่ 1.1-1 ซึ่งได้ดําเนินงาน
บริหารหลักสูตรต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ 
ผลจากการพิจารณาร่วมกันตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้สามารถ

คัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน
เหมาะสมกับวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร มีอัตราส่วนจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ในหลักสูตร (เฉพาะระดับปริญญาตรี) คือ 7.29 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ฯ 

ภาควิชาฯ เตรียมการประชุมเพ่ือหาข้อบกพร่องของการ
เรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร และวางแผนการรับ
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรให้
สอดคล้องกับจํานวนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์ประจําใน

- รายงานการ
ประชุมภาควิชา
ฯ 
- เอกสารการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FTES = 94.77 
อาจารย์ 13 คน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
หลักสูตร (FTES) ในรอบการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป  

 การบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
กลไกการบริหารอาจารย์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือมอบหมาย
ภาระงานสอน และการปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์แต่ละท่าน สอดคล้องกับการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ (KPI) ดังนี้ 

- มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจ 
ทั้งในงานวิจัย/สร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์ในหลักสูตร ทั้งในการ
รายงานผ่านที่ประชุมภาควิชาฯและจัดเก็บภาพถ่ายกิจกรรม
ผ่านสื่อ Facebook/ Jewelry Design Silpakorn  

- แนะนําอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมในการเสนอโครงการวิจัย/
สร้างสรรค์ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเป็นบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

- จัดอบรมให้แก่อาจารย์เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพโดยคณะมัณฑนศิลป์ นอกจากนี้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอแผนการอบรมและสัมมนาในการ
ประชุมภาควิชาฯ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้และจัดสรร
ทุนอุดหนุนผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ แก่อาจารย์ประจํา
หลักสูตรในทุกปีการศึกษา  

 

ผลการดําเนินงาน 
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

และหลักสูตรเดิมมีประสิทธิภาพดี อาจารย์ประจําหลักสูตรมี
การรายงานภาระงานและการปฏิบัติงานตามที่กําหนด 

แต่เนื่องจากการประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI) ยังมีรอบ
การประเมินไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการเปิดภาคการศึกษา 
จึงมีความไม่สอดคล้องของการปฏิบัติงานในบางโครงการ โดย
ทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการประชุมเพ่ือ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการให้
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

การติดตามข้อมูลและการปฏิบัติงานของอาจารย์ใน
หลักสูตรผ่านการรายงานในที่ประชุมภาควิชาฯ และการ
รวบรวมภาพถ่ายและกิจกรรมผ่านสื่อ Facebook/Jewelry 
Design Silpakorn และ SAR ยังเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

- รายงานการ
ประชุมภาควิชา
ฯ 
- เอกสารผล
การพิจารณา
ขอรับทุน
สนับสนุนการ
ทําวิจัยและ
ผลงานวิชาการ
ต่างๆ 
-เอกสารการ
ประชุม สัมมนา
โครงการจัดการ
ความรู้ และการ
ประกันคุณภาพ  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
บริหารอาจารย์    

อาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย/สร้างสรรค์ และ
เข้าร่วมการอบรมเพ่ือเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพ้ืนที่
ต่างๆ อย่างพร้อมเพรียง อาทิ โครงการเรียนรู้ศิลปะแห่งสกุล
ช่างเพชรบุรี สู่การสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมตามรอยศาสตร์
พระราชา, โครงการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเอวา Ehwa Women 
University, Korea Art and Design Exhibition 2019 
ประเทศเกาหลีใต้ 

การเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพ (AUN 
QA) แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งจัดเป็นโครงการ
จัดการความรู้โดยคณะมัณฑนศิลป์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

นอกจากนี้ ในปีนี้ไดจ้ัดการอบรมการเรียนการสอนระบบ 
E-learing และพ้ินฐานการสอนออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญจาก
ภาคธุรกิจ ในโครงการสัมมนาประจําปี พ.ศ. 2563 แก่
คณาจารย์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานหลักสูตรปี
การศึกษาหน้า 

 

การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ 
อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่านเห็นด้วยกับการประเมิน

การปฏิบัติราชการ (KPI) ในปีการศึกษานี้เนื่องจากตรวจสอบ
ได้ และการวางแผนการปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุนจาก
ภาควิชาฯ  

อาจารย์ในหลักสูตรให้ความร่วมมือในการติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านที่ประชุมภาควิชาฯและสื่อ 
Facebook/ Jewelry Design Silpakorn, SAR 

  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหาร
อาจารย์ 

สืบเนื่องจากข้อเสนอให้คณะฯ ทบทวนรอบการประเมิน
การปฏิบัติราชการ (KPI) ให้สอดคล้องกับเวลาปฏิบัติงานจริง 
และได้รับการพิจารณาเพ่ือปรับปรุงให้เอกสารมีเนื้อหากระชับ 
สอดคล้องกับความเป็นจริง ปัจจุบันคณะฯ ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือระดมความคิดเห็นและพิจารณาเสนอให้มี
การปรับเปลี่ยนแบบการประเมินเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงาน
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
จากการประเมินการส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ในปีที่ผ่านมา 

เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ ดังนั้นในปีการศึกษานี้ จึงได้
กําหนดแผนส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ไว้ ดังนี้ 

- สนับสนุนหรือจัดหางบประมาณในกิจกรรมการบริการ
วิชาการและพัฒนาคุณภาพอาจารย์  

- สนับสนุนให้อาจารย์ส่งข้อเสนอวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยและผลิตผลงานสร้างสรรค์ จากกองทุนวิจัยของ
คณะฯ สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และแหล่งทุนภายนอก 

- สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- สนับสนุนและแนะนําแนวทางการขอตําแหน่งวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 

- สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยจัดสรร
จากกองทุนวิจัยคณะฯ และทุนการศึกษาต่างๆ 

- กําหนดกรอบเวลาการพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์ใน
หลักสูตร 

 

ผลการดําเนินงาน 
    จากข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในการ
ประกันคุณภาพปีการศึกษาที่ผ่านมา อาจารย์ผู้บริหาร
หลักสูตรได้นํามาปรับปรุงในการดําเนินงานของปีการศึกษานี้ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ดังนี้ 
 

การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
นอกเหนือจากการเข้าร่วมในการสัมมนาคณาจารย์และ

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ประจําปีที่จัดโดยคณะฯ 
แล้ว ภาควิชาฯและอาจารย์ในหลักสูตรได้จัดกิจกรรมอบรม
และให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

1. โครงการเรียนรู้ศิลปะแห่งสกุลช่างเพชรบุรี สู่การ
สร้างสรรค์และพัฒนาสังคมตามรอยศาสตร์พระราชา โดยลง
พ้ืนที่สํารวจพร้อมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
เกษตรกรรมในพ้ืนที่ตามแนวพระราชดําริของรัชกาลที่ 9 และ
ออกแบบเครื่องประดับจากต้นทุนของวัสดุและพืชพันธุ์ใน
ท้องถิ่นเพ่ือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

- ประกาศผล
การพิจารณา
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยหรือผลิตผล
งานสร้างสรรค์
จากเงินกองทุน
วิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
มัณฑนศิลป์
ประจําปี
งบประมาณ 
2562-2563 
- แผนงาน
โครงการอบรม
ฯ 
- รายงาน
โครงการ
ส่งเสริมชุมชน
ผู้ประกอบการ
ลูกปัด จังหวัด
กระบี่  
- รายงาน
ประชุมภาควิชา
ฯ  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
และปลุกฝังความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาแก่เยาวชน 

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโบราณวัตถุชิ้น
เยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ใน 4 ภูมิภาค ร่วมกับกรม
ศิลปากร (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3) 

3. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Korea Art 
and Design Exhibition 2019  ณ มหาวิทยาลัยเอวา Ehwa 
Women University  โดย รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ ได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการครั้งนี้ 

สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมในกิจกรรมบริการ
วิชาการ ตัวอย่างเช่น อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ เข้าร่วม
โครงการ ได้แก่ 

- โครงการ “ปั้นดินให้เป็นบุญ” เพ่ือสอนผู้ต้องขังใน
เรือนจําเรียนรู้เทคนิคการปั้นประติมากรรม 3 มิติเพ่ือสร้าง
พระพุทธรูป ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

- กิจกรรม “ศิลปะวันเด็ก” ซึ่งจัดร่วมกับเทศบาลจังหวัด
นครปฐม ณ สวนสัตว์นครปฐม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ศิลปะและประชาสัมพันธ์คณะมัณฑนศิลป์แก่
เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรเข้าร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าวด้วย 

- โครงการ “ฉลาดทําบุญ วิถิีสร้างสุข : ปันกันสุข” ณ 
สถาบันประสาทวิทยา โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตร
เข้าร่วมในกิจกรรมและนําผลงานการออกแบบของนักศึกษา
ไปมอบให้สถาบันเพ่ือใช้ในการตกแต่ง  

  - อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ ดําเนินงานแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการกับสถาบัน Bunka University โดยการบรรยาย
ให้นักศึกษาในหัวข้อเครื่องประดับกับวิถีชีวิต  
     - ผศ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี ไดร้างวัลหนังสือดีเด่นประจําปี 
พ.ศ. 2562 ผู้ออกแบบจัดทํารูปเล่มหรือศิลปกรรม ประเภท
หนังสือสวยงามทั่วไป “พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์” จาก
โครงการประกวดหนังสือดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2562  
     - อาจารย์ไพลิน ศิริพานิช ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา
การออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ รุ่น บุคคลทั่วไป ใน
โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ปี 2562 
ภายใต้หัวข้อ “อัตลักษณ์แห่ง คุณค่า ผ้าขาวม้าอาเซียน” และ
รางวัล Emerging Designer Awards 2019 สาขา Jewelry 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
Design 
     - อาจารย์อรอุมา วิชัยกุล และอาจารย์พลัฏฐ์ จิรพุฒินันท์ 
ได้รับรางวัล Finalist Emerging Designer Award 2019 
สาขา Jewelry Design 
 

การเสนอโครงการวิจัยเพื่อใช้ขอต าแหน่งวิชาการ 
ในปีการศึกษานี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจําหลักสูตรเสนอโครงการวิจัยและได้รับจัดสรร
ทุนอุดหนุนการทําวิจัย/สร้างสรรค์ คือ 

- อาจารย์ ดร.วินิตา คงประดิษฐ์ รับทุนอุดหนุนวิจัย
สร้างสรรค์จากคณะฯ โครงการวิจัยเรื่อง “เครื่องประดับจาก
การศึกษาอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์เครื่องลงยาสี ของชุมชนวัง
ทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ”  

 

    การขอต าแหน่งวิชาการ 
    - ผศ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี ได้ตําแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาเรขนศิลป์ 
    - รศ.ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ์ ได้รับทุนสนับสนุน การขอ
ตําแหน่งวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ จากกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาคณะฯ  
    นอกจากนีย้ังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ได้รับทุนกาญจนา
ภิเษก ร่วมกับอาจารย์ อรอุมา วิชัยกุล เพื่อศึกษาต่อและทํา
โครงการวิจัยในระดับปริญญาเอก 
     - อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ อาจารย์ชาติชาย คันธิก 
และ อาจารย์ ดร.วินิตา คงประดิษฐ์ ยื่นขอตําแหน่งวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 

     การเพิ่มพูนความรู้ 
    - อาจารย์อรอุมา วิชัยกุล ได้รับทุนกาญจนาภิเษก 
สนับสนุนการศึกษาและทําโครงการวิจัยระดับปริญญาเอก 
และเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาศิลปะการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2560 และผ่านการประเมินหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และการรายงานความก้าวหน้าต่อแหล่งทุน 
 

     การยืน่ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและ
สิทธิบัตร 
   - อาจารย์อรอุมา วิชัยกุล ยื่นขออนุสิทธิบัตร “กรรมวิธีการ
ผลิตวัสดุสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้” 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

จากการประชุมประเมินแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุน
คุณภาพอาจารย์ พบว่า การให้ทุนสนับสนุนการทํางานวิจัย/
สร้างสรรค์ท่ีจัดสรรโดยกองทุนวิจัยคณะฯ ส่งผลต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตร และการผลิตผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์มากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้การแนะนําให้คณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรได้มี
ส่วนร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและโครงการวิจัย/
สร้างสรรค์ ตลอดจนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ตามแผนงานการบริหารหลักสูตร ยังเป็นการ
ดึงศักยภาพที่โดดเด่นของอาจารย์แต่ละท่านสร้างให้เกิดเป็น
ผลงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง สามารถเผยแพร่เพื่อ
เป็นต้นแบบในการดําเนินงานแก่บุคคลากรในหลักสูตรอ่ืนๆ
ของคณะฯ  
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

- มีกระบวนการพิจารณาและวางแผนการให้การสนับสนุน
การพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเพ่ิม
งบประมาณเพ่ือการอบรม หรือเสนอผลงานวิชาการ/
สร้างสรรค์ในต่างประเทศของอาจารย์ในรายที่มีความ
สอดคล้องต่อการเพ่ิมพูนความรู้ในหลักสูตร 

- พิจารณาการวางแผนงานเพื่อกําหนดโครงการการอบรม
และสัมมนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 
เพ่ือเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมสําหรับคณาจารย์ในปี
การศึกษาหน้า  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์  (1) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  ตารางที่ 1.1-1 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 1 x 100/ 5 = 20.00 
 (2) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหน่งทางวิชาการ  

2 x 100/ 5 = 40.00 
ตารางที่ 1.1-1 

 (3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(0.4+14.0) x 100/ 5 = 280.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
4.2(1) สรุปจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน - ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 4 ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ -  
ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 80.00  
ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20.00  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20.00  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป) 
 
4.2(2) สรุปจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามต าแหน่งวิชาการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
รองศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 2 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์ที่ไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ คน 3 ตารางที่ 1.1-1 
รวมอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) คน 2  
ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีตําแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 40.00  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 40.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.33  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 40.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.33  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 60.00  ผลการดําเนินงาน    ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
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(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

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 1 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   
ตารางที่ 4.2.4 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

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 ตํารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่่านการประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.ตํารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตาํแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้นํามาขอรับการประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   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 14 14.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จํานวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 5 
จํานวนผลงานวิชาการทั้งหมด 1 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 14 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสตูร 
0.40 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

14.00 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของประจํา/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

8.00 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

280.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.00 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

70.00 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ  156.00 เกณฑป์ระเมิน  :   5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ  288.00 เกณฑ์ประเมิน  :   5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ  20.00  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย   
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ  20.00  เกณฑ์ประเมิน  :   5.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์  
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ซึ่งจัดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษานี้เป็นปีที่ 3 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจํานวน 5 คน เช่นเดียวกับหลักสูตรเดิม 
ประกอบด้วย  
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 คน  
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท จํานวน 4 คน  
และมีอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วย  
ศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน 
   2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจําหลักสูตรรวม 13 คน 
ประกอบด้วย                                               
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน                           
  อาจารย์ประจําหลักสูตร 8 คน                                   

ตารางที่ 1.1-1 , 
1.1-2 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
กลไกการสํารวจข้อมูลความพึงพอใจฯ 

- คณะมัณฑนศิลป์จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และจัดทําแบบประเมินสําหรับอาจารย์ ในการ
ประเมินความพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัด
การศึกษา  

- คณะผู้บริหารหลักสูตรเปิดให้มีการเสนอแนะและ
รายงานความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการ
จัดการศึกษาทั้งในที่ประชุมภาควิชาฯ การรายงานใน 
มคอ.5 และการสอบถามโดยตรงจากอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร 

 

- แบบประเมิน
สําหรับอาจารย์ 
ในการประเมิน
ความพอใจใน
ประเด็นด้าน
หลักสูตรและ
การจัด
การศึกษา 
จากผลประเมิน 
คณาจารย์มี
ความเห็นว่า 
ควรปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลการดําเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจฯ 3 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้ 
ปี 2560 เท่ากับ 4.05 
ปี 2561 เท่ากับ 3.97 
ปี 2562 เท่ากับ 4.08 
- คณะฯ รวบรวมผลการประเมินจากแบบประเมิน

สําหรับอาจารย์ สรุปผลการให้ข้อมูลในแบบสอบถาม 
และแจ้งต่อหัวหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- จากช่องทางการดําเนินงานหลักสูตรสามารถสรุป
ความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร เพ่ือนําไป
ปรับปรุงและวางแผนในภาคการศึกษาหน้า โดยเฉพาะ
การดําเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 และ
แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 

 

การประเมินกระบวนการ 
- แบบการประเมินความพอใจในประเด็นด้าน

หลักสูตรและการจัดการศึกษาสําหรับอาจารย์ 
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
การบริหารหลักสูตรในรอบการประเมินนี้  

- ช่องทางการเสนอข้อคิดเห็นภายในการดําเนินงาน
หลักสูตรมีความเหมาะสมและสามารถสื่อสารได้ตรง
ประเด็น 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา

หลักสูตรควรจัดให้มีการประชุมเพ่ือนําผลที่ได้จากแบบ
สํารวจ มาปรับให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน และ
การบริหารหลักสูตรมากยิ่งข้ึนในครั้งต่อไป โดยเฉพาะ
การปรับกระบวนการเรียนการสอนในระบบออนไลน์
ควบคู่ไปกับแนวทางเดิม 

การให้บริการ
อินเตอร์เนต 
และศูนย์เรียนรู้
อาคารศิลป์ 3 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

4.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
4.2   รวม 13.33/ 3 = 4.44 

4.2 (1) ร้อยละ 20 ร้อยละ 20.00 5.00 
4.2 (2) ร้อยละ 60 ร้อยละ 40.00 3.33 
4.2 (3) ร้อยละ 20 ร้อยละ  288.00 5.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
11.44/ 3  =  3.81  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญและความสามารถตรงตาม
สาขาวิชาชีพและคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตร 

2. อาจารย์ในหลักสูตรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสในพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  ตามความ
เชี่ยวชาญและความสนใจของแต่ละท่าน 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะมัณฑนศิลป์สนับสนุนด้านงบประมาณในการทําวิจัยและสร้างสรรค์แก่อาจารย์ในหลักสูตรอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 
     2. ภาควิชาฯได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการ
แสดงผลงานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการคณาจารย์ร่วมกัน อาทิ มหาวิทยาลัยกุกมิน Kookmin University 
มหาวิทยาลัยฮงอิก Hongik University ประเทศเกาหลีใต้ สถาบัน Estonian Academy of Art ประเทศ
เอสโตเนีย และคาดหมายว่าจะบรรลุข้อตกลงในความร่วมมือกับสถาบันสอนศิลปะ มณฑลเฉิงตู ประเทศจีน 
ในอนาคตอันใกล ้
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หมวดที ่5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2562 (นํามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

360 111 ภูมิ
ปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค ์

1/62 4 4 13 6 2 1 - - - - - - 30 30 

360 112 
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น 

1/62 3 7 8 1 2 1 - - - - - - 22 22 

360 113 การ
ออกแบบและการ
สร้างสรรค์ใน
ศิลปะตะวันออก 

1/62 6 1 7 7 6 2 - 1 - - - - 30 29 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2562 (นํามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

วิชาแกน                
360 101 การ
ออกแบบ 1  

1/62 7 5 10 5 2 1       30 30 

360 102 การ
ออกแบบ 2 

2/62 5 22 3          30 30 

360 103 วาดเส้น 
1 

1/62 2 9 14 2 3        30 30 

360 104 วาดเส้น 
2 

2/62  2 11 11 4 1       30 29 
W = 1 

360 105 ศิลปะ
ปฏิบัติ 1  

1/62 3 7 14 4 2        30 30 

360 106 ศิลปะ
ปฏิบัติ 2  

2/62             30 I = 30 

360 107 การ
เขียนแบบเบื้องต้น 

2/62 3 7 15 4    2     31 29 

360 108 ศิลปะ
ไทยปริทัศน์ 

2/62 11 7 10 2         30 30 

360 111 ภูมิ 1/62 4 4 13 6 2 1       30 30 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ปัญญาไทยกับการ
สร้างสรรค ์
360 112 
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น 

1/62 3 7 8 1 2 1       22 22 

360 113 การ
ออกแบบและ
สร้างสรรค์ใน
ศิลปะตะวันออก 

1/62 6 1 7 7 6 2  1     30 29 

วิชาบังคับ                
366 101 ประวัติ
เครื่องประดับ 

1/62 6 11 9 3  1       30 30 

366 102 การทํา
เครื่องประดับ 1 

1/62 15 8 6 1         30 30 

366 103 การทํา
เครื่องประดับ 2 

2/62             30 X = 30 

366 104 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 1 

1/62 11 2 4 1 2   2     22 20 

366 106-60 อัญ
มณีศาสตร ์

1/62 11 4 6 1         22 22 

366 106-60 วัสดุ
และกระบวนการ
การผลิตในงาน
เครื่องประดับ 

1/62 10 4 1 2 3 1 1      22 22 

366 107-55 อัญ
มณีศาสตร ์

1/62   1          1 1 

366 107-60 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 2 

2/62             20 I = 20 

366 108-60 การ
เขียนแบบ
เครื่องประดับ 

2/62 7 6 3 1  3  1     21 20 

366 109-55 การ
เขียนแบบและ
เสนอแบบเฉพาะ
ด้านการออกแบบ
เครื่องประดับ 

2/62   1          1 1 

366 109-60 
ภาษาอังกฤษ

2/62 9 9 2 1         21 21 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

สําหรับการ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 
360 110-60 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
งานเครื่องประดบั 
1 

2/62 17  4 1         22 22 

366 201-55 
ธุรกิจอัญมณ ี

2/62 1            1 1 

366 201-60 วิธี
วิจัยและการจัด
สัมมนา 

1/62 6 13 6 3 6  1      35 35 

366 202-60 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 3 

1/62 8 4 10 6 3  1 3     35 32 

366 203-60 
เครื่องประดับกับ
วิถีชีวิต 

1/62 11 8 6 3 5  2      35 35 

366 204-55 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 3 

1/62    1         2 1 
W = 1 

366 204-60 
ภาษาอังกฤษ
สําหรับธรุกิจ
เครื่องประดับ 

2/62             35 I = 35 

360 205-60 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 4 

2/62             32 X = 32 

366 206-55 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 4 

2/62   1          1 1 

360 206-60 
การตลาดและการ
จัดการธุรกจิ
เครื่องประดับ 

2/62 12 5 10 7    1     35 34 

366 207-55 
การตลาดและการ
บริหารจดัการ
ธุรกิจ
เครื่องประดับ 

2/62    1         1 1 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

366 207-60 การ
นําเสนอผลงาน
เครื่องประดับ 

2/62 20 11 3 1         35 35 

366 209-55 การ
นําเสนอผลงาน
เครื่องประดับ 

2/62   1          1 1 

366 209-60 การ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2/62         35    35 35 

366 211-55 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 5 

1/62 6 6 8 1 1  1      23 23 

366 212-55 ศิลป
นิพนธ ์

2/62             23 I = 23 

366 212-60 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
งานเครื่องประดบั 
2 

1/62 14 16 2 2    1     35 34 

366 213-60 
ศิลปะและการขึ้น
รูปโลหะ 

1/62 10 5 3 4         22 11 

366 214-60 การ
ออกแบบเลขน
ศิลป์สําหรับงาน
เครื่องประดับ 

1/62 8 2 10 10 4  1      35 35 

366 224-55 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
เครื่องประดับ 2 

1/62   1          1 1 

366 224-60 
วัฒนธรรมและ
ศิลปหัตถกรรม
ไทยในเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

2/62             6 X = 6 

366 226-60 
เครื่องประดับกับ
สภาวะแวดล้อม
โลก 

2/62             10 X = 10 

วิชาเลือก                
366 218-60 การ 2/62 7 5           12 12 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ออกแบบถักทอ
และแฟช่ัน 
366 219-60 การ
ออกแบบอุปกรณ์
ประกอบตกแต่ง 

2/62 8 4           12 12 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
กลไกการจัดทําหลักสูตร 

เนื่องจากได้มีการดําเนินงานหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เป็นปีที่ 
3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร มีการ
ประชุม เพ่ือทบทวนแนวคิดและวัตถุประสงค์ของวิชาในหลักสูตร 
ตลอดจนข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร พร้อมสรุป
รายงานการประเมินหลักสูตร 

กําหนดกรอบเวลาการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรทุกปี
การศึกษา จนกว่าจะครบรอบการปรับปรุง 5 ปี ดังนี้ 

- ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร ทวนสอบผลสัมฤทธิ์และวาง
แผนการดําเนินงานในปีการศึกษาหน้า โดยเฉพาะการจัดตารางเรียน
และกําหนดผู้สอน อาจารย์พิเศษ ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่ปรับปรุง
ใหม่และภาระงานที่เพ่ิมขึ้น 

- ทําความเข้าใจกระบวนการจัดทําหลักสูตรและการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ กําหนดคุณสมบัติผู้เรียนในหลักสูตร ตามระบบประกัน
คุณภาพ AUN QA ที่มหาวิทยาลัยจะนํามาดําเนินงานในอนาคต     

- วางแผนการจัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในหลักสูตร หลังปิดภาคการศึกษา เพื่อนําข้อมูลมาประกอบการวาง
แผนการดําเนินงานหลักสูตร และพิจารณาให้ตรงกับผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรในอนาคต 

- วางแผนการจัดสัมมนาเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในระบบ
ออนไลน์ การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Non-
degree) และการอบรมระยะสั้น ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและปัจจัย
ที่มีผลจากสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบัน 

 

- มคอ.5 
- รายงาน
การประชุม
ภาควิชาฯ 
- ตาราง
เปรียบเทียบ
หลักสูตรเดิม
และการ
ปรับปรุง
หลักสูตร 
พ.ศ.2560 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน 
จากการประเมินหลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) พบว่ามีรายวิชาเลือก

เสรีจํานวน 24 วิชา และมีหลายวิชาที่ไม่เคยเปิดการเรียนการสอน 
จึงได้มีการประชุมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับการ
สอบถามความสนใจของนักศึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนวิชาเลือกเสรีให้
เหมาะสมกับแนวโน้มการออกแบบและสร้างสรรค์ ตลอดจน
ปรับปรุงเนื้อหาสาระของวิชาเลือกเสรีให้ทันสมัยตอบรับต่อการ
พัฒนาด้านการออกแบบและธุรกิจเครื่องประดับ ตัวอย่างเช่น  

ส่งเสริมการเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับและงานตกแต่ง
ด้วยวัสดุที่หลากหลาย ในวิชา 366 229 ศิลปะและการออกแบบ
แก้ว วิชา 366 220 กรรมวิธีตกแต่งพ้ืนผิวเครื่องประดับ และวิชา 
366 213 การออกแบบถักทอและแฟชั่น โดยจํากัดจํานวนนักศึกษา
ในแต่ละวิชาไม่เกิน 5-8 คน มีการเชิญวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้
และฝึกทักษะโดยเฉพาะ ส่งผลให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะและ
เรียนรู้ได้ดีข้ึนจากการเรียนกลุ่มย่อย สามารถนําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง 

สําหรับการดําเนินงานหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ในปีที่ 1 เป็น
การเรียนวิชาพ้ืนฐานและวิชาแกน ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาใกล้เคียงกับ
หลักสูตรเดิม แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและการบูรณาการ
ความรู้ จึงได้มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างสาขาวิชา และ
การสร้างกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนมากยิ่งข้ึน ตัวอย่างเช่น         

วิชา 360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 ให้นักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมวัน
เด็ก ณ สวนสัตว์ นครปฐม เพ่ือแนะนํากิจกรรมศิลปะสําหรับ
เยาวชน 

วิชา 360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 มีการจัดแสดงผลงานร่วมกับ
นักศึกษาภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย และนักศึกษาคณะอักษร
ศาสตร์ เรียนรู้การทํางานในระบบทีมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ
ออกแบบเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย และการสื่อสาร  

นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการ “ฉลาดทําบุญ วิถีสร้างสุข : ปันกัน
สุข” ณ สถาบันประสาทวิทยา โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตร
นําผลงานการออกแบบของนักศึกษาไปมอบให้สถาบันเพ่ือใช้ในการ
ตกแต่ง อันเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ในการออกแบบของนักศึกษา 
และการมีส่วนร่วมในชุมชน 

นอกจากนี้ ในวิชา 366 107 การออกแบบเครื่องประดับ 2 ในชั้น
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ปีที่ 2 ได้ดําเนินงานโดยการนําความรู้ในชั้นปีที่ 1 มาเป็นข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาการออกแบบสร้างสรรค์ที่สะท้อนวัฒนธรรม และการสร้างอัต
ลักษณ์ท้องถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลได้อย่างน่าสนใจ 
โดยการจัดโครงการศึกษานอกสถานที่ในพ้ืนที่ที่มีรากฐานทาง
วัฒนธรรมและการพัฒนาทางสังคม และร่วมมือกับองค์กรเอกชน
ด้านการออกแบบและอุตสาหกรรมเครื่องประดับ 

สําหรับในชั้นปีที่ 3 เป็นการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล 
ผ่านการทดลองในวิชาเลือกต่างๆ และการนําเสนอผลงานส่วนบุคคล 
ตลอดจนพัฒนาทักษะการออกแบบที่ตอบสนองต่อผู้ใช้สอย หรือ
กลุ่มผู้ใช้สอยในสภาวะการณ์ด้านการตลาดของปัจจุบัน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การประกันคุณภาพหลักสูตร ที่จัดขึ้นโดยคณะมัณฑนศิลป์และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 
 
การประเมินกระบวนการจัดทําหลักสูตร 

กระบวนการทบทวนวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษาที่ผ่านมาส่งผลให้การปรับปรุง
สาระของรายวิชาต่างๆของหลักสูตรมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
อย่างกว้างขวาง และเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและจัดทํา
แผนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป  

สําหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะผู้บริหารหลักสูตรมีการ
ประชุมวางแผนการสอนร่วมกับอาจารย์ประจําหลักสูตร และจัด
ตารางสอนตลอด 4 ปี พร้อมกําหนดอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
พิเศษที่เหมาะสม โดยเฉพาะวิชาที่ เป็นวิชาใหม่และสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานและสาระสําคัญ
ของรายวิชาต่างๆให้สอดคล้องกับวิชาการออกแบบเครื่องประดับใน
ทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมเพ่ือทวนสอบผลการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ ของปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือนําข้อคิดเห็นที่
ได้มาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทําหลักสูตร 

การทบทวนเนื้อหารายวิชาและวิธีการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนใน
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

แต่ละภาคการศึกษาแล้ว ยังสามารถเก็บรวบรวมเพ่ือสรุปเป็นข้อมูล
แก่ผู้บริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในการปรับปรุงหลักสูตรรอบ
ต่อไป 

เนื่องจากขั้นตอนการดําเนินงานของการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยที่ ใช้ เวลามาก ในการปรับปรุง
หลักสูตรรอบต่อไปจึงจําเป็นต้องกําหนดกรอบเวลาที่เหมาะสม
สําหรับการดําเนินการของภาควิชาฯและคณะฯ โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงวิชาแกนซึ่งเรียนร่วมกันในทุกภาควิชาของคณะมัณฑนศิลป์  

 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชา 
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

เนื่องจากได้กําหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาที่
ผ่านมาและดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในปีการศึกษานี้ จึง
ดําเนินการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ 3 
ควบคู่กับหลักสูตรเดิม 

อย่างไรก็ดี เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ จึงได้มีการประชุมเพ่ือ
วางแผนและติดตามการดําเนินงานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

1. ประเมินผลและสรุปข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.5 นํามาปรับปรุง
รายวิชาในหลักสูตรเดิม และวางแผนการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับแนวทางการศึกษาในหลักสูตรใหม่  

2. สรุปผลจากการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรของนักศึกษา
และอาจารย์ที่จัดทําขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะการติดตาม
สอบถามนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่  

3. สรุปผลการดําเนินงานสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของหลักสูตร เพ่ือวางแผนการดําเนินงานหลักสูตร
ได้อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น 

4. กําหนดแผนงานปรับปรุงหลักสูตรและกรอบเวลาให้เหมาะสม
กับข้ันตอนการดําเนินงาน ประกอบด้วย การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ การวิพากษ์หลักสูตร การยื่นหลักสูตรเสนอต่อ
กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามลําดับ  

5. พิจารณาการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 

- โครงการ
สัมมนา
ภาควิชา
ประจําปี  
- ตาราง
เปรียบเทียบ
การแก้ไข
หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ.2560 
- หนังสือ
แต่งตั้ง
อนุกรรมการ
ดําเนินงาน
หลักสูตร 
- บทสรุป
ผู้บริหาร
หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Non-
degree) และการอบรมระยะสั้น ซ่ึงเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตร 
 

ผลการดําเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดําเนินงานต่อเนื่องจากปี

การศึกษาท่ีผ่านมา และเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ในปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 ควบคู่ไปกับหลักสูตรเดิมในปีการศึกษานี้ 

นักศึกษาในหลักสูตรใหม่มีความเข้าใจในแผนการเรียน สามารถ
จัดสรรเวลาเรียนตามตารางเรียนที่กําหนดให้ได้เป็นอย่างดี ประกอบ
กับรายวิชาในหลักสูตรชั้นปีที่ 1 ยังคงสาระใกล้เคียงกับหลักสูตรเดิม
อยู่มาก จึงทําให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับนักศึกษารุ่นพ่ีในหลักสูตรเดิมได้  

หลักสูตรในปีที่ 2 เป็นการเพ่ิมทักษะการข้ึนรูปเครื่องประดับให้
สอดคล้องกับการพัฒนาแนวความคิด ในวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ 1 และ การออกแบบเครื่องประดับ 2 โดยเพิ่มความ
เข้มข้นของสาระในโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับรากฐานความคิดเก่ียวกับ
มนุษย์และวัฒนธรรมไทย 

สําหรับหลักสูตรในปีที่ 3 เป็นการพัฒนาแนวคิดด้านการออกแบบ
ในบริบทของธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ เรียนรู้
การสร้างแบรนด์ นําเสนอผลงานและเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง 
และเน้นการฝึกฝนทักษะส่วนบุคคลผ่านวิชาเลือกต่างๆ 
  

การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
เนื่องจากได้มีการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรล่วงหน้าและมี

การประชุมเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์เป็น
ประจําทุกปี ส่งผลให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําเสนอ
ผลการปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนแนวคิดและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มากยิ่งขึ้น 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการและการเตรียมการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา นับว่ามีประสิทธิภาพดี สามารถพิจารณา
สาระในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้อย่างรอบด้าน แก้ไขปัญหา
ต่างๆ และดําเนินการให้สําเร็จตามกรอบเวลาที่ได้ตั้งไว้ โดย
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ตั้งเป้าหมายการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จตามขั้นตอน และ
สามารถนํากระบวนการนี้ไปปรับใช้ในการวางแผนการปรับปรุง
หลักสูตรในรอบต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การวางระบบผู้สอน
และกร ะบวนกา ร
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 

- การกําหนดผู้สอน 
กลไกการกําหนดผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วม
ประชุมกับเพ่ือวางระบบผู้สอน การจัดตารางสอน และการจัดแบ่ง
ภาระงานตลอดปีการศึกษา ล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา 
โดยเฉพาะในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ได้วางตารางเรียนตาม
แผนการสอนครบ 4 ปีตลอดหลักสูตร 

สืบเนื่องจากการประเมินผลการเชิญสอนของอาจารย์พิเศษใน
ภาคการศึกษาที่ผ่านมา มีข้อร้องเรียนเรื่องขั้นตอนการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนล่าช้า สําหรับในปีการศึกษานี้สํานักงานเลขานุการ
คณะฯได้รับทราบถึงปัญหา และแก้ปัญหาโดยเพ่ิมการส่งข้อมูล
สําหรับบันทึกรายละเอียดการเชิญสอนอาจารย์พิเศษและวิทยากร 
โดยให้อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานในรายวิชากรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนทั้งบัตรประชาชน และเลขท่ีบัญชี ยื่นต่อสํานักงาน
เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

ทบทวนการประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษ ในรายวิชา
ต่างๆ และสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาโดยตรง เพ่ือปรับปรุง
ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในรายวิชาที่พบข้อร้องเรียนจากนักศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 
การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตรสามารถกําหนดให้

อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนตรงตามความเชี่ยวชาญในทุกวิชาและ

- มคอ.3 
- มคอ.5 
- สรุป
รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ 
เรื่องการ
ดําเนินงาน
หลักสูตร ปี
การศึกษา 
2562 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

สามารถจัดทําแผนการเรียนรู้ในทุกภาคการศึกษาได้ครบถ้วน 
โดยเฉพาะการเตรียมการสําหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ในปีที่ 
3 ซึ่งจะมีรายวิชาที่ปรับเปลี่ยนไปจากหลักสูตรเดิม 

ระบบการเชิญสอนอาจารย์พิเศษมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น การส่ง
บันทึกและมคอ.3 ช่วยให้อาจารย์ผู้ประสานงานสามารถตรวจสอบ
และติดตามได้ ลดปัญหาการทําเอกสารหายและความล่าช้าของการ
เบิกจ่ายค่าสอน  

จากการประเมินข้อร้องเรียนของนักศึกษาในด้านต่างๆจึงจัดให้มี
การประชุมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพื่อปรับเปลี่ยนอาจารย์พิเศษในรายวิชาที่มีข้อร้องเรียน
จากนักศึกษาและได้พิจารณาสาเหตุอย่างถ่ีถ้วน ตลอดจนการ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนใน
อนาคต 

 

การประเมินกระบวนการกําหนดผู้สอน 
การกําหนดผู้สอน ตารางสอน และการจัดการเรียนการสอน

ตลอดปีการศึกษามีความเหมาะสมกับหลักสูตรเดิม และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560 

แม้ระบบการเชิญสอนของอาจารย์พิเศษและวิทยากรที่กําหนดไว้
ก่อนเปิดภาคการศึกษาจะมีความสอดคล้องกับการทํามคอ.3 แต่บาง
กรณีมีความจําเป็นที่ต้องการปรับเปลี่ยน จึงได้มีการแก้ไขเรื่องการ
ประสานงานกับสํานักงานเลขานุการคณะฯให้มีความคล่องตัวในการ
ดําเนินงานมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานหลักสูตรไม่เกิดภาระกับผู้สอนและผู้
ประสานงานที่เชิญอาจารย์พิเศษ จึงจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลของอาจารย์พิเศษในทุกรายวิชา ของภาคการศึกษาต้นและ
ปลายในหลักสูตร เพ่ือรวมส่งสํานักงานเลขานุการคณะฯ โดยเฉพาะ
ในรายวิชาที่มีรายละเอียดด้านคุณวุฒิของอาจารย์พิเศษท่ีต้องชี้แจง
ต่อมหาวิทยาลัย 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกําหนดผู้สอน 
นําข้อมูลที่ได้จากการประเมินอาจารย์ผู้สอนของนักศึกษา 

ตลอดจนข้อเสนอแนะของอาจารย์มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน และการวางระบบผู้สอนในภาคการศึกษาต่อไป 

ทบทวนระบบการเชิญอาจารย์พิเศษและวิทยากรในรายวิชาที่มี
ปัญหา เพ่ือเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯและแจ้งปัญหาการ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ดําเนินงานแก่สํานักงานเลขานุการคณะฯ 
 - การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 

3 และ มคอ.4) 
กลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการจัดทําแผนการเรียนรู้ใน
ทุกภาคการศึกษา เพื่อรายงานต่อคณะฯ โดยให้อาจารย์ผู้สอนและผู้
ประสานงานทุกวิชาจัดทํามคอ.3 และมคอ.4 กําหนดระยะเวลาการ
จัดทําและรวบรวมแผนการเรียนรู้ แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบผ่าน
สื่อโซเชียลมีเดียและอีเมล์ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

พิจารณาเรื่องการเชิญอาจารย์พิเศษ การประสานงานระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร แผนงานหรือโครงการศึกษานอกสถานที่ 
การคัดเลือกสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา และรายงานในที่ประชุม
ภาควิชาฯ 

พิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยน (ถ้ามี) และรายงานในที่ประชุมภาควิชาฯ 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษานี้ มีการจัดทํามคอ.3 และ มคอ.4 วิชาต่างๆท่ีเปิด

สอนในหลักสูตรครบถ้วน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรติดตามรวบรวมแผนการเรียนรู้ของอาจารย์ใน
รายวิชาต่างๆ 

มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การแนะนําบุคคลากร
และสถานที่เรียนทั้งสองวิทยาเขต 

  

การประเมินกระบวนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ 

ระบบการติดตามการจัดทําแผนการเรียนรู้ของหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพดี อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรดําเนินงานได้ตามแผนงาน
ที่กําหนด 

การวางแผนและดําเนินงานระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในหลักสูตร สามารถสรุปข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ของหลักสูตรได้รอบด้านยิ่งขึ้น 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถพิจารณาแผนการเรียนรู้ 

- มคอ.3 
- มคอ.4 
- มคอ.5 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

สรุปข้อมูลที่ได้จากแผนการเรียนรู้และข้อเสนอแนะเสนอต่ออาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรและภาควิชาฯเพ่ือเป็นข้อมูลการปรับปรุงในภาค
การศึกษาต่อไป 

สามารถติดตามผลการเรียนการสอน และความสนใจของ
นักศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป 

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
กลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมเพ่ือ
วางแผนร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในรายวิชา 
ที่สอดคล้องกับภารกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือจัดทําแผนการเรียนรู้ 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ติดตามและแสวงหาความร่วมมือจากสถาบันและหน่วยงานต่างๆที่
ให้การสนับสนุน  

สําหรับการดําเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ในปีที่ 1 
และปีท่ี 2 ได้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติจากการทัศนศึกษานอกสถานที่ และการค้นหา
สร้างสรรค์อัตลักษณ์ท้องถิ่นจากงานออกแบบ อาทิ 

สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สั งคม 
ผ่านกิจกรรมศิลปะวันเด็ก กิจกรรม Art Camp และโครงการ
เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น เช่น  

- โครงการ “ฉลาดทําบุญ วิถีสร้างสุข : ปันกันสุข” ณ สถาบัน
ประสาทวิทยา 

- โครงการเรียนรู้ศิลปะแห่งสกุลช่างเพชรบุรี สู่การสร้างสรรค์และ
พัฒนาสังคมตามรอยศาสตร์พระราชา 

สําหรับหลักสูตรในปีที่ 3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแสดงผล
งานและจัดแสดงงานอย่างครบวงจร ในโครงการ Gemvision X 
Silpakorn 2019 Young Designer ในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิว
เวลรี่แฟร์ BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR 2019   
 

ผลการดําเนินงาน 

- มคอ.3 
- มคอ.5 
- เอกสาร
โครงการ
สัมมนาการ
จัดการ
ความรู้
ประจําปี 
2562 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ในปีการศึกษานี้มีวิชาในหลักสูตรที่มีกิจกรรมการบูรณาการ
ความรู้ ตัวอย่างเช่น  

- บริษัท ซิกนิต้ี จํากัด ผู้ผลิตพลอยสังเคราะห์ในเครือชวารอฟกี้ 
ได้เห็นศักยภาพในการออกแบบสร้างสรรค์ของนักศึกษา จึงให้การ
สนับสนุนในกิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิชาฯ โดยจัดสรร
วัสดุพลอยสังเคราะห์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ 4 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพ่ือสร้างให้เกิดการบูรณาการ
ความรู้ ด้ านการออกแบบเชิ งพาณิชย์กับผู้ ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับระดับนานาชาติ และนํา
ผลงานจัดแสดงในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ณ 
ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี อันเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริการวิชาการทางสังคม  

- บริษัท Big Silver จํากัด ได้สนับสนุนโครงการออกแบบเพ่ือ
พัฒนาภาพลักษณ์เครื่องประดับเงิน โดยร่วมกับรายวิชา 366 107   
การออกแบบเครื่องประดับ 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใน
งานออกแบบร่วมสมัยที่มีต้นทุนด้านวัฒนธรรม ผ่านโครงการเรียนรู้
ศิลปะแห่งสกุลช่างเพชรบุรี สู่การสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมตาม
รอยศาสตร์พระราชา  

- การจัดโครงการศึกษานอกสถานที่ในวิชาอัญมณีศาสตร์ สําหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพ่ือศึกษาดูงานกระบวนการผลิตอัญมณีและ
ตลาดการซื้อขายอัญมณีของประเทศไทยที่จังหวัดจันทบุรี โดย
การบูรณาการความรู้ ในด้านวิทยาศาสตร์  วั สดุศาสตร์  และ
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับนักศึกษาคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 

- การจัดกิจกรรมบริการวิชาการทางสังคม “ศิลปะวันเด็ก” โดย
ความร่วมมือกับเทศบาลจังหวัดนครปฐม เผยแพร่ความรู้ทางศิลปะ
และประชาสัมพันธ์คณะฯ แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครปฐม 
โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ 

- โครงการแบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยของสถาบันประสาทวิทยา 
ด้วยการ มอบภาพผลงานเรียนรายวิชาการออกแบบ 1 ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้กับสถาบันเพื่อใช้ตกแต่งอาคารผู้ป่วยเนื่องใน
พิธีเปิดงาน “ฉลาดทําบุญ วิถิีสร้างสุข : ปันกันสุข” ณ สถาบัน
ประสาทวิทยา 

- นอกจากนี้รายวิชาในหลักสูตรยังเน้นการศึกษาศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าอารยธรรมไทย 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

โดยการนําผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา 366 210 การ
ออกแบบเครื่องประดับ 5 ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรม
ไทยเข้าประกวดรางวัลสมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เป็น
ประจําทุกปี เพื่อสร้างให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้แก่นักศึกษา 

 

การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ
ภารกิจด้านอื่นๆ 

ในปีการศึกษานี้ การวางแผนและจัดทําแผนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบด้านการบริการวิชาการทางสังคม การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบูรณาการความรู้ มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรตามที่ระบุในมคอ.3 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
พิจารณาร่วมกันจากผลงานของนักศึกษาและประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ จากโครงการการบูรณาการความรู้ต่างๆ พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ สถาบันตลอดจนองค์กรต่างๆมีความ
สนใจเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิชาฯ
ต่อเนื่องในปีการศึกษาหน้า 

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังสามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินผลการเรียนรู้นําเสนอโครงการวิจัย และได้รับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อเป็นตัวอย่างการจัดการความรู้ของ
หลักสูตร โดยเน้นโครงการนํานักศึกษาในหลักสูตรเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชนและท้องถิ่น และสามารถพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบเพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการกับภารกิจด้านอื่นๆ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนําผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนา
และสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนๆในหลักสูตร ตลอดจน
แนะนําอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆเพ่ือจัดทําแผนการเรียนรู้ใน
ภาคการศึกษาต่อไป  

สามารถติดตามและแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน สถาบันและ
หน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ภาควิชาอย่างสม่ําเสมอ  

สามารถเผยแพร่แนวทางการดําเนินงานหลักสูตรด้านการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างให้เกิดความร่วมมือทางการศึกษาและ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การแบ่งปันความรู้เพ่ิมข้ึนในอนาคตอันใกล้ 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ 
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

หลักสูตรได้มีการดําเนินการตามข้ันตอนของการประเมินผู้เรียน 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกัน
ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาต่างๆ ในหลักสูตร
เดิม และทบทวนความสอดคล้องกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 

ผลการดําเนินงาน 
อาจารย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและรายงานผล

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ภาควิชาฯ 

อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 
ด้าน  

คณะมัณฑนศิลป์มีการประเมินผลผู้เรียน และสรุปผลการ
ประเมินผู้เรียนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและภาควิชาฯ 

 

การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ 
อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจใน (Curriculum Mapping) ของ

รายวิชาในหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของแต่ละวิชา  

ระบบการประเมินและสรุปผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด  
 

- รายงาน
การประชุม
ภาควิชาฯ 
- มคอ.3  
- มคอ.5 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรนํา
ข้อมูลไปตรวจสอบและทบทวน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ดําเนินงานหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรมีการ
ประชุมวางแผนการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภาค
การศึกษา  
 

ผลการดําเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรมีการ

ทบทวนการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชา 
อาจารย์ผู้สอนมีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาต่างๆ ในที่ประชุมภาควิชาฯ และ/หรือใน มคอ.5  
 

การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
ระบบการทวนสอบมีความเหมาะสมต่อการปรับปรุงการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 การจัดการเรียนการสอนและการรายงานผลมีประสิทธิภาพดี 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรนํา
ข้อมูลไปทบทวนหากมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงในภาคการศึกษา
หน้า 

- มคอ.5 

 - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร 
กลไกการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรติดตาม
การประเมิน (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) สรุปรายงานและข้อ
ร้องเรียนของอาจารย์ผู้สอนเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ในการประชุมภาควิชาฯ และวางแผนการดําเนินงานสําหรับ

- มคอ.5  
- มคอ.7 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในภาคการศึกษาต่อไป 
วางแผนการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของหลักสูตร เพ่ือเข้าสู่กระบวนการประเมินและพัฒนาการ
บริหารงานหลักสูตร 

รายงานความก้าวหน้าของระบบการประกันคุณภาพและการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ AUN QA เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ใน
อนาคต  

คณะมัณฑนศิลป์จัดทําแบบประเมินสําหรับอาจารย์ ในการ
ประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

รายงานแผนการเรียนรู้ครบถ้วน ยกเว้น (มคอ.6) ในการฝึกงาน
วิชาชีพ ซึ่งยังคงมีนักศึกษาท่ีฝึกงานไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยให้
นักศึกษารายงานผลการฝึกงานในสัปดาห์แรกของการเปิดภาค
การศึกษา และจัดทํา มคอ.6 เพ่ือรายงานภาควิชาฯ ต่อไป 

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ภาควิชาฯได้มีการติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าของกิจการและบริษัทต่างๆ ล่วงหน้า เพ่ือ
สอบถามความต้องการนักศึกษาฝึกงานในช่วงปิดภาคการศึกษา ทั้ง
แบบทํางานที่บ้าน (Work from Home) หรือเข้าฝึกงานที่สถานที่
ของหน่วยงาน และได้รับการตอบรับโดยครบถ้วน นักศึกษาบางส่วน
จึงเริ่มฝึกงานในแบบทํางานที่บ้านและติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
ออนไลน์จนกว่าจะสามารถเข้าทํางานท่ีหน่วยงานได้ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) สามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นปีที่ 3 และ
วางแผนงานประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหลักสูตรในระหว่างปิดภาคการศึกษา เพ่ือนําผลสรุปที่ได้ไปใช้ใน
การบริหารงานหลักสูตรต่อไป 

สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะในการประกันคุณภาพหลักสูตรในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ผู้บริหารหลักสูตรได้วางแผนการจัดการเรียนการ
สอนที่ดําเนินการอยู่แล้วให้สอดคล้องและครอบคลุมด้านการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 

ผลจากแบบประเมินอาจารย์ในหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการ
สอนอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีผลประเมินเพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ระบบประกันคุณภาพและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ AUN QA 
สําหรับการปรับปรุงและดําเนินงานหลักสูตร 
 

การประเมินกระบวนการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสูตร 

ระบบการรายงานแผนการเรียนรู้มีความเหมาะสมสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้รายงานเป็นอย่างดี  

การรายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร มี
ประสิทธิภาพดี สามารถจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรได้ตามเวลาที่วางแผนไว้ เป็นประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ 

ระบบการประเมินโดยแบบสอบถาม มีเนื้อหาครอบคลุมการ
บริหารหลักสูตรในด้านต่างๆ และเปิดโอกาสให้กรอกข้อเสนอแนะใน
ลักษณะอธิบายความ ซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความคิดเห็นมาก
ยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้แบบประเมินและแบบสอบถามต่างๆ ที่จัดทําข้ึนโดย
ภาควิชาฯ เช่นการสํารวจผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน หรือ
ความพร้อมในการเรียนระบบออนไลน์ ยังช่วยให้ทราบถึงข้อมูลและ
แก้ปัญหาต่างๆในการดําเนินงานหลักสูตรได้เป็นอย่างดี 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกํากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

ผลจากการประเมินและปรับปรุงช่วยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตร และรายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินงานหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารหลักสูตรสามารถแก้ปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของ
นักศึกษาและผู้สอนในประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบด้าน  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

  ข้อมูลภาควิชา 

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 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.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 

4.04  ข้อมูลส่วนกลาง 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.48  สํารวจโดย น.ส.
ปนัดดา เจริญ 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้ 12  นิติกุล 
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 
เป้าหมายของปีนี้   :  10 จาก 12 ข้อ ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย     
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เป้าหมายปีต่อไป    :  10 จาก 12 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :   4  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
การบริหารหลักสูตร  

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

- ไม่มี -    
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)  

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการ

แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

- ไม่มี -       
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2562  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- ไม่มี -     

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2562  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- ไม่มี -      

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

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
366 207 การ
นําเสนอผลงาน
เครื่องประดับ 

2/62   เสรมิด้วยการเชิญวิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญมาแนะนาํ
หลักการสร้างมติิบนใบหน้าเพื่อการนําเสนอ
เครื่องประดับในการจดัแสงที่หลากหลาย (29 
ม.ค.63) 

FB อ.ดร.วินิตา 
คงประดิษฐ ์

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2560) และจะได้นําผลการประเมินมาวางแผนการปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม - ไม่มี -  มคอ. 5 
ความรู ้   มคอ. 5 
ทักษะทางปัญญา   มคอ. 5 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

  มคอ. 5 

ทักษะการวิ เคราะห์ เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  มคอ. 5 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี ☐ ไม่มี  
จํานวนอาจารย์ใหม่  -  คน  จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  -  คน 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ  

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง อาจารย์ 
สาย

สนับสนุน 
โครงการสัมมนาเรื่อง E- 
learning ระบบการเรียนการ
สอนออนไลน ์

13 - เรียนรู้การเรียนการสอนผา่นระบบ E- 
learning วิธีการจัดการ และการ
ประชาสมัพันธ์วิชาออนไลน์สําหรบั
หลักสตูร และบุคคลทั่วไป 

เอกสารโครงการ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

5.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
5.2 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
5.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
5.4 10 จาก 12 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. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
และความคิดสร้างสรรค์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนในวิชาเลือกตามความ
สนใจเพ่ือเพ่ิมทักษะการออกแบบและพัฒนาไปสู่ความเชี่ยวชาญ 
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2. รายวิชาในหลักสูตรมีการแบ่งปันความรู้กับองค์กรและสถาบันภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
สอดคล้องกับภารกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. การปรับปรุงหลักสูตรเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นการแสวงหาความรู้และเพ่ิมพูนทักษะอันหลากหลาย พัฒนา
ความสามารถไปสู่ความเชี่ยวชาญ พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
เพ่ือสร้างพลังของการแบ่งปันความรู้ด้วยปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นเป้าหมายหนึ่งใน
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนซึ่งเริ่มต้นที่สถาบันการศึกษา 
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     หมวดที่ 6   
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
กลไกที่ดําเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

จากการดําเนินงานในปีการศึกษา 2561-2562 มีแนวทาง
ติดตามและปรับปรุงการการดําเนินงาน ดังนี้ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
สรุปข้อร้องเรียนของอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา เพื่อประเมิน
ความเป็นไปได้และเสนอแผนการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละ
รายวิชาในการประชุมภาควิชาฯ 

- หัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจําหลักสูตร และหัวหน้าโรงปฏิบัติงาน รายงานในการ
ประชุมภาควิชาฯ และพิจารณาวางแผนบริหารสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีอยู่เดิม และการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับเทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือดําเนินการจัดซื้อโดย
งบประมาณของภาควิชาฯ และ/หรือเสนอต่อกรรมการคณะ
มัณฑนศิลป์ 

1. การประชุมกลุ่มย่อยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ และรายงานในที่ประชุม
ภาควิชาฯ เพ่ือบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2. สํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ภายในโรง
ปฏิบัติงานของภาควิชาฯ และดําเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม 
และจัดระเบียบ ร่วมกับนักศึกษาทุกชั้นปีก่อนเปิดภาค
การศึกษา ให้เหมาะสมเพียงพอกับการเรียนการสอน และสร้าง
จิตสํานึกในการใช้พื้นที่เรียนรู้ร่วมกันในโรงปฏิบัติงาน 

3. ดําเนินการตรวจสอบ ซ่อมบํารุงเครื่องมือ เครื่องจักร 
คอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ โดย 

- จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือสําหรับการสาธิตและ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาในวิชาเลือก เพ่ือเพ่ิมทักษะการตกแต่ง
ประเภทต่างๆ ในงานเครื่องประดับ 

- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครื่องประดับ ห้องชุบและห้อง

- โครงการ
สัมมนา
ภาควิชา
ประจําปี  
- รายงานการ
ประชุมของ
ภาควิชาฯ 
- รายงานการ
สํารวจสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ในโรง
ปฏิบัติงาน 
-แบบการ
ปรับปรุงพื้นท่ี
ห้องภาควิชาฯ 
ชั้น 6 วังท่า
พระ กทม. 
 



71 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สารเคมี อาคารมัณฑนะ ๕ ดําเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและ
นักศึกษาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีโครงการนี้
ได้ขยายผลดําเนินงานเป็นแผนระยะสั้น และระยะกลาง เพ่ือให้
เกิดการปรับปรุงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

4. สําหรับรายวิชาที่ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้
งบประมาณสูง มีการดําเนินงานดังนี้ 
   - การจัดซื้อคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง
สําหรับวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ 
ดําเนินงานโดยทางคณะมัณฑนศิลป์ใช้ร่วมกับภาควิชาอ่ืนๆ  
   - วิชาอัญมณีศาสตร์ ได้จัดซื้อตัวอย่างอัญมณีบางส่วนใน
การศึกษา และได้จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ทดลองใช้
เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีจําเป็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา โดยได้
พานักศึกษาเข้าเรียนรู้ร่วมกับสถาบันที่มีความพร้อม ที่ผ่านมา
คือ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
    - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพ่ิมเติมจากเงินสนับสนุน
การศึกษาของหน่วยงานภายนอกที่มอบให้ภาควิชาฯ 
 

การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม

สามารถจัดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันเพิ่มเติม ตามเป้าหมายที่ระบุ
ไว้ในแผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  

- สําหรับการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน จัดซื้อได้ตามความต้องการในแต่ละวิชา 

- ส่วนของโรงปฏิบัติการ อาคารมัณฑนะ ๕ ได้มีการประชุม
เพ่ือวางแผนการตรวจสอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่นเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องจักร สารเคมีต่างๆ ให้พร้อมอยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี และปลอดภัยต่อนักศึกษา โดยทํารายงานการตรวจเช็ค
แบบรายวัน เพ่ือแจ้งกับหัวหน้าโรงปฏิบัติงานหรือหัวหน้า
ภาควิชาฯ ในทุกปีการศึกษา 

- จัดทําโครงการปรับปรุงห้องภาควิชาฯ ชั้น 6 อาคาร
มัณฑนศิลป์ วังท่าพระ เพื่อเป็นพืน้ที่สําหรับอบรมระยะสั้นแก่
บุคคลทั่วไป และพ้ืนที่สําหรับการสาธิตแบบออนไลน์ 
 

ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการ
ปรับปรุง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหัวหน้าโรงปฏิบัติงาน 
นําเสนอรายงานการสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในส่วนที่ขาด
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
หรือไม่มีประสิทธิภาพ เพ่ือจัดระบบการบริหารและจัดซื้อ
เพ่ิมเติมในปีการศึกษาหน้า ตามแผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา
หลักสูตร 

 - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

กลไกการจัดการข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหัวหน้าโรงปฏิบัติงาน 

รวบรวมประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของภาควิชาฯ ทั้งจากการรายงาน มคอ.5 แบบประเมิน
ของนักศึกษา และการสอบถามโดยตรงจากอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 พ้ืนที่ คือ 

1. โรงปฏิบัติงาน อาคารมัณฑนะ ๕ วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จ.นครปฐม 

2. ห้องเรียน อาคารศิลป์ พีระศรี ๓ วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จ.นครปฐม 

3. ห้องเรียน อาคารมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตวังท่าพระ 
กรุงเทพฯ ซ่ึงปรับปรุงแล้วเสร็จพร้อมเปิดการเรียนการสอนได้
ในปีการศึกษานี้ 

- คณะมัณฑนศิลป์จัดการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร 
และนําผลการประเมินแจ้งต่อหัวหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์
ประจําหลักสูตร 
 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร พบว่า 
- อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบข้อร้องเรียน ประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ และได้นําเสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยตรง หรือในที่ประชุมของภาควิชาฯ 

- การสอบถามโดยตรงจากนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
ระหว่างภาคการศึกษา ในการใช้ห้องเรียนอาคารศิลป์ พีระศรี 
๓ และอาคารมัณฑนะ ๕ พบว่ามีข้อร้องเรียนดังนี้ 

1. ข้อจํากัดเรื่องระบบอินเตอร์เนตและการเข้าใช้งาน แม้ว่า
คณะฯ ได้มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพความเร็วมากข้ึนแล้ว
ในอาคารศิลป์ พีระศรี ๓ แต่การเข้าถึงในอาคารมัณฑนะ ๕ ยัง
ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากเป็นระบบสื่อสารรวมของ

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
และอาจารย์
ต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ใน
หลักสูตร โดย
คณะฯ  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
มหาวิทยาลัย 

2. ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคารศิลป์ พีระศรี ๓ ซ่ึง
ดําเนินงานโดยคณะมัณฑนศิลป์ยังคงไม่พร้อมในการให้บริการ
ได้เต็มประสิทธิภาพ จัดหมวดหมู่หนังสือยังไม่แล้วเสร็จ หนังสือ
มีจํานวนมาก แต่ชั้นวางหนังสือมีไม่เพียงพอ  

ทั้งนี้ ภาควิชาฯ ยังได้สํารวจและสอบถามความเห็นเรื่องการ
เรียนในระบบออนไลน์ของนักศึกษาที่เข้าใหม่ และนักศึกษาใน
หลักสูตร เพ่ือสรุปปัญหาและเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาหน้า โดยเสนอปัญหาไปยัง
คณะฯและมหาวิทยาลัย 
 

การประเมินกระบวนการ 
กระบวนการรวบรวมประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร มีความเหมาะสมและได้รับ
การพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมภาควิชาฯ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์โดย
คณะฯ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สอดคล้องกับปัญหาการ
ร้องเรียนที่รวบรวมโดยภาควิชาฯ 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหัวหน้าโรงปฏิบัติงาน 

นําเสนอการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่และความ
ต้องการในอนาคต โดยเน้นการพัฒนาเพ่ือเป็นต้นแบบแห่งการ
เรียนรู้ 

มีการติดตามการแก้ไขปรับปรุงต่อข้อร้องเรียนในทุกภาค
การศึกษา 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
กลไกการสํารวจข้อมูลความพึงพอใจฯ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และ
หัวหน้าโรงปฏิบัติงาน วางแผนงานเพื่อติดตามจากการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ เสนอในการประชุม
ภาควิชาฯ เพ่ือปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภาควิชาฯ 
 

ผลการดําเนินงาน 
คณะมัณฑนศิลป์จัดทําแบบประเมินสําหรับอาจารย์ และ

นักศึกษา ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตร

แบบประเมิน
สําหรับ
อาจารย์ และ
นักศึกษา ใน
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ในประเด็น
ด้านหลักสูตร
และการจัด
การศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
และการจัดการศึกษา ในหัวข้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะฯ ติดตามผลประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ 
ตรวจสอบและสรุปผลการประเมินนําเสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและภาควิชาฯ 

ภาควิชาฯ จัดทําแบบสํารวจและสอบถามประเด็นปัญหา
ด้านต่างๆ แก่นักศึกษาทุกชั้นปีเพื่อสรุปรวบรวมแนวทางแก้ไข
ในประเด็นเร่งด่วน 
 

การประเมินกระบวนการ 
ระบบการประเมินสามารถสรุปความต้องการของนักศึกษา

และอาจารย์ในหัวข้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมได้
พอสมควร อย่างไรก็ดีสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประเภท
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตความเร็วสูง ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ํา
และเป็นปัญหาข้อร้องเรียนในทุกปีการศึกษา ได้มีการเร่งรัด
ปรับปรุงโดยคณะมัณฑนศิลป์และมหาวิทยาลัย 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหัวหน้าโรงปฏิบัติงาน 

นําเสนอการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในภาควิชาฯ โดย
คํานึงถึงความต้องการของนักศึกษาประกอบการพิจารณา 

โดยเฉพาะปัญหาข้อร้องเรียนที่พบในทุกภาคการศึกษาและยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข 

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

6.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

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

        ระดับคุณภาพ : ปานกลาง    
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
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จุดเด่น 
1. หลักสูตรให้ความสําคัญต่อการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นรูปธรรม 
2. การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโดยนักศึกษาทุกชั้นปี 

เช่นกิจกรรมการปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน การคัดแยกวัสดุและโลหะเพ่ือนํามาหมุนเวียนใช้ใหม่ การจัดตารางลง
ชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพ่ือสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกัน  
 
โอกาสในการพัฒนา 

โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงอาคาร
มัณฑนศิลป์ วิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพฯ ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในภาควิชาฯ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือการเป็นศูนย์ต้นแบบแห่งการเรียนรู้
ระดับชาติ โดยเฉพาะการผสานเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการศึกษาที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตรและ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
1. อาจทําสํารวจบัณฑิตและนายจ้าง
เพื่อสอบทานผลกับส่วนกลางอีกครั้ง 

จัดทําแบบสํารวจผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี
ของหลักสูตร ในปี พ.ศ. 2562 

จัดโครงการสมัมนาภาควิชาฯ และนํา
ผลสรุปมาพัฒนาในการดําเนินงาน
หลักสตูร 

2. พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม
นักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ต่างประเทศ 

บรรลุข้อตกลงในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาเพิ่มเตมิ 2 แห่ง คือ 
มหาวิทยาลยัฮงอิก ประเทศเกาหลีใต้ 
และสถาบันศิลปะเอสโตเนยี 

อยู่ในข้ันตอนการดําเนินงานในส่วนของ
รายละเอียด เช่น การเทียบโอนหน่วยกิต 
ความพร้อมด้านภาษา 

3. วิเคราะห์กระบวนการรับนักศึกษา 
วิธีการทดสอบทักษะดา้นฝีมือ และ
ปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ใหต้รง
กับกลุ่มเป้าหมาย 

- จัดทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์
ภาควิชาฯผ่านสื่อออนไลน์ และช่องยู
ทูป ชาแนล เช่น การประกวด
ออกแบบโลโก้ภาควิชาฯ  
- จัดทําแผนการประชาสมัพันธ์ และ
แสวงหาความร่วมมือระหว่างหลักสูตร
และโรงเรียนมัธยม 

เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน Social 
Media, ขยายกลุ่มเปา้หมายของ
หลักสตูร เช่น ปรับปรุงกระบวนการการ
รับเข้า ด้วยโควต้าทายาทของ
ผู้ประกอบการด้านเครื่องประดับ และ
นักเรียนสายอาชีวะศึกษาที่มีการเรียน
การสอนด้านศิลปะและการออกแบบ, 
พิจารณาเพิ่มวิชาเลือกในสาขาอ่ืนๆ เช่น
อุปกรณ์ประกอบตกแต่ง (Accessory) 
และการสรา้งแบรนดส์ินค้า  

4. ขยายความร่วมมือในระดบั
นานาชาติให้เป็นรูปธรรม 

- สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและ
การประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ  
 

อยู่ในข้ันตอนการดําเนินงานในส่วนของ
รายละเอียด เช่น การแลกเปลี่ยน
อาจารย ์(Artist in Residence) และ
กิจกรรมทางวิชาการร่วมกันอื่นๆ 

5. กํากับ ติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน
การสร้างความร่วมมือฯ จนเป็น
รูปธรรม 

เห็นด้วยกับผลประเมินฯ อยู่ในข้ันตอนการดําเนินงานในส่วนของ
รายละเอียด เช่น การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และ
ร่างข้อตกลง (MOU) 

6. ทําความร่วมมือกับตา่งประเทศ
พัฒนาหลักสตูรอย่างเป็นรูปธรรม 

- พิจารณาการขยายความร่วมมือ
ระหว่างหลักสูตรปรญิญาตรี และ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศระดบั
ปริญญาโท 

อยู่ในข้ันตอนการดําเนินงานในส่วนของ
รายละเอียด เช่น การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และ
ร่างข้อตกลง (MOU) 

7. วิเคราะห์วางแผนจัดหาอุปกรณ์ที่
จําเป็นในกระบวนการในการผลิต
เครื่องประดับ 

- จัดซื้อตามความเหมาะสมต่อการใช้
งานและการเรียนการสอนเป็นประจํา
ทุกป ี

หลักสตูรฯ ดําเนินการตามกระบวนการ
จัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําปี 

8. แจ้งปัญหาและผลกระทบที่ได้รบั
ให้กับคณะฯ เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

- รวบรวมข้อคิดเห็นและปญัหาในการ
ดําเนินงานหลักสูตร เสนอต่อคณบดี
ในการประชุมคณะกรรมการคณะ
มัณฑนศลิป ์

อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่สํารวจ 21 พ.ย.62 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. อยากให้หลักสูตร/ คณะฯ มกีิจกรรมร่วมกับสถาบัน
หรือบริษัทบ่อยๆ  
2. ควรพัฒนาบริการดา้นเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความ
สะดวกให้ทันสมัยยิง่ขึ้น 
3. ควรเชิญวิทยากรเฉพาะทาง เช่น ชา่งภาพ สไตลล์ิส 
มาให้ความรูม้ากข้ึน 
4. ควรเพิ่มเติมเนื้อหาด้าน Excel/ เน้นเร่ืองการตลาด 
มากขึ้น เพราะจบมาหากทาํธุรกิจส่วนตัว จาํเป็นมากที่
จะต้องใช้ เป็นประโยชน์อยา่งมาก 

1. หลักสูตรขยายความร่วมมือ และริเริ่มกิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนในหลักสูตรเป็นประจําทุกภาคการศึกษา 
2. กําหนดให้มีการเชิญวิทยากร และอาจารย์พิเศษที่มี
ความรู้ในหลากหลายสาขามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการตลาด 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน (ถ้าม)ี  
………………………………………………................................................................................................................. 
 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
ผู้สํารวจ (นส.ปนัดดา  เจริญนิตกิุล) แจ้งวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือบัณฑิตสง่ข้อมูลให้นายจ้าง/ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นตน้ ฯลฯ ตอบแบบสาํรวจ 
 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. อยากให้เพิ่มความสําคัญการสอนเก๋ียวกับงานเขียน 
CAD เนื่องจากนอกจากงานดไีซน์แล้ว งานเขียน 3D 
นับเปน็ความรู้ที่สามารถให้การทํางานสะดวกมากขึ้น 
และเป็นทีต่้องการของบริษัทผลติเคร่ืองประดับมากใน
ขณะนี ้
2. บัณฑติของท่านที่มาทาํงานบริษัทเรา มีจรรยาบรรณ
และประพฤติตัวดี ตั้งใจทาํงาน  

 
เห็นด้วยกับผู้ใช้บณัฑิต 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน (ถ้าม)ี 
………………………………………………................................................................................................................. 
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หมวดที ่8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
     

ย้ายการจัดการเรียนการสอนบางส่วนจากวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กลับมายังวังท่าพระ (อยู่
ระหว่างการดําเนินการ) 
 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
     

สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยให้ทุกคณะวิชายกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมแทน ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมณัฑนศิลป์ จึงปรับเปลี่ยนการฝึกงานวิชาชีพของ
นกัศึกษา ดังนี้ 
        1. ขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการ มอบหมายงานที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานภายในที่
พักของนักศึกษาเอง และส่งงานทางอีเมล 
        2. เมือ่สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ ให้สถานประกอบการ เรียกตัวนักศึกษาฝึกงานในความดูแล 
เข้าไปศึกษางานในสถานประกอบการเพ่ิมเติม โดยลดจํานวนชั่วโมงฝึกงานลง 
        3. หากสถานประกอบการไมส่ะดวกให้ฝึกงาน สามารถแจ้งนักศึกษาและภาควิชาฯ โดยจะ
พิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมต่อไป 
        4. หากสถานประกอบการมีข้อเสนอแนะที่จะนําไปสู่การทํางานร่วมกับนักศึกษา ที่พิจารณาแล้ว
ว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถเสนอแนะมายังภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาและทําความเข้าใจร่วมกัน 
โดยมอบหมายผู้ประสานงานรายวิชา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
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หมวดที ่9 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

1. ดําเนินงานในหลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2560) วาง
แผนการเรียนรู้โดยให้วิชาการ
ออกแบบเครื่องประดับในทุก
ชั้นปีเป็นวิชาขับเคลื่อน ที่นํา
ทักษะด้านการวิจัย การทดลอง
วัสดุ การฝึกทักษะขึ้นรูป
เครื่องประดับ และทักษะด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษมา
สอดแทรกให้เกิดทิศทางการ
เรียนการสอนที่ชัดเจนและ
บูรณาการความรู้อย่างเป็น
รูปธรรม 

มิถุนายน-
กรกฎาคม 
2562 

ผศ.ดร.วรรณวิภา 
สุเนต์ตา 

ดําเนินงานแล้วเสร็จ 

2. ดําเนินงานโครงการจัดพ้ืนที่
โรงปฏิบัติงานในระยะสั้น 
(ก่อนเปิดภาคการศึกษา) และ
ระยะกลาง เพื่อซ่อมแซมให้
เกิดมาตรฐานความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

มิถุนายน 2562 
ถึงมิถุนายน 
2563 

หัวหน้าภาควิชาฯ 
และหัวหน้าโรง
ปฏิบัติงาน 

อยู่ระหว่างดําเนินงานให้พร้อม
ก่อนเปิดภาคการศึกษา และ
พิจารณามาตรการเรื่องการใช้
พ้ืนที่ให้เหมาะสมกับจํานวน
นักศึกษา การเว้นระยะ
ปลอดภัย และการรักษา
สุขลักษณะในโรงปฏิบัติงาน 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการทบทวนการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพ่ือใช้ในการปรับหลักสูตรตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
สรุปผลการประเมินหลักสูตรและดําเนินการจัดทําหลักสูตรปรับปรุงในอนาคต  

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
- ทบทวนและประเมินผลการเรียนการสอนตาม Curriculum Mapping ในรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรปรับปรุง 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์  
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- ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมวิชาชีพ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสาขาวิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการ
สอนในหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนแบบ E-learning 
- การสนับสนุนศิลปินและนักออกแบบจากต่างประเทศ เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้
ร่วมกับผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร 
- ติดตามโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศด้านการพัฒนาบุคลากร การนําเสนอ
โครงการวิจัย/ สร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2563 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
1 การปรับปรุงสาระในหลักสูตร หรือ
การพัฒนาเนื้อหาในหลักสูตร เพ่ือการ
เตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์ 
และระบบ E-learning 

10-12 มิถุนายน 2536 
และ มิถุนายน 2564  

หัวหน้าภาควิชาฯ 

1. 2 การปรับปรุงพื้นที่ห้องภาควิชาฯและ
โรงปฏิบัติงาน สําหรับอบรมระยะสั้น
และการสาธิตแบบออนไลน์ 

มกราคม 2564 หัวหน้าโรงปฏิบัติงาน 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2562
ที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียว โดยไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนๆ อีก (ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558) 

 
1. .................................................................... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา  สุเนต์ตา) 
วันที่ 1 ก.ค.63 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร 

 

2. .................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิดาลัย  ฆโนทัย) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

3. .................................................................... 
(อาจารย์ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ์) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

4. .................................................................... 
(อาจารย์ภูษิต  รัตนภานพ) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

5. .................................................................... 
(อาจารย์ชาติชาย  คันธิก) 

วันที่ 1 ก.ค.63 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

   
  

 
 
 

 

 .................................................................... 
(อาจารย์ภูษิต  รัตนภานพ) 

หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 
วันที่ 1 ก.ค.63 

.................................................................... 
(อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล) 

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
วันที่ 1 ก.ค.63 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลกัสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

สําเร็จการศึกษา 
หน้าที่ * 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

สําเร็จ 
1 ดร.วรรณวภิา  สุเนต์ตา ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
10 ปี สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

M.Arch (Architecture) 
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์ศลิปะไทย) 
ปร.ด. (ประวัติศาสตรศ์ิลปะไทย) 

ม.ศิลปากร 
U. of Colorado, USA. 
ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2538 
2540 
2547 
2553 

1, 3 

2 น.ส.ศิดาลัย  ฆโนทัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

ม.ศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2544 
2548 

1, 3 

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

ม.ศิลปากร 
Texas Women's U., USA. 

2534 
2539 

1, 3 

4 นายภูษิต  รัตนภานพ  13 ปี ศ.บ. (ประตมิากรรม) 
ศ.ม. (ประติมากรรม) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2542 
2549 

1, 3 

5 นายชาติชาย  คันธิก  13 ปี วท.บ. (ช่างทองหลวง) 
ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

สถาบันกาญจนาภิเษก 
มรภ.นครปฐม 

2545 
2557 

1, 3 

6 ดร.วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

23 ปี ศ.บ. (ประตมิากรรม) 
Diploma (Jewelry Design) 
Ph.D. (Jewelry Art & Design) 
 

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

2538 
2544 
2549 

2, 3 

7 ดร.สุภาว ี ศิรินคราภรณ ์ รองศาสตราจารย ์ 23 ปี ศ.บ.(เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)หลักสตูร 5 ปี) 
M.A. (Jewelry Design) 
Ph.D. (Jewellery)  
 

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

2539 
2542 
2547 

2, 3 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

สําเร็จการศึกษา 
หน้าที่ * 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

สําเร็จ 
8 ดร.เพญ็สริิ  ชาตินิยม ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
17 ปี ศ.บ.(เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)หลักสตูร 5 ปี) 

M.A. (Design) (Architectural Heritage) 
Ph.D. (Management and Tourism) 

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

2539 
2542 
2556 

2, 3 

9 ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์วานิช ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

11 ปี วท.บ. (วัสดุศาสตร์เทคโนโลยีอัญมณี) 
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 
Ph.D. (Materials Sciences) 

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

2544 
2548 
2552 

2, 3 

10 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. 
U. of New South Wales, 
Australia 
ม.ศิลปากร 

2536 
2539 
2541 
2560 

2, 3 

11 ดร.ยอดขวญั สวัสด ี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

15 ปี ศป.ด. (ศิลปกรรม) 
ศป.ม. (นฤมิตศลิป์) 
ศษ.บ. (ออกแบบศิลปประยุกต์) 

จุฬาลงกรณ์ ม. 
จุฬาลงกรณ์ ม. 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2555 
2548 
2539 

2, 3 

12 นางสาวอรอุมา วิชัยกุล  4 ปี ศ.ม. (การออกแบบเครื่องประดับ) 
ศ.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2559 
2551 

2, 3 

13 นางสาวไพลิน ศริิพานิช  3 ปี ศ.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) 
M.F.A. (Accessories Design) 
 

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

2555 
2556 

2, 3 

14 นายพลัฏฐ์  จิรพุฒินันท์  1 ป ี ศ.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) 
M.A.(Jewellery Silversmithing & Related Products) 

ม.ศิลปากร 
Birmingham City U. 

2557 
2559 

3 

หมายเหตุ : การท าหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 1 หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
       2 หมายถึง อาจารย์ประจาํหลักสูตร 
       3 หมายถึง อาจารย์ผู้สอน 
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ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2562 

ลําดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 
หน่วยงาน/
ตําแหน่ง 

ประสบการณ์
ทํางานที่

เก่ียวข้องกับ
วิชาทีส่อน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

สําเร็จการศึกษา 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

สําเร็จ 

1 อ.ธนิกุล  ศรีลิโก       
2 อ.นุตร์  เชนยะวณชิ       
3 อ.มิญชญา  ชโยสัมฤทธิ ์       
4 อ.วิริน  เชาวนะ       
5 อ.ณัฏฐา  เจริญพานิช       
6 อ.ดร.นันทรัตน์  บนุนาค       
7 อ.นพ  ทีปประสาน  เจ้าของกิจการ 21 ป ี M.B.A. (International Business) U. of Notre Dame, Australia 2541 
8 อ.ชัชวาลย์  เถลิงนวชาติ  เจ้าของกิจการ 11 ป ี ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) ม.ศิลปากร 2545 
9 อ.ชนกนันท์  มุกดาพงศธร       
10 อ.อนุศักดิ์  แก้วกระจ่าง       
11 อ.อรรถพนธ์  ลิมปนพงศ์เทพ       
หมายเหตุ : ไม่มีอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก ทําหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร หรืออาจารย์ประจาํหลักสูตร 

 
ตารางที่ 1.1-9  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสตูร ทีเ่ป็นอาจารย์ประจ าของมหาวทิยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่  

ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563 

ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

1. ผศ.ดร.วรรณวิภา  สเุนต์ตา 1. ผู้วิจัยร่วม เครื่องประดับเพื่อการเจรญิมรณานสุติ 
2. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต 
3. โครงการวิจัยเพื่อจดัทําตําราเรือ่ง “ประวัติศาสตร์ศลิปะตะวันตก : อารยธรรมโบราณถึงหลังสมัยใหม”่ 

2559 
2559 
2560 

1, 3 
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ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

4. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยัสร้างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถติในดวงใจ" 
5. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่
เพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
6. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557, 2559-2562 
7. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2019 
8. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ 2019 International Art and Design Exhibition. Ewha Womans U. South Korea. 26 
November - 1 December 2019. 

2561 
2562 

 
2562 
2562 
2562 

2. ผ.ศ.ศิดาลัย  ฆโนทัย 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต 
2. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่
เพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2559, 2561-2562 
4. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2018 - 2019  
5. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ 2019 International Art and Design Exhibition. Ewha Womans U. South Korea. 26 
November - 1 December 2019. 

2559 
2562 

 
2562 
2562 
2562 

1, 3 

3. อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ ์ 1. เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสต ิ
2. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบผลติภณัฑ์จากมรดกทางศลิปวัฒนธรรม กรณีศึกษา : โบราณวตัถุช้ินเยี่ยมในประเทศไทย 
3. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต 
4. โครงการศูนยส์ร้างสรรค์และพฒันาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) 
5. ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผลติภณัฑ์และต่อยอดตราสินคา้สู่อาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอตุสาหกรรมแฟช่ันและไลฟ์ไตล ์
6. โครงการวิจัยเรื่อง “ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได”้ 
7. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยัสร้างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถติในดวงใจ" 
8. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่
เพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
9. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2018 - 2019 
10. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาํป ีพ.ศ.2557-2562 
11. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ 2019 International Art and Design Exhibition. Ewha Womans U. South Korea. 26 

2559 
2559 
2559 
2560 
2560 
2560 
2561 
2562 

 
2562 
2562 
2562 

1, 3 
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ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

November - 1 December 2019.  
4. อ.ภูษิต  รัตนภานพ 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต 

2. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง "สรรค์สร้างจากสิ่งเหลือใช้ นวัตศิลป์แห่งการประดับกาย" 
3. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่
เพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
4. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2562 
5. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2019 
6. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั เรื่อง กรุงเทพฯ และฟลอเรนซ์ นครแหง่แม่น้ํา: การศึกษาประวัติศาสตร์ และการสรา้งสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปะและการออกแบบในบริบทรว่มสมัย 

2559 
2560 
2562 

 
2562 
2562 
2563 

 

1, 3 

5. อ.ชาติชาย  คันธิก 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต 
2. โครงการสร้างสรรค์เครื่องประดับสําหรับชุดแต่งกายประจําชาติ "Creative Thai 2016" 
3. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่
เพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
4. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2562 
5. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2018 - 2019 

2559 
2560 
2562 

 
2562 
2562 

1, 3 

6. ผศ.ดร.วรีวัฒน ์ สิริเวสมาศ 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต 
2. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสตูรดุษฎีบัณฑิตศลิปะการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
3. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยัสร้างสรรค์ เรื่อง "สรรคส์ร้างจากสิ่งเหลือใช้ นวัตศิลป์แห่งการประดับกาย" 
4. ผู้วิจัยร่วม โครงการพัฒนาผลติภัณฑเ์ชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไมส้ีทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย) 
5. ผู้วิจัยร่วม การพัฒนาผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในย่านเยาวราช-เจริญกรุง 
6. ผู้วิจัยร่วม การพัฒนาเมืองวัฒนธรรมอัจฉริยะ : กรณีศึกษาย่านเยาวราช-เจรญิกรุง 
7. ผู้วิจัยร่วม แก่นคูนแคน แดนของดี [ประเภทผลงานออกแบบ] โรงแรมพูแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น 
8. ผู้วิจัยร่วม ผ้าเมืองแคน แดนแก่นคูน [ประเภทผลงานออกแบบ] โรงแรมพูแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น 
9. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่
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ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

เพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
10. โครงการพัฒนาศักยภาพของวัสดุจากชุมชนพื้นที่ในจังหวัดระยอง การเชื่อมโยงระหว่างวัสดุจากผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่น กับ
นวัตกรรมอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี
11. ผู้วิจัยร่วม การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช 
12. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาํป ีพ.ศ.2557-2562 
13. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2018 – 2019 
14. การประชุมวิชาการนานาชาตทิางศิลปะ หัตถศลิป์และการออกแบบ ครั้งที่ 3 ประจาํปี พ.ศ.2562 
15. ผู้วิจัยร่วม โครงการพัฒนาออกแบบและจดัทํารูปแบบผลติภณัฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่มคีุณภาพ กลุ่มประเภท
ของใช้ ของตกแต่ง ตามโครงการชมุชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น 
16. ผู้วิจัยร่วม โครงการพัฒนาออกแบบและจดัทํารูปแบบผลติภณัฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่มคีุณภาพ กลุ่มผ้าและ
เครื่องแต่งกาย ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น 
17. โครงการวิจัย เรื่อง ชุมชนบ้านบาตร ความคดิสร้างสรรค์และการออกแบบโลหะภณัฑ์ใหม่ ความเป็นไปได้เพื่อการคงอยู่ของชุมชนใน
พื้นที่หัตถศิลป์สร้างสรรค ์
18. กรุงเทพฯ และฟลอเรนซ์ นครแห่งแม่น้ํา: การศึกษาประวตัิศาสตร์ และการสร้างสรรคผ์ลงานด้านศิลปะและการออกแบบในบริบท
ร่วมสมัย  
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2562 
2562 
2562 
2563 
2563 

 
2563 

 
2563 

 
2563 

 
7. รศ.ดร.สุภาว ี ศิรินคราภรณ ์ 1. ผู้วิจัยร่วม เครื่องประดับเพื่อการเจรญิมรณานสุติ 

2. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต 
3. โครงการส่งเสรมิการวิจยัและการจัดการองค์ความรูเ้รื่องเอกลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้แก่
วงการอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ช่วงที ่3 : หลัง
สมัยใหมไ่ทยก้าวหน้า 
4. ผู้วิจัยร่วม โครงการพัฒนาคณุภาพผลติภณัฑ์ กลุม่ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี 
ราชบุรี และสุพรรณบรุี) ประจาํปี 2560 
5. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยัสร้างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถติในดวงใจ 
6. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่
เพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
7. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2562 

2559 
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ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

8. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2019 
9. เครื่องประดับจากผีแมน โลงไม ้และพิธีกรรมแห่งความตายจากอดีตสู่ความร่วมสมยั 

2562 
2563 

8. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม 1. โครงการวิจัย เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต 
2. ผู้วิจัยร่วม โครงการ Eco Glass Hub 
3. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่
เพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
4. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2562 
5. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2019  

2559 
2561 
2562 

 
2562 
2562 

2, 3 

9. ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์วานิช 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต 
2. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่
เพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2019 
4. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2562  
5. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ 2019 International Art and Design Exhibition. Ewha Womans U. South Korea. 26 
November - 1 December 2019. 
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10. อ.ดร.วินิตา  คงประดิษฐ ์ 1. ผู้วิจัยร่วม เครื่องประดับเพื่อการเจรญิมรณานสุติ 
2. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถิตในดวงใจ 
3. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่
เพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
6. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2562 
7. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2019 

2559 
2561 
2562 

 
2562 
2562 

2, 3 

11. อ.ดร.ยอดขวัญ สวสัด ี 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการพัฒนาต้นแบบผลติภณัฑ์จากมรดกทางศลิปวฒันธรรม กรณีศึกษา : โบราณวตัถุช้ินเยี่ยมในประเทศไทย 
2. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสตูรดุษฎีบัณฑิตศลิปะการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
3. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที ่1) 
4. ผู้วิจัยร่วม โครงการพัฒนาคณุภาพผลติภณัฑ์ กลุม่ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี 
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ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

ราชบุรี และสุพรรณบรุี) ประจาํปี 2560 
5. โครงการออกแบบตราสญัลักษณ์ (Creative Fine Art Thailand). 2018 IMAGINASIA – RE : TAIPEI. Taipei City China. 1 - 6 
กรกฎาคม 2561. 
6. ออกแบบจัดทํารูปเลม่ศิลปกรรมหนังสือ “พระเมรุมาศสมยัรัตนโกสินทร์” รางวัลดีเด่น 2562 กลุ่มหนังสือสวยงามท่ัวไป โดย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันท่ี 29 มี.ค.62 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิิริกติิ ์
7. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่
เพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2557-2562 
9. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 – 2018 
10. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ 2019 International Art and Design Exhibition. Ewha Womans U. South Korea. 26 
November - 1 December 2019. 

 
2561 

 
2562 

 
2562 

 
2562 
2562 
2562 

12. อ.อรอุมา วิชัยกุล 1. “พัฒนาการของงานเครื่องประดับยุคสมัยใหม่และหลังสมยัใหม”่ บทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยศลิปากร ฉบับ
ภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ และศิลปะ ฉบับท่ี 10. พฤษภาคม-สิงหาคม 2560. หน้าที่ 2506 - 2520. (TCI กลุ่ม 1) 
2. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่
เพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. โครงการเครื่องประดบัร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากองค์ประกอบของงานศิลปะไทย 
4. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2560-2562 
5. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 – 2019 
6. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ 2019 International Art and Design Exhibition. Ewha Womans U. South Korea. 26 
November - 1 December 2019. 

2560 
 

2562 
 

2562 
2562 
2562 
2562 

2, 3 

13. อ.ไพลิน ศิริพานิช 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่
เพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2. โครงการวิจัย เรื่อง เครื่องประดับตกแต่งในรูปแบบของทีร่ะลึกสาํหรับพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้มป้าไท ้
4. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจําปี พ.ศ.2561-2562 
5. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2018 – 2019 
6. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ 2019 International Art and Design Exhibition. Ewha Womans U. South Korea. 26 

2562 
 

2562 
2562 
2562 
2562 

2, 3 
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ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

November - 1 December 2019. 
14. อ.พลัฏฐ์  จิรพุฒินันท์ 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการเครื่องประดับร่วมสมัยทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากองค์ประกอบของงานศิลปะไทย 

2. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2018 – 2019 
3. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ 2019 International Art and Design Exhibition. Ewha Womans U. South Korea. 26 
November - 1 December 2019. 

2562 
2562 
2562 

2, 3 

*หมายเหตุ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมผีลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5  ปีย้อนหลัง 

 
ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ 

ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

1. อ.ธนิกุล  ศรีลิโก    
2. อ.นุตร์  เชนยะวณิช    
3. อ.มิญชญา  ชโยสัมฤทธิ ์    
4. อ.วิริน  เชาวนะ    
5. อ.ณัฏฐา  เจริญพานชิ    
6. อ.ดร.นันทรัตน์  บุนนาค    
7. อ.นพ  ทีปประสาน    
8. อ.ชัชวาลย์  เถลิงนวชาต ิ    
9. อ.ชนกนนัท์  มุกดาพงศธร    
10. อ.อนุศักดิ์  แก้วกระจ่าง    
11. อ.อรรถพนธ์  ลิมปนพงศ์เทพ    
**หมายเหตุ  
อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (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 
     
 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  (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 ิ

1 Thai Jewellery : The picture book inspired by 
treasures of Wat Ratchaburana, Ayutthaya.  

ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา 2019 International Art and Design Symposium. 
Ewha Womans University South Korea. 26 
November - 1 December 2019. pages 184-187. 

ฐานข้อมูล RIS 

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

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  (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 
     
 
ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  (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 
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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 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 

     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

     
 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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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 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
     

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 



95 
 

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 

     
 
ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ําหนัก 0.20) 
     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ําหนัก 0.40) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(ค่าน้ําหนัก 0.60) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ําหนัก 0.80) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

1 Thai Jewelry : Picture book and stationary inspired 
by treasures of Wat Ratchaburana.  

ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา The Art and Design Exhibition. by Members of 
The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn  

ฐานข้อมูล RIS 

2 A Spontaneous Bit.  ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin  
3 Bangkok : Halmeoni Ttal Phyathai Residence Brooch.  อ.ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ ์ University South Korea. 1 - 3 May 2019.  
4 Avatar.  อ.ภูษิต รัตนภานพ   
5 Garuda and Naga.  อ.ชาติชาย คันธิก   
6 Krabi Beads.  ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art  ฐานข้อมูล RIS 
7 Embroidery No.1.  ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia.  
8 The Flowers the King Planted.  อ.ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ ์ 9 October 2019 - 11 October 2019.  
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
9 Still Life 2019.  อ.ภูษิต รัตนภานพ   
10 Adorable Pu.  อ.ชาติชาย คันธิก   
11 Thai Jewellery : The picture book inspired by 

treasures of Wat Ratchaburana, Ayutthaya.  
ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา 2019 International Symposium/ International Art 

and Design Exhibition. Ewha Womans University  
ฐานข้อมูล RIS 

12 A Spontaneous Bit.  ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย South Korea. 26 November 2019 - 1 December  
13 Bangkok: Halmeoni Eomeoni Ttal Phayathai 

Residence Brooch.  
อ.ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ ์ 2019.  

14 The Power of Change.  อ.ภูษิต รัตนภานพ International Art Exhibition & Academic 
Collaboration. หอศิลปะและการออกแบบคณะ
มัณฑนศลิป์ Thailand. 27 - 30 October 2019. 

ฐานข้อมูล RIS 
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สรุปผลการประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 4.25 

659 
4.48 4.48 

147 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 
87.5 

18 
60.00 3.00 

30 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  7.48/2 = 3.74 ด ี

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 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  10/3 = 3.33 ด ี
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์   13.33/3 = 4.44 
ตัวบ่งช้ี 4.2.1ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 20 

1 
20.00 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 60 
2 

40.00 3.33 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ร้อยละ 20 14.40 
288.00 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  11.44/3 = 3.81 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 4 4 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 4 4 

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

10 จาก 12 
ข้อ 

 
12 จาก 12 

ข้อ 
5.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  16/4 = 4.00 ด ี
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 



98 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 3 3 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 47.92 / 13 = 3.69 ด ี

  
 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

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 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 3.74 3.74 ดี 
3 3 3.33 - - 3.33 ดี 
4 3 3.81 - - 3.81 ดี 
5 4 4.00 4.00 - 4.00 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.63 3.75 3.74 3.69 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

 - ดี ดี ดี 
  

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องดําเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

 
ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

      
 

3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
    
 



การยื่นขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสทิธิบัตร (Patent) 
อนุสิทธิบัตร  กรรมวิธีการผลิตวัสดุส าหรับผลิตภัณฑ์เครือ่งประดับจากวัสดุเหลือใช้ (ยื่นค าขอ 28 ส.ค. 2562) 

 

  
 

 
 

โครงการให้บริการวิชาการ/โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (ปี 2562 - 2563) 
โครงการให้บริการวิชาการ 
ปีงบประมาณ 2562  โครงการเรียนรู้เส้นทางอารยธรรมลูกปัดโบราณสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม ระหว่างวันที่ 11 – 

14 ก.พ. 2562 (เงินกองทุนอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษาเชิงบูรณาการ) 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

     

 

 
 
 
 



 นิทรรศการเปดิกล่องเครื่องประดับ 61 ในงานแสดงสินค้า Bangkok Gems Jewelry & Watch Fair 
ระหว่างวันที่ 20 – 24 ก.พ. 2562 

 

  
 
 นิทรรศการแสดงผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ใน

พื้นที่ท่องเที่ยว 4 ภูมิภาค “รว่มสมัยในมรดกศิลป์” ระหวา่งวันที่ 20 – 24 มี.ค. 2562  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

   

     
 

 
 



 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าผลงานด้านศิลปะการออกแบบส่วนบุคคล : Young Dec Camp 

2019” โดยคณาจารย์และรุ่นพ่ีนักศึกษาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ (27 ต.ค. 2562)  
ณ อาคารมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
 

  
 

  
 

ปีงบประมาณ 2563  โครงการจัดเตรียมสถานที่และรูปแบบการสอนอบรมระยะสั้นภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 
วังท่าพระ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 
 

 
 



 โครงการเรียนรู้ศิลปะแห่งสกุลช่างเพชรบุรี สู่การสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมตามรอยศาสตร์พระราชา 
ของหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนจาก
วัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชน ระหว่างวันที่ 13 -15 กุมภาพันธ์ 2563 
 

  
 

  
 

  นิทรรศการผลงานเครื่องประดับของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในงาน บางกอกเจมส์แอนด์จวิเวลรี่แฟร์ 
BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR 2019, อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์1-3, บูธเลขที่ A36,38,40,42 
and B35,37,39,41 ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน พ.ศ.2562 

 

  
 

  



โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563  คณะมัณฑนศลิป์ได้มีโอกาสรับใช้สังคมด้วยการน านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 

และภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา มาแบ่งปันความสุขให้กบัผู้ป่วยของสถาบันประสาทวิทยา ด้วยการ
มอบภาพผลงานเรียนรายวิชา Design 1 ใหก้ับสถาบันเพื่อใช้ตกแต่งอาคารผู้ป่วยเนื่องในพิธีเปิดงาน  
”ฉลาดท าบุญ วิถีสร้างสุข : ปนักันสุข” ณ สถาบันประสาทวิทยา (19 ธ.ค. 2562) 

 

  
 

  
 
 

รางวัลหรือผลงานโดดเด่นของบุคลากร/นักศึกษา ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
คณาจารย ์  อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์(27 เม.ษ. 2563) 

 

 
 
 
 

 



 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ Best of Art and 
Design จาก The Research Institute of Ceramics Ewha Womans University (30 พ.ย. 2562) 
 

  

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดขวัญ สวัสดี อาจารย์ประจ าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ได้รับ

ประกาศนียบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ส าหรับผู้ท าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับชาติ จาก
ท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช จากรางวัลหนังสือดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2562 
ผู้ออกแบบจัดท ารูปเล่มหรือศิลปกรรม ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป “พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์” 
จากโครงการประกวดหนังสือดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  

 

  
 
 อาจารย์ไพลิน ศิริพานิช ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาการออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ รุ่น

บุคคลทั่วไป ในโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “อัตลักษณ์แห่ง
คุณค่า ผ้าขาวม้าอาเซียน” 
 

  
 
 
 



 อาจารย์ไพลิน ศิริพานิช ได้รับรางวัล Emerging Designer Awards 2019 สาขา Jewelry Design 
 

 
 

 อาจารย์อรอุมา วิชัยกุล และอาจารย์พลัฏฐ์ จิรพุฒินันท ์ได้รับรางวัล Finalist Emerging Designer 
Award 2019 สาขา Jewelry Design 
 

  
 

ศิษย์เก่า  นายณัฐสิทธิ์ คัชรินทร์ ศิษย์เก่าของภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ รุ่นที่ 13 กับผลงานที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร ของภาควิชาออกแบบ
เครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์และอัตักษณ์องค์กรภายใต้แนวคิด Aesthetics of Jewelry, Aesthetics of Life ชิง
รางวัลมูลค่า 10,000 บาท โดยเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ส่งผล
งาน 

โดยผลงานจะถูกน าไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของภาควิชาฯ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเอกลักษณ์
ของความเป็น “เครื่องประดับ ศิลปากร” ต่อไป 

         



 นางสาวปวันรัตน์ ปัญจไชยโรจน์ ศิษย์เก่าของภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ รุ่นที่ 18 ในการประกวด
การออกแบบเครื่องประดับ (GIT's World Jewelry Design Awards) ครั้งที่ 13 โดยผลงาน "Grass in 
Evening" ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทเครื่องประดับที่ใช้พลอยเพริโด ได้รับเงินสด 4,000 ดอลลาร์
สหรัฐ และโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี
 

 
 
 

 โครงการ Degree Shows 2019 รายชื่อนักศึกษาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ที่ผ่านเข้ารอบ Live 
Presentations จากสาขา JEWELRY DESIGN  
1. นางสาวกมลวรรณ์ ชูแก้ว 
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศิลปรัสมี 
3. นางสาวฐิตาภรณ์ มหาวัน 
4. นายภูวิทย์ สถิตยานุรักษ ์
5. นางสาวรมิตา ชินนิยมพาณิชย ์
6. นางสาววิมลมาศ ปทุมล่องทอง 
7. นางสาวสุพิชา จิระศิริโสภณ 

 
 

     
 
 
 
 
 



 
 รางวัลผลงานที่ได้รับยอดไลค์ใน โครงการ Gemvision X Silpakorn 2019 Young Designer จาก

ผลงานนักศึกษา ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัลยอดเย่ียม และมียอดไลค์สูงสุดจากทั่วโลก คือ 

1. นายอธิกบุตร อินละพัด 
และผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอีก 5 รางวัลคือ 

1. นางสาวปานเกล้า สุนทรีวงศ ์
2. นางสาวพิชาภพ ตระการลือชัย 
3. นางสาวมาริสา หมู่ค า 
4. นางสาวอริยดา ศรีอัมพร 
5. นางสาวสุปรียา ผนึกดี 

 

 

 
 

  นายไพรสณ แววบัณฑิตระยับ และนายวงษยศ นาพวรม ได้รับรางวัลชมเชยในสาขาการออกแบบ
เครื่องใช้และเครื่องประดับ รุ่นบุคคลทั่วไป ในโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ปี 2562 
ภายใต้หัวข้อ “อัตลักษณ์แห่งคุณค่า ผ้าขาวม้าอาเซียน” 
 

 
  

 



นักศึกษา 
การประชาสัมพันธ์
และการรับนักศึกษา 

 โครงการแนะแนวทางการศึกษาประชาสัมพันธ์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มทางเลือกในการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนช้ันมัธยมปลาย ณ สถานศึกษา (มีเอกสารแนบ 1) 

 เปิดบ้านมัณฑนศิลป ์26 27 28 สิงหาคม 2562 
- การแสดงผลงานของนักศึกษา 7 ภาค 4 ชั้นปี 
- แนะแนวการให้ความรู ้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะมัณฑนศิลป ์
- Workshop 
ณ ตึกศิลป์ พีระศร ี3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร ์
 

 
  
  

อาจารย ์
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการสอนออนไลน์ของคณาจารย์ภาควิชาฯ 
(10,12 มิถุนายน 63) 

 



 
 นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบเครื่องประดับ A {N} ATTA "Death is a reminder that life is 

short." 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ ณ อัตตาแกลลอรี ่จัดแสดงระหว่าง 9 มิถุนายน – 
4 สิงหาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา 

 

  

 

 

 

  



การเรียนการสอน 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ บ้านไร่ยายลิ้ม จังหวัด

เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์ 
เจ้าของสถานที่และวิทยากรพิเศษทางด้านศาสตร์พระราชาให้ความรู้ต่อนักศึกษา เพื่อน าไปพัฒนา
ชิ้นงานในรายวิชาออกแบบเครื่องประดับ 2 ต่อไป 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  การบรรยายผลงานการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องประดับ (4 มีนาคม 2563) 
โดย Sigurd Bronger ศิลปินผู้มีชื่อเสียงจากประเทศนอร์เวย์ (Jewellery Engineer) หัวข้อ The Nature 
of Things : The Making of Things  
ณ ห้อง 604 ตึกมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
โดยความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
อัตตา แกลเลอรี่  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
  กิจกรรมทัศนศึกษาวิชาศิลปะไทยปริทัศน์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 

ศึกษาและเยี่ ยมชมโบราณสถานและพิพิ ธภัณฑสถานแห่ งชาติ  เจ้ าสามพระยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา (10 ก.พ. 2563) 

 

  
 

  กิจกรรมทัศนศึกษาวิชาศิลปะไทยปริทัศน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ศึกษา
และเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย ก าแพงเพชร และพิษณุโลก 

 

 
 



  นักศึกษาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ได้เข้าร่วม Glass Workshop ในการเปิดนิทรรศการโชว์เด่ียว
ครั้งแรกในเมืองไทยของ JUNG-SUK KIM ที่ BGC Glass Studio Gallery เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563  

ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ขอขอบพระคุณบริษัท บางกอกกล๊าส จ ากัด (มหาชน) และ JUNG-
SUK KIM ศิลปินแก้วระดับโลก และหัวหน้าภาควิชาเซรามิคและแก้ว จากมหาวิทยาลัยฮงอิก 
สาธารณรัฐเกาหลี โดยนิทรรศการ “JUNG-SUK KIM SOLO EXHIBITION” เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้
ถึง วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ BGC Glass Studio Gallery ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

 

  
 

  
 

  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ ร่วมกับภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร จัดการบรรยายพิเศษ โดยคณาจารย์จากเอสโตเนี่ยน อะคาเดมี่ออฟอาร์ต 
(Estonian Aceadmy of Arts) ประเทศเอสโตเนีย 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิด และมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ เป็นผู้แปลการ
บรรยาย 

โดยมีล าดับในการบรรยาย ดังนี ้
1. Professor Indrek Sirkel 

Head of Department 
Department of Graphic Design 
Faculty of Design บรรยายเรื่อง Art of graphic 

 

2. Associate Professor Dr. Kristi Kuusk 
Head of Department 
Department of Textile บรรยายเรื่อง Smart Textile 

 

3. Professor Piret Hirv 
Head of Departmen t 
Department of Jewellery and Blacksmith 
บรรยายเรื่อง Constant and Indefinite. On things  
we can rely on and those that remain undetermined' 



การบรรยายจัดขึ้นที่ห้องประชุมสมัยเฉลิม ตึกศิลป์พีระศร3ี คณะมัณฑนศิลป์ 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
19 กรกฎาคม 2562 
 

  
 

  
สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

  ศิษย์เก่าคณะมัณฑนศิลป์รุ่นที่ 40 ที่ได้มอบทุนสนับสนุนส าหรับจัดซื้อเครื่อง 3D printer และอุปกรณ์
การเรียนการสอนอ่ืนๆ ให้กับทางภาควิชาฯ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท 

 นอกจากนี้ คณะศิษย์เก่ายังมอบทุนการศึกษาให้กับศิษย์ปัจจุบันจ านวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
อีกด้วย 
 

  
 

  โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงปฏิบัติการเครื่องประดับวิทยาเขตสนามจันทร์ 
 

 
 



  ปฐมนิเทศนักศกึษา 4 ชั้นปี ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ เรื่องการใช้ห้องปฏิบัติงานอาคารมัณฑนะ 
5 ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร (19 ก.ค. 2562) 
 

  
 

  
 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ จัดท าแบบส ารวจผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ครอบครัวของนักศึกษาได้รับ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 โดยคัดเลือก
รายชื่อของนักศึกษา จ าวน 20 คน ส่งคณะฯเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนต่อไป (10 พฤษภาคม 2563 : มี
เอกสารแนบ)  

  
  

 
  
  

 



    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ที่       อว.๐๕๒๐.๑๐๕/                              วันที่    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓                          
เร่ือง รายช่ือนักศึกษาขอรับทุนสนับสนนุช่วยเหลือ ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 

 
เรียน คณบดี  
 
 ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ ขอส่งรายช่ือนักศึกษาจํานวน 20 คน เพ่ือขอรับทุนสนับสนุน 
เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด 19 (Covid-19) โดยภาควิชาได้ทําแบบสํารวจผลกระทบทั้งการ
เรียนออนไลน์และผลกระทบทางเศรษฐกิจตามเอกสารแนบ 
 
 ปี 1 (เข้าปีการศึกษา 1/2563)     จํานวน 3  (คน) 
น.ส. ญาณพันธ์ กันเดช    โทร 097-964-1546 
นาย วีระสิทธ์ิ คํามาก    โทร 0623764071 
น.ส. สุพัชชา เสวี     โทร 0959412476 
  
 ปี 2       จํานวน 4  (คน) 
620410200 นาย โชติอนันต์ ป่ินเจริญนพคุณ 
620410208 น.ส. ปภาวรินทร์ สวนมะลิ  โทร 0858688329 
620410283 น.ส. ดวงทิพย์ โลสีดา  
620410285 น.ส. ภันทลิา โพธิ์สิทธ์ิ  โทร 0959158444 
  
 ปี 3       จํานวน 6  (คน)   
04610281 น.ส. เบญจรักษ์ คูหาวรรณ   โทร 0631918248 
04610264 น.ส. สุธิดา ยมบิน 
04610199 น.ส. กัลยกร ไชยแสง   โทร 0885328979 
04610267 น.ส. ภทัรานิษฐ์ แก้วมาลุน  
04610200 น.ส. จิรัฐิกร แสงเปล่ง   
04610206 น.ส.ธัญวดี ปีตวิบลเสถียร.  โทร 0968608502 



  
  
 ปี 4       จํานวน 7  (คน) 
04600227 น.ส. ชิณณัชดา วีรีย์ 
04600244 น.ส. วริศรา จันทพันธ์   โทร 0922692546 
04600239 น.ส. พิมพ์ทอง คงชยาสุขวัฒน์  โทร 0959464992 
04600220 นาย กิตติกร คุ้มสมบัติ 
04600253 นาย อัจฉริยวัฒน์ ดวงพายัพ  โทร 0944701779 
04600223 นาย เฉลิมชัย ล้นสุขวงศ์ โทร 0886019885 
04600241 น.ส.แพรวา แก้วแดง   โทร 0876721011 
 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

 ด้วยความเคารพ 
 
 
 
 อาจารย์ ภูษิต รัตนภานพ 
 หัวหน้าภาควิชาออกแบบเตรื่องประดับ 
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