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ครอบคลุมสอดคล้องตามรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 
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ค าน า 
 

รายงานชุดนี้เป็นรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งด าเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 15
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562- วันที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 

 
 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
 
ตารางที่            หน้า 
1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ า    86 
1.1-2 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ  88 
1.1-3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ      88 
1.1-4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นอาจารย์ประจ า)     90 
1.1-5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)    90 
1.1-6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร)     91 
1.1-7 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)     91 
1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา      91 
1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ า  
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563      92 
1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเภทอ่ืนๆ 97 
2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง     99 
2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  99 
2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ   99 
2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   100 
2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล    100 
2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  101 
2.2-7 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่        101 
หมายเหตุ :ไม่มีตารางที่ 3.x-xในฟอร์มรายงานฯ 
4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 102 
4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 102 
4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 103 
4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 103 
4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐาน 104 
ข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ 
4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่        105 
ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา       105 
5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ      107 
6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร      108 
7.1 เปูาหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว     108 
7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาหมาย       108 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ประจ าปีการศึกษา 2562 บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเอง และ
เป็นการศึกษารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ตามรายองค์ประกอบโดยบรรยายในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ น าเสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางพัฒนา
เร่งด่วน 3 – 5 ข้อ โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เพ่ือน าเสนอข้อมูลส าหรับกรรมการประเมิน
หลักสูตร สภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
รวมทั้ง น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

ทั้งนี้ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นที่สุดของหลักสูตรฯ อัน
ประกอบด้วยในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป, หมวดที่ 4 อาจารย์, หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของ
หลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร และหมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร เนื่องจาก
หลักสูตรฯมีการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยหมวดที่ 2 บัณฑิต, หมวดที่ 3 นักศึกษา และหมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร ที่
จักต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของการสร้างกลไกสนับสนุนที่มีความทันสมัยตาม
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ 
หรือพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้ง กลไกยังต้องสร้างความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตาม
ความเคลื่อนไหวในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิผล 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

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

 
หมวดที ่1 

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

มคอ. 2 ปัจจุบนั 
หมายเหตุ 

(ระบุคร้ังที่/วนัที่ผา่นสภา
มหาวิทยาลยั) 

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

หลักสูตรคร้ังที่ 4/62 (4 
เม.ย.62) 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

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

ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรข้างต้น  
และคณาจารย์ดังรายนามต่อไปนี้ 
1. อ.ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ์ 
2. ผศ.ศิดาลัย  ฆโนทัย 
3. อ.ภูษิต รัตนภานพ 
4. อ.ชาติชาย  คันธิก 

5. อ.อรอุมา วิชัยกุล 
6. อ.ไพลิน  ศิริพานิช 
7. อ.พลัฏฐ์  จิรพุฒินันท์

 

อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) 
1.  อ.ธชัชัย  ยอดพิชัย 
 

หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท
ต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี      
พ.ศ.2559 – 2563 
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สถานที่จัดการเรียนการสอน วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์ 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ.2558) 

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/   

ตารางอ้างอิง 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ทั้ง 3 คน และท าหนา้ที่อาจารย์ที่
ปรึกษา, อาจารย์ผูส้อบ
วิทยานพินธ์ และผูส้อน 
 

ตารางที่ 1.1-1  
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
  

- ครบถ้วนตามคุณสมบัติ เร่ือง 
คุณวุฒิ ป.เอก และมีต าแหน่ง รศ.  
- มีผลงานวชิาการทีไ่ม่ใช่สว่นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ด ารงต าแหน่งวิชาการ อย่างน้อย 
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการ เป็น
ผลงานวิจัย 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

3. คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
  

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

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

4. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน 
  

อาจารย์ประจ า 
- ครบถ้วนตามคุณสมบัติ เร่ือง 
คุณวุฒิขั้นต่ า ป.โท เทียบเท่าใน
สาขาวชิาทีต่รง และสัมพันธ์กบั
สาขาของรายวชิาทีส่อน 
 อาจารย์พิเศษ 
- ครบถ้วนตามคุณสมบัติ เร่ือง 

คุณวุฒ ิ
- มีประสบการณ์การสอน และมี

ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
โดยมีอาจารยป์ระจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวชิา 

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

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/   

ตารางอ้างอิง 
- มีผลงานวชิาการทีไ่ม่ใช่สว่น

หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ผู้ด ารงต าแหน่ง
วิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์หลัก
และอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้ควา้อิสระ 

 

- ครบถ้วนตามคุณสมบัติ เร่ือง 
คุณวุฒิ ป.เอก, เทียบเท่า หรือขั้น
ต่ า ป.โท, เทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่ง รศ. 
- มีผลงานวชิาการทีไ่ม่ใช่สว่นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ด ารงต าแหน่งวิชาการ อย่างน้อย 
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็
ผลงานวิจัย 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

  

ไม่มีอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม 
 

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

7. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ 
  

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

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
ตารางที่ 1.1-6 
ตารางที่ 1.1-7 
ตารางที่ 1.1-9 
ตารางที่ 1.1-10 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา 
  

- ผู้ส าเร็จการศึกษาตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติ/ นานาชาติ ที่มี
คุณภาพตามประกาศ กกอ.  

ตารางที่ 1.1-8 
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/   

ตารางอ้างอิง 
- น าเสนอฉบบัสมบูรณ์ต่อที่
ประชุมวชิาการที่มีการตีพิมพ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ 
(Proceedings) 

9. ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

  

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

ตารางที่ 1.1-3 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังสดุท้าย 
เมื่อปี พ.ศ.2559 

 

 
หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

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

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

1.1 
 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับและสัมพันธ์กับสาขาวิชา 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 100 มีผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ เช่น ผลงาน
สร้างสรรค์ เป็นต้น อย่างน้อย 3 รายการ ใน 5 ปีย้อนหลัง และมีผลงานทางวิชาการ โดยมีผลงานวิจัย จ านวน
อย่างน้อย 1 รายการ 
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โอกาสในการพัฒนา 
1. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 100 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาการออกแบบ

เครื่องประดับและสายวิชาที่สัมพันธ์ และมีต าแหน่งวิชาการเทียบเท่า  
2. หลักสูตรฯ มีแผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ หรือสนับสนุนการท าผลงานวิชาการในลักษณะต่าง ๆ แก่

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
2.1 มีการแจ้งข้อมูลการสนับสนุนทุนการศึกษา หรือการวิจัยด้านอัญมณีจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย

ศิลปากร, วช, สวทช., หรือ สกว. ให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบ 
2.2 มีการแจ้งข้อมูลการสนับสนุนทุนการศึกษา หรือการวิจัยด้านอัญมณีจากมหาวิทยาลัยชั้นน าด้าน

การออกแบบเครื่องประดับในต่างประเทศ อาทิ ทุนอีราสมัส (ERASMUS+) จากสหประชาชาติ
ยุโรป, มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน เป็นต้น ให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบ 

2.3 มีแผนการสนับสนุนคุณวุฒิด้านต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ (โดยใช้ทุนของสถาบันวิจัยของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมัณฑนศิลป์) เพ่ือรองรับการพัฒนาแนวทางการศึกษาด้านการ
ออกแบบหรือหลักสูตรใหม่ในอนาคตของภาควิชาฯ 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิต 

ข้อมูลนักศึกษา 
ปี

การศึกษา 
จ านวนที่
รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม

เกณฑ ์(โดยรวมที่
ส าเรจ็ก่อนเกณฑ์) 
   

   
     

จ านวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา 

2562 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหว่าง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2562 (4) 

อัตราการคงอยู่ 
   

   
  X 100 

 2560 2561 2562 

2558 (11) - 3 - 0.00 6 2 54.55 
2559 (10) - - - 0.00 8 2 80.00 
2560 (14) - - - 0.00 10 4 71.43 
2561 4 - - -  3 1 75.00 
2562 (6) - - -  5 1 83.33 

* จ านวนที่รออนุมัติปริญญา (ถ้ามี) 
() ในจ านวนนี้ ไม่รายงานตัว/ ไม่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปีแรกรวม 1, 2, 1, 1 คน ตามล าดับป ี
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

นักศึกษาร้อยละ 100 เป็นบุคคลที่ท างานหาเลี้ยงชีพควบคู่ไปกับการเรียน ท าให้มีปัญหาเรื่องเวลาใน
การเข้าชั้นเรียนและวินัยในการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเหตุให้นักศึกษาบางส่วนพ้นสภาพจากการ
เป็นนักศึกษาหรือลาออก ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา ตลอดจนจบหลักสูตร 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 62 61 60 59 58 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น - 3 - - - 3 
2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น - 11 - - - 11 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - 27.27 - - - 27.27 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2559 จ านวนรับเข้าในรุ่น 10 - - - - 10 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2560 จ านวนรับเข้าในรุ่น 14 - - - - 14 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2561 จ านวนรับเข้าในรุ่น 4 - - - - 4 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
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ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 62 61 60 59 58 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 
2562 จ านวนรับเข้าในรุ่น 6 - - - - 6 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 

ความรับผิดชอบ วินัย หรือการบริหารจัดการเรื่องเวลาของนักศึกษา ความขยันหมั่นเพียร และความ
ทันต่อสถานการณ์ ข่าวสาร หรือวิกฤตของโลก 

 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2561  
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งช้ี 
ผลรวมค่า
คะแนน 

(1) 

จ านวนข้อ
ที่ตอบ 

(2) 

จ านวนคน
ที่ตอบ 

(3) 

ค่าเฉลี่ย 
(4) =  (1) 
      (2)X(3) 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
771 21 8 4.59 

โครงการ
ติดตามผล  

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 113 3 8 4.71 บัณฑิตฯป ี
   (2) ด้านความรู ้ 113 3 8 4.71 การศึกษา 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 108 3 8 4.50 2561 
   (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 111 3 8 4.63  

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

169 5 8 4.23 
 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 157 4 8 4.91  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ท้ังหมด (คน) 9   

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

8 
  

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสตูร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

88.89 
  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ค่าเฉลี่ย  3.93  เกณฑ์ประเมิน  :  3.93  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ค่าเฉลี่ย  4.59  เกณฑ์ประเมิน  :  4.59  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย  4.20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ค่าเฉลี่ย  4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท าของบัณฑิต
ในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น แบบประเมินความพึงพอใจ เครือข่ายศิษย์เก่า การจัดสัมมนาการระดมสมอง
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ของผู้ใช้บัณฑิต อันประกอบไปด้วย คณาจารย์ต่างสถาบัน องค์กรของรัฐ ผู้ประกอบการ และสื่อ หรือการเข้า
เยี่ยมผู้ประกอบการต่างๆ หลักสูตร ฯ ได้รับข้อมูลการใช้บัณฑิตที่เพ่ิงจบการศึกษา เป็นข้อมูลรูปธรรมที่
ค่อนข้างชัดเจน ดังจะเห็นว่า ผู้ใช้งานแสดงความคิดเห็นต่อบัณฑิตว่า บัณฑิตผู้ส าเร็จจากหลักสูตร ฯ เป็นผู้มี
ผลงานเชิงประจักษ์และมีเอกลักษณ์สูง เป็นผู้มีความตั้งใจ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัว
เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ เป็นผู้สนใจหาความรู้เพ่ิมเติมสม่ าเสมอและน าเอาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในงานที่
รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี เป็นผู้สนใจศึกษาหาความรู้ด้านการสร้างสรรค์เพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอ และน าเอา
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี เฉพาะอย่างยิ่ง มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง รู้หน้าที่ 
เข้าใจงาน มีน้ าใจ มีไมตรีจิตและบริการต่อผู้ที่มาติดต่อ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ด้วยความจริงใจ 
 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท) 
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รบัการตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

ประเภทการตีพิมพ ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

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

0.20   
ตารางที่ 2.2-2 

3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40 2 0.80 
ตารางที่ 2.2-3 

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

0.40   

ตารางที่ 2.2-3 

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

0.60   
ตารางที่ 2.2-4 

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

0.80   

ตารางที่ 2.2-5 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 2 1.60 
ตารางที่ 2.2-5 

6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ 1.00   ตารางที่ 2.2-6 
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ประเภทการตีพิมพ ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระ เบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้ วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 2.2-6 
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   ตารางที่ 2.2-7 

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

0.80   
ตารางที่ 2.2-7 

11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00   
ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 2.40  
13. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 9  
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

26.67 
 

15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ 3.33  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 170.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ร้อยละ  26.67  เกณฑ์ประเมิน  :  3.33  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 24.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 24.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 ค่าเฉลี่ย 4.20 ค่าเฉลี่ย 4.59 4.59 
2.2 ร้อยละ 24.00 ร้อยละ 26.67 3.33 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
7.92/ 2  =  3.96  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. จากการที่สาขาวิชาเผยแพร่ผลงานนักศึกษาที่มีคุณลักษณะสร้างสรรค์ เป็นนวัตกรรมทางสุนทรียะ 
และมีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้สถาบันชั้นน าใน
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ต่างประเทศ คือ เอสโตเนียน อะคาเดมี ออฟ อาร์ต (Estonien Academy of Art) เสนอการลงนามสัญญา
ร่วมจ า (MOU) เพ่ือขอความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ในปี พ.ศ.2562 นี้ 
สถาบันเอสโตเนียน อะคาเดมี ออฟ อาร์ต มีการด าเนินการความก้าวหน้าทางวิชาการที่เป็นรูปธรรม ดังนี้ การ
ส่งอาจารย์ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ Associate Professor Piret Hirv, Associate Professor Dr. Kristi Kuusk 
และ Associate Professor Indrek Sirkel อาจารย์ประจ าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ สิ่งทอ และ
ออกแบบกราฟฟิก โดยล าดับ ซึ่งเป็นสาขาวิชาสายสัมพันธ์กับสาขาการออกแบบเครื่องประดับ มาเป็นศิลปิน
พ านัก (Artist in Residence) ระหว่างวันที่ 15-21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เพ่ือศึกษา เรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการแลกเปลี่ยนบุคคลากร หรือการหารือถึงแนว
ทางการด าเนินงานด้านการจัดท าหลักสูตรร่วมกันของสองสถาบันในอนาคต 

2. หลักสูตรฯ ตระหนักถึงธรรมชาติของสาขาวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบที่มีอยู่หลากหลาย การ
รับนักศึกษาของหลักสูตรฯ จึงเอ้ือให้นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีจากต่างสาขา รวมทั้ง นัก
ออกแบบที่มีประสบการณ์สูงแต่ขาดคุณวุฒิ สามารถสมัครเข้าเรียนได้ โดยน าองค์ความรู้ดั้งเดิมมาบูรณาการ
กับองค์ความรู้ใหม่ด้านการออกแบบเครื่องประดับ จึงก่อให้เกิดแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานและรูปแบบ
เครื่องประดับ ที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่ และมีความแตกต่างไปจากรูปแบบเครื่องประดับทั่วไปใน
ปัจจุบัน ตัวอย่าง นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา พ.ศ.2562 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการ
ออกแบบแฟชั่น สามารถสร้างสรรค์รูปแบบและขยายผลด้านเทคนิคลักษณะอ่ืนแก่ผลงานออกแบบ
เครื่องประดับร่วมสมัยที่มีความแตกต่างจากการออกแบบเครื่องประดับตามขนบดั้งเดิม  การพัฒนาแนว
ทางการเรียนการสอนตามลักษณะดังกล่าว สามารถขยายช่องทางอาชีพแก่บัณฑิตและสร้างสรรค์งานรูปแบบ
ใหม่ ๆ แก่วงการการออกแบบเครื่องประดับ 

2.1 หลักสูตร ฯ เอื้อเฟ้ือให้นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ จากประเทศ
ไต้หวัน เข้ามาเป็นศิลปินพ านัก (Artist in Residence) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม - 2 สิงหาคม 
พ.ศ.2562 นอกเหนือจากที่นักศึกษาท่านดังกล่าว จักเข้ามาปฏิบัติการเรียนขึ้นรูปเครื่องประดับด้วยเทคนิค
ไทยโบราณแบบประเพณีนิยมแล้ว ยังต้องมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการผลงานการออกแบบที่มุ่งเน้นกา ร
น าเสนอวิธีคิดจากประเทศอ่ืนในโลกตะวันออก เพ่ือการบูรณาการสาขาต่างความรู้ เป็นผลลัพธ์อันดีต่อ
นักศึกษา ในการน าไปประยุกต์สู่การออกแบบสร้างสรรค์เครื่องประดับร่วมสมัยให้ก้าวหน้าต่อไป และแนะ
แนวทางการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปแก่บัณฑิต 

3. เนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2559 มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตแล้วมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอันเป็นแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ฯ ตัวอย่างเช่น การจัดนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์เครื่องประดับร่วมสมัยเพ่ือสร้างความสอดคล้อง
กับกระแสหรือแนวทางการสร้างสรรค์ของเครื่องประดับในระดับสากล และได้รับเผยแพร่อย่างเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้ง การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา บรรยาย หรือแลกเปลี่ยนทัศนะในการออกแบบจาก
ปรมาจารย์หรือนักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับสากล ดังจะเห็นได้จาก 

3.1 การบรรยายเชิงปฏิบัติการผลงานการออกแบบ โดย อาจารย์ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ Associate 
Professor Piret Hirv, Associate Professor Dr. Kristi Kuusk และ Associate Professor Indrek Sirkel 
จากสถาบันเอสโตเนียน อะคาเดมี ออฟ อาร์ต (Estonien Academy of Art) ที่มุ่งเน้นการน าเสนอวัสดุเชิง
สร้างสรรค์ และการบูรณาการสาขาต่างความรู้ เพ่ือให้นักศึกษาประยุกต์สู่การออกแบบสร้างสรรค์
เครื่องประดับร่วมสมัย ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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3.2 การบรรยายผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องประดับ โดย Sigurd Bronger ศิลปินและ
อาจารย์ผู้มีชื่อเสียงจากประเทศนอร์เวย์ หัวข้อ The Nature of Things. : The Making of Things ณ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จักเห็นได้ว่าการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ต่างชาติและการเชิญ
วิทยากรต่างประเทศ เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาบัณฑิต เหตุด้วยความสามารถในการสังเกตถึงวิธีการ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในลักษณะที่แตกต่างจากการน าเสนอผลงานวิชาการหรือช่องทางการท างาน
สร้างสรรคท์ั่วไป  

3.3 การจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity 
(CI)) ประจ าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท โดยเปิดโอกาสให้บัณฑิตที่จบ
ส าเร็จการศึกษาหรือนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม เนื่องจากเป็นผู้ที่เข้าใจ คุ้นเคย และมีความสัมพันธ์กับภาควิชา 
ฯ ทั้งนี้ ด้วยจุดประสงค์เพ่ือการสื่อสารถึงเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจ าได้ง่ายและเข้าถึงปณิธานของภาควิชา
ออกแบบเครื่องประดับ  

 
โอกาสในการพัฒนา 

หลักสูตรฯ มีแผนผลักดันให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงานการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย ในระดับชาติ
อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสเข้าร่วมการแสดงผลงานในระดับนานาชาติให้มากขึ้น เช่น การประกวด การจัด
นิทรรศการ การแลกเปลี่ยนระหว่างหลักสูตรฯ กับสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้ง การขยายผล
การลงนามสัญญาร่วมจ า (MoU) เพ่ือขอความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ใน
ปี พ.ศ.2562 หลักสูตรฯ ได้มคีวามก้าวหน้า 2 ส่วน ได้แก่  

1. จากการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน คือ คณะมัณฑนศิลป์ (ภาควิชา
ออกแบบเครื่องประดับ) และโรงเรียนบุนกะแฟชั่น ประเทศญี่ปุุน (รวมถึงตัวแทนสาขาประจ าราชอาณาจักร
ไทย) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา สองสถาบันได้สร้างความร่วมมือในเชิงประจักษ์ ซึ่งถือว่าเป็น
การเริ่มต้นข้อตกลงในระดับการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ โดยอาจารย์จากโรงเรียนบุนกะแฟชั่นได้ ร่วมบรรยาย
และเข้าสังเกตการณ์รายวิชาต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา 1/ 2562 อาทิ รายวิชา 366 101 ประวัติ
เครื่องประดับ และ 366 511  มานุษยวิทยาและสุนทรียศาสตร์เครื่องประดับ เช่นเดียวกับคณาจารย์จาก
หลักสูตรฯ ได้แก่ รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ และอ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ ก็ได้จัดการบรรยายแก่นักเรียน
โรงเรียนบุนกะแฟชั่น จ านวนทั้งหมด 4 ครั้ง 

โรงเรียนบุนกะแฟชั่น มีจุดประสงค์ในการเตรียมความรู้พ้ืนฐาน ด าเนินการจัดการหลักสูตร และการเรียน
การสอน ที่มุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะด้านแฟชั่นอย่างครบวงจร ทั้งด้านการออกแบบ การสร้างแพตเทิร์น การ
เลือกสรรวัตถุดิบ เทคนิคการตัดเย็บ เทคนิคการปรับแก้ เครื่องประดับ และเครื่องตกแต่งร่างกาย นอกจากนี้ 
โรงเรียนบุนกะแฟชั่นยังมีเปูาหมายให้ผู้เรียนฝึกสร้างสรรค์และออกแบบผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ด้วยการปฏิบัติจริงเป็นส าคัญ จักเห็นได้ว่า แนวทางของโรงเรียนบุนกะแฟชั่น มีความใกล้เคียงกับหลักสูตร ฯ 
มีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ร่วมกันในอันท่ีจะเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ และความสามารถให้กับวงการ
แฟชั่นและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับของไทย ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่ากับนานาชาติ  ทั้งนี้ 
นักศึกษาและบัณฑิตยังสามารถเสริมสร้างศักยภาพของตนเองในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน
หรือค้นหาแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

2. การแสดงผลงานนิทรรศการระดับชาติและนานาชาติของบัณฑิต ผู้ที่สามารถสร้างชื่อเสียงและเป็น
การขยายผลการประชาสัมพันธ์แก่หลักสูตร ฯ ในระดับสากลยิ่งขึ้นไป กรณีตัวอย่าง คือ นางสาวอาญะ อิโต ได้
จัดนิทรรศการผลงานเครื่องประดับร่วมสมัย ณ อัตตา แกลเลอรี่ ราชอาณาจักรไทย และได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
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แสดงผลงาน ณ เทศกาลงานแสดงเครื่องประดับนานาชาติ Schmuck 2019 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ซึ่งเป็นเทศกาลส าคัญและมีชื่อเสียงระดับโลกมาเป็นเวลายาวนาน  
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หมวดที่ 3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

- การรับนักศึกษา 
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2562 เพื่อการรับนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกับปีที่
ผ่านมา กล่าวคือ ความคล้ายคลึงในส่วนของการเพิ่มความ
เข้มข้นต่อกลไกก่อนการรับนักศึกษาผลการด าเนินงาน จึง
เพิ่มเติมกลไก 2 ลักษณะ ได้แก่ กลไกการประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้สร้างความเข้าใจกับผู้ที่ก าลังตัดสินใจเลือกอาชีพหรือ
สมัครศึกษาต่อ กลไกดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุนการ
น าไปสู่ เปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของการรับ
นักศึกษา และกลไกการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ผู้ที่ก าลังส าเร็จการศึกษาในระดับศิลปบัณฑิตของ
ภาควิชา ฯ และมีผลการเรียนดี เยี่ ยม การสนับสนุน
ทุนการศึกษาดังกล่าว ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างโอกาสแก่
นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีและอยากศึกษาต่อเท่านั้น แต่เป็น
การสร้างแนวทางปฏิบัติหรือตัวอย่างของนักศึกษาดีเด่นแก่
นักศึกษาต่างสถาบันด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ลักษณะของการก้าวหน้าไปด้วยกันทั้งชั้นปี  แต่ความ
แตกต่าง คือ สถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
ในช่วงต้นปี อันเป็นช่วงเวลาตรงกับการรับสมัคร ท าให้การ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการสอบสัมภาษณ์เป็นไปในลักษณะ
ของการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งอาจสร้างอุปสรรค
ในการรับสมัครและประเมินแฟูมผลงานบางประการ 

 

*กลไกประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม) 
    หลักสูตร ฯ จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ
เรื่องเครื่องประดับร่วมสมัยแก่สังคมในลักษณะต่างๆ อาทิ 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย 
หรือธุรกิจเครื่องประดับ ฯลฯ อย่างสม่ าเสมอ แต่ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวาง ท าให้กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อด้านการออกแบบ ไม่สามารถ
เข้าถึงวัตถุประสงค์หรือปณิธานของหลักสูตร ฯ มากเพียงพอ 
คณะกรรมการหลักสูตร ฯ จึงจัดการประชุมและมีมติให้
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละบุคคล ท าหน้าที่การ
ประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ การ
ดูแลเร่ืองการประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการติดต่อประสานงานกิจกรรมและการ

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

อ้างอิง 
ด าเนินงานของหลักสูตร ฯ กับองค์กรของรัฐและเอกชน เช่น 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์, ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
และการประชาสัมพันธ์กับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่
มีคณะหรือสาขาที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 
 

กลไกการสนับสนุนทุนการศึกษา 
หลักสูตร ฯ และก าหนดเงื่อนไขแก่ผู้รับทุนการศึกษา ดังนี้  

1) เป็นนักศึกษาทีจ่บการศึกษาจากภาควิชาออกแบบ
เครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2) เป็นผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม อยู่ในเกณฑ์ 3.5 ขึ้นไป 
3) ระหว่างที่ได้รบัทุนการศึกษา จกัต้องมาปฏิบัติงานใน

ลักษณะของนักศึกษาผูช้่วย โดยเนื้อหาสาระของงาน
มุ่งเน้นงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการขึ้นรูป
เครื่องประดับ  

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

กลไกการรับนักศึกษา 
หลักสูตร ฯ มีกลไกการวางแผนการรับ และคัดเลือก

นักศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ระบบการ
คัดเลือกเร่ิมจากการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเข้าศึกษา
ในหลักสูตร โดยพิจารณาคุณสมบัติ ให้มีความเหมาะสมกับ
หลักสูตร ดังนี้  

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

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

3) ปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัคร
นักศึกษาจ านวน 2 รอบ (มค-มีค, เมษ-มิย) เพื่อขยาย
เวลาแก่นักศึกษาที่ติดตามข่าวสารการรับสมัครไม่ทนั
การณ์ ถือเป็นกลไกในการรับนกัศึกษาที่เป็นรูปธรรม 
เนื่องจากส่งผลต่อจ านวนนักศึกษาที่มีจ านวนมากข้ึน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ส่วนในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรประกาศรับจ านวนผู้

เข้าศึกษาต่อ ไม่เกิน 15 คนต่อปีการศึกษา มีจ านวน
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกของหลักสูตรใน
ปี พ.ศ.2562 จ านวนทั้งสิ้น 6 คน แสดงให้เห็นถึงจ านวน
จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรยังมีจ านวนไม่ตรงตาม
เปูาหมายเชิงปริมาณที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ซึ่งคณะกรรมการ
หลักสูตรพบประเด็นที่เป็นปัญหา มักมาจากการก าหนด
คุณสมบัติ ข้อก าหนดที่ 1 คือ นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีด้านอัญมณีและเครื่องประดับมีจ านวนน้อย 
เนื่องจากมีสถาบันเพียงไม่กี่แห่งในราชอาณาจักรไทย ที่เปิด
การเรียนการสอนด้านนี้ จึงส่งผลให้จ านวนผู้สมัครน้อย และ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของหลักสูตร ส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาไม่ตรงสาขา รวมทั้ง ข้อก าหนดที่3 รอบการรับ
สมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ของบัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการ
แล้วเสร็จเพียง 2 รอบเท่านั้น 

แต่เปูาหมายเชิงคุณภาพส าหรับการด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษาปีการศึกษา  2562 หลักสูตรฯ ได้นักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกของหลักสูตรในปี พ.ศ.2562 
จ านวน 5 คน จ านวน 3 คนเป็นนักศึกษาเก่าที่ส าเร็จ
การศึกษาไปเมื่อ 3 ปีก่อน ซึ่งได้ผ่านการท างานมาระยะหนึ่ง 
ปัจจุบันต้องการคุณวุฒิและขยายผลความคิดสร้างสรรค์จาก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตนเอง อีก 1 คนเป็นนักศึกษา
เพิ่งส าเร็จการศึกษา ส่วนที่เหลืออีก 2 คน คือ นักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาด้านเครื่องประดับจากต่างสถาบัน และ
นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบสร้างสรรค์ แต่
ต้องการต่อยอดธุรกิจเคร่ืองประดับของครอบครัว และพร้อม
ที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานที่มีความจ าเป็น
ของสาขาวิชาทั้งหมด 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ เห็นว่า เปูาหมายเชิง
คุณภาพ ในปีการศึกษานี้ เป็นผลสัมฤทธิ์มาจากกลไกการ
ประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนทุนการศึกษา เนื่องจากได้มี
การสัมภาษณ์นักออกแบบจ านวนดังกล่าว โดยผู้สมัครได้ให้
ข้อมูลถึงเหตุผลการตัดสินใจสมัครศึกษาต่อในหลักสูตร ฯ ว่า 
กิจกรรมที่หลักสูตรฯ น าเสนอและเผยแพร่แก่สังคมที่ผ่านมา 
แสดงออกถึงวิสัยทัศน์และทัศนคติของคณาจารย์ที่มีต่อ
วงการการออกแบบของไทยและแนวทางการพัฒนาทิศ
ทางการออกแบบเครื่องร่วมสมัยในอนาคต  

 

ผลการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การปฏิบัติด าเนินงานในการสอบคัดเลือก มี 2 ล าดับ คือ 
1) บัณฑิตวิทยาลยัพิจารณาคุณสมบัติพื้นฐานจาก

หลักฐานของผู้สมัคร และรบัเทยีบเคียงคะแนนสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบนัทีม่ีระดับ
มาตรฐานสากล  

2) คณะกรรมประจ าหลักสูตรจัดสอบสัมภาษณ์ พิจารณา
คุณสมบัติเชิงลึก และพิจารณาแฟูมผลงานส่วนบุคคล 
เป็นไปตามรอบการรับสมัคร 

 

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

การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 
จากประเมินกระบวนการรับนักศึกษาจากปีที่ผ่านมา 

พบว่า จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การศึกษามีจ านวนน้อยกว่าเปูา 
แต่ไม่ใช่ประเด็นปัญหา ประเด็นปัญหามี 4 กรณี แต่ประเด็น
ที่ 4 ก่อเกิดผลดีเกินความคาดหมาย คือ 

1) คุณลักษณะของผู้สมัครมีความหลากหลายเนื่องจาก
สถาบนัที่สอนเก่ียวกับการออกแบบอัญมณีและ
เครื่องประดับมีจ านวนไม่กี่แห่งในประเทศ สถาบัน
ดังกล่าว มีการเตรียมคุณลักษณะของบัณฑิตระดบั
ปริญญาตรีและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่
แตกต่างกัน เช่น บางสถาบันมุง่เน้นผลส าเร็จที่เปน็
รูปลักษณ์ของผลงาน บางสถาบนัให้ความส าคัญเร่ือง
เทคนิคกับงานฝีมือเท่านัน้ หรือบางแห่งให้
ความส าคัญในด้านการผลติเชิงอุตสาหกรรมเพียง
อย่างเดียว เป็นตน้ ในการสอบสัมภาษณ์ ท าให้
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรรบัทราบถึงปัญหา การ
ขาดความมั่นใจในการท าโครงการวิทยานิพนธ์ของ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
นักศึกษา และการขาดเปูาหมายในการผลิตองค์
ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออนาคต 

2) มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับของผู้สมัครมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร รับรู้ร่วมกันถึงปัญหาที่
ผู้สมัครขาดความรู้ ความเข้าใจในหัวใจส าคัญของการ
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ที่แสดงออกถึง
กระบวนการวิจัย ทดลอง และการถ่ายทอดอย่างเปน็
ระบบ ในการสอบสัมภาษณ์ผูส้มัครจึงขาดความ
ละเอียดในการอธิบายผลงานการออกแบบ
เครื่องประดับของตนเอง ขาดความชัดเจนในการ
สะท้อนถึงทฤษฎี วิธีการวิจัยแนวความคิด 
กระบวนการสรา้งสรรค์และผลติ รวมทั้ง ไม่สามารถ
บรรยายถึงพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ สรุป
ประเด็น และการประมวลองค์ความรู้ที่ตนเอง
สังเคราะหไ์ด้จากผลงานที่ผ่านมาทั้งหมด 

3) แนวโน้มของวฒุิภาวะ ประสบการณ์ และอายุของ
ผู้สมัครสูงขึ้น รวมทัง้ คุณภาพของผู้สมัครอยู่ในระดับ
ของการเป็นนักออกแบบที่ประสบความส าเร็จใน
วงการการออกแบบ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร
รับทราบถึงจุดประสงค์ของผู้สมคัรที่ต้องการเข้ารับ
การศึกษา ซึ่งมีหลากหลายแง่มมุ ได้แก่ ความอ่อนล้า
หรือเบื่อหน่ายจากการท างานในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
เป็นระยะเวลานาน ท าให้ขาดพลังการสร้างสรรค์ และ
ก าลังการเรียนรู้ที่เร่ิมหยุดนิ่ง บางส่วนต้องการขยาย
กิจการของตนเองด้วยวิธีการผสมผสานศาสตร์การ
ออกแบบต่างสาขา ตลอดจน บคุคลที่ต้องการ
ประกอบอาชีพเปน็อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลยั 
นักวิจัย และนักวิชาการ ที่จ าเปน็จะต้องผา่นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ประจ าปี 2558 ขณะเดียวกัน 
ความส าเร็จที่ผา่นประสบการณข์องนักออกแบบมือ
อาชีพเหล่านี้ กลบัสรา้งแรงกระตุ้นให้กลุ่มเพื่อน
ผู้สมัครที่เพิ่งจบการศึกษาหรือยังขาดประสบการณ์ 
เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง และต่างเติมเต็มใน
ส่วนที่แตกตา่งกัน ท าให้ชั้นเรียนเกิดความหลากหลาย
ทางประสบการณ์และทัศนคต ิ

4) การมีชื่อเสียงของหลักสูตร ฯ ในระดับสากล สังเกตได้
จากการได้รับการติดต่อจากสถาบันที่มีชื่อเสียง
ต่างประเทศ เพื่อขอเข้าร่วมการลงนามบนัทึกความ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีสถาบนั
ที่มีชื่อเสียง จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันแฟชั่นบุนกะ 
ประเทศญี่ปุุน และวิทยาลยัศิลปะอาเซี่ยนเฉิงตู 
ประเทศจีน 

ผลที่ ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษา 

จากการประเมินปีที่ผ่ านมา คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรประเมินกระบวนการรับนักศึกษาแล้ว พบว่า 
เครื่องมือที่ใช้ในการรับนักศึกษามีความเหมาะสมดี แต่
กระบวนการรับนักศึกษายังขาดความเข้มข้น ดังนั้น การ
ด าเนินงานปีการศึกษา 2562 เพื่อการรับสมัครนักศึกษาปี
การศึกษา 2563  หลักสูตรจึงปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษาจากผลการประเมิน ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเรื่อง
เนื้อหาของการสอบสัมภาษณ์มากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้
หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษา ที่ชี้แจงให้นักศึกษารับรู้
ถึงเปูาหมายเชิงคุณภาพในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร และ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต เพื่อให้
ผู้สมัครตระหนักถึงทิศทางชัดเจนของหลักสูตรมากข้ึน ดังนี้ 

1) นักศึกษาจากสาขาอื่นทีไ่ม่ใชส่ายวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับจักต้องมีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ของตนเองในปัจจุบนั พรอ้มวิเคราะหเ์หตุผลใน
การขยายองค์ความรู้ดั้งเดิมด้วยศาสตร์ของการ
ออกแบบเครื่องประดับ และแสดงความส าคัญของการ
ผสมผสานศาสตร์เพื่อบ่มเพาะองค์ความรู้ตัวใหม่ใน
ระดับศิลปมหาบัณฑิต 

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

3) นักศึกษาจากสาขาวชิาอื่นที่ไม่ใช่สายวิชาการ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ออกแบบเครื่องประดับผู้ขาดพืน้ฐาน สามารถเข้าร่วม
ชั้นเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามตารางสอนระดับศิลป
บัณฑิตได้ทุกรายวชิาเป็นการภายใน โดยไมต่้อง
ลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริม
การปรับตัวกับธรรมชาติของสาขาวิชาได้อย่างรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

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

5) การค านึงถึงแนวทางการแก้ปัญหาให้สอดรับกับ
สถานการณ์หรือวิกฤตของโลกที่สร้างผลกระทบต่อ
การจัดการเรียนการสอน เฉพาะอย่างยิ่ง ช่องทางการ
ให้ความรู้อย่างทั่วถึงแก่ผู้สมัครและนักศึกษา 
  

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
    ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีมติ
เห็นเป็นเอกฉันท์ ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อสร้างกลไกในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียม
ฐานความรู้ ปรับตัวเข้าหากัน และศึกษากระบวนการ
สร้างสรรค์  
 

*กลไกประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม) 
     คณะกรรมการ ฯ มีความคิดเห็นว่า ในแต่ละปีก่อนเปิด
ภาคการศึกษานั้น หลักสูตร ฯ ควรจะจัดกิจกรรมที่แตกต่าง
กันออกไป โดยปีการศึกษา 2562 หลักสูตร ฯ จึงเชิญชวนให้
ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายผลงานเครื่องประดับ
ระดับสากลของคณาจารย์แลกเปลี่ยนและวิทยากรจาก
ต่างประเทศ เพื่อให้ผู้สมัครได้ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอนของหลักสูตร ฯ ได้ท าความรู้จัก
เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือมิตรภาพของคนร่วมวงการ การ
แบ่งปันความคิด ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างท างาน และ
เรียนรู้ วิธีคิดหรือออกแบบจากความหลากหลายทาง
ประสบการณ์ รวมไปถึง การประยุกต์วัสดุหรือเทคนิคอื่น ๆ 
มาใช้ในผลงานการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย 
 

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

อ้างอิง 
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลักสูตรมีกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดย
ค านึงถึงประเด็นส าคัญของการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับเป็นอันดับ
แรก คือ หลักสูตรต้องการผู้สมัครที่มีพื้นฐานความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการ และทฤษฎีด้านศิลปกรรมศาสตร์ อัน
สามารถน าความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนั้น หลักสูตร
จึงมีระบบการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
ดังนี้ 

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

2) หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวิชาการ จ านวน 1 
ท่าน เพื่อให้ค าปรึกษาใน 4 ลักษณะ ได้แก่ การแนะ
แนวการจัดการเรียนการสอน ปญัหาในการศึกษาหรือ
เรียนรู้ ประสานงานดา้นวชิาการแก่นักศึกษา และ
แนะแนวทางการศึกษาหรือแหล่งค้นหาความรู้จาก
สาขาวชิาอื่น 
 

ผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรด าเนินงานการเปิด

รายวิชาปรับพื้นฐานในระดับศิลปบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษามาจากสาขาสัมพันธ์ลงทะเบียนปรับพื้นฐาน
ด้านการออกแบบสร้างสรรค์และผลิตเคร่ืองประดับ เช่น  

รายวิชา 366 102 การท าเครื่องประดับ 1 
หรือ 366 101 ประวัติศาสตร์เคร่ืองประดับ  
และ 366 211 การออกแบบเครื่องประดับ 5  

รวมทั้ง รายวิชาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือรายวิชาที่กรรมการ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ประจ าหลักสูตรมีดุลยพินิจให้นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อสร้าง
เสริมพื้นฐานความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบให้มีความ
แม่นย ามากยิ่งขึ้น เช่น  

รายวิชา 360 101 การออกแบบ 1  
360 102 การออกแบบ 2  
360 103 วาดเส้น 1  
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1  
360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 เป็นต้น  

ซึ่งรายวิชาปรับพื้นฐานของระดับศิลปบัณฑิตดังกล่าว เปิดให้
ลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิต และในปีการศึกษา 2561 ที่
ผ่านมา คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ ยังเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเข้าร่วมชั้นเรียนในบางรายวิชาของหลักสูตรศิลป
บัณฑิต โดยไม่ต้องลงทะเบียนอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อ
การปรับพื้นฐาน สร้างพื้นฐานความรู้ให้แม่นย าขึ้น และ
แลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์กับนักศึกษารุ่นน้อง 
 

การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการกระบวนการเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เริ่มตั้งแต่นักศึกษาต้องเข้าร่วม
กิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาต่างๆ ตามที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีดุลย
พินิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ฯ พิจารณาก าหนดรายวิชาเป็น
รายบุคคล โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความถนัด ทักษะ และ
ความสามารถด้านศิลปะ  

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

กระบวนการส าคัญของการประเมินความพร้อมของ
นั กศึ กษา  คื อ  การตรวจวั ดผลด้ วยวิ ธี กา รน า เสนอ
กระบวนการท าโครงงานวิจัยสร้างสรรค์ ทั้งหมดจ านวน 5 
คร้ัง โดยมีเนื้อหาในการน าเสนอ ดังนี้  

การน าเสนอที่ 1 การน าเสนอหัวข้อ 
การน าเสนอที ่2 ทฤษฎี แนวความคิด และการค้นหา
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ข้อมูลด้วยวิธีวิจัย 
การน าเสนอที่ 3 การตีความ การวิเคราะหข์้อมูล การ
ทดลองเชิงปฏบิัติ และการวางแผนการผลิต 
การน าเสนอที่ 4 การสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการแสดง
กระบวนการสรา้งสรรค์ การร่างแบบ การออกแบบและ
การผลิต 
การน าเสนอที่ 5 การน าเสนอผลงานที่ผลิตส าเร็จสมบูรณ์ 
และสรุปองค์ความรู้ของโครงงานวิจัยสร้างสรรค์ 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

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

S (satisfactory) เป็นที่พอใจ ส าหรับนักศึกษาทีส่อบผา่น
เกณฑ์ และ 
U (unsatisfactory) ไม่เป็นทีพ่อใจ ส าหรับนักศึกษาที่
สอบไม่ผา่นเกณฑ ์
ดังนั้น การด าเนินงานปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตรจึงเห็นสมควรปรับปรุงกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาด้วยการเพิ่มความเข้มข้นในการ
เรียนรู้และวัดผลความพร้อม กรณีนักศึกษาที่ได้รับผลการ
ประเมินด้วยค่าระดับ U จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกล่าวซ้ าอีกคร้ัง เพื่อให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเกิด
ความมั่นใจว่า นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านการออกแบบ
สร้างสรรค์เครื่องประดับเพียงพอ ด้วยวิธีการน าเสนอ
สาระส าคัญและประมวลความรู้หน้าชั้นเรียน ตลอดจน การ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนความรู้ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในความสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิตต่อไป  

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
     ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมี
มติเห็นเป็นเอกฉันท์ ให้จัดโครงการระดมสมองโดยการ
สนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อสร้างกลไกในการ
เตรียมความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์และพัฒนาความรู้
ไปสู่กระบวนการท างานสร้างสรรค์ที่เป็นระบบ 
 

*กลไกประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม) 
    การสนทนาแบบกลุ่มจะถูกจัดขึ้นก่อนที่ภาคการศึกษา
สุดท้ายก่อนลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยนับที่ภาคการศึกษา
ที่ 3 เนื่องจากภาคการศึกษาที่ 3 จะมีรายวิชา โครงการ
เฉพาะบุคคล (Individual Project) ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิด
การเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ศึกษาโครงการอิสระ หรือ
เป็นรายวิชาที่เอื้อให้นักศึกษาได้ท าการศึกษาสิ่งที่ตนเอง
ต้องการน าไปพัฒนาสู่วิทยานิพนธ์ เนื้อหาสาระของรายวิชา
ดังกล่าวจึงถือเป็นการเตรียมพร้อมและทดลองค้นหาสิ่งที่มี
ความส าคัญต่อวิทยานิพนธ์  
   การสนทนาแบบกลุ่มจะชี้ ให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญของกระบวนการวางแผนเพื่อน าไปสู่จุดหมายที่
กระชับและตรงประเด็นต่อการท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจน 
การควบคุมทิศทางของการท างาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดและมีผลงานที่เป็น
มาตรฐานมีคุณภาพ 

 

กลไกการควบคุ มระบบการดู แลการ ให้ ค า ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ฯ 

หลักสูตรฯ มีกลไกการควบคุมการระบบการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษารายบุคคล ดังนี้ 

1) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปทีี่ 2 เพื่ออธิบายเงื่อนไขแกผู่้มีสิทธิ์ลงทะเบยีน
วิทยานพินธ์ รวมถึง การเตรียมความพร้อมการ
น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้ค าปรึกษาถึงวิธีการ
น าเสนอหัวข้อ การวางแผนการท างาน กระบวนการ
วัดผล ประเมินผลการศึกษา วิธคีัดเลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาที่มีความเหมาะสมกับหวัข้อวิทยานิพนธ์ และ
การเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา 

ก าหนดการ
ปฐมนิเทศ 
บัณฑิตวิทยาลยั 
 
เพจประกัน
คุณภาพของ
ภาควิชาฯ (SAR 
Jewelry) 
 
ค าสั่งแต่งตัง้
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานพินธ์ 
และ
คณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อ
วิทยานพินธ์
บัณฑิตวิทยาลยั 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
2) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมหารือและมีมติ

ให้มีการปรับปรุงแผนด าเนนิงานควบคุมระบบการ
ดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร ปี 2558   เนื่องจาก
กระบวนการควบคุมดูแลในรูปแบบของปีทีผ่่านๆ มา 
ขาดแรงกระตุ้น ท าให้มีนักศึกษาจ านวนไม่น้อยที่
น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธไ์ม่ตรงตามก าหนดภาค
การศึกษา ส่งผลให้ส าเร็จการศึกษาล่าช้า ซึง่มติที่
ประชุมเห็นพ้องว่า การปรับปรุงกลไกการควบคุม
ระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานพินธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ส าหรับปีการศึกษา 2562 สามารถ
ผลักดันให้นักศึกษาจ านวนที่มากข้ึนกว่าปีที่ผา่นมา 
ได้รับการอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานพินธ์ ได้
ภายใน 3 ปีการศึกษาตามก าหนด 

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

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรด าเนินงานตามกลไกการควบคุมการดูแลการให้

ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีระบบการ
ด าเนินงานเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล ดังนี้ 

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

2) นักศึกษาปฏิบตัิตามแผนด าเนินการควบคุมระบบการ
ดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา  

 น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธต์รงตามปฏิทนิการศึกษา
หรือประกาศก าหนดเวลาของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร  

 มีความเข้าใจถึงกระบวนการน าเสนอหัวข้อ ระเบียบ 
และวิธีการวิจัยวทิยานิพนธ์ ตลอดจนการแสดง
ความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ในระยะตา่งๆ  

3) นักศึกษาที่ได้รบัการอนุมัติหัวข้อจากคณะกรรมการฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ที่ได้รับการแต่งตัง้  

 ต้องลงทะเบียนวิทยานพินธ์ แบบ ก 2 ซึ่งมีค่าเทียบ
ได้ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 ได้รับเอกสารแจ้งชื่อ อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์
จากบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ซึ่งนักศึกษา
สามารถวางแผนการให้ค าปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างอิสระ ทั้งนี้ ขึน้อยู่กับดุลยพินจิของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

การประเมินกระบวนการการควบคุมระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

การประเมินผลการด าเนินงานการควบคุมระบบการดูแล
ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขึ้นอยู่กับ 

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

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้
วัดผลนักศึกษาในความดูแลของตนเอง ระหว่างภาค
การศึกษาหรือตามระยะเวลาทีต่กลงกัน ด้วยวิธีการ
ทดสอบต่างๆ เช่น การทบทวนวรรณกรรม การ
น าเสนอข้อมูล การเขียนรายงาน การมอบหมายงาน
ให้ท าหรือวิธีอ่ืนๆ โดยมีความสอดคล้องกับระเบียบ
และวิธีวิจัย ตามกระบวนการท างานเชิงวิจัยหรือ
สร้างสรรค ์

3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เปน็ผู้วัดผลและ
ประเมินผลความก้าวหนา้ของนกัศึกษาในความดูแล
ของตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดยการประเมินผล
วิทยานพินธ ์ใช้สัญลักษณ ์IP (in progress) หรือ NP 
(no progress) ส าหรับวิทยานพินธ์ ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การเรียบเรียงโดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้ว ส่วน
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ซึ่งเรียบเรียงเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้รายงานการ
วัดผลของนักศึกษาในความดูแลแก่คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร เพื่อประชุมหารือถึงปัญหาความไม่
ก้าวหน้าของนักศึกษาบางคน พร้อมตรวจสอบว่า
นักศึกษาได้ศึกษารายวชิาครบถว้นทั้งหลักสูตร เพื่อ
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หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
พิจารณาถึงความพร้อมในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึง่
คณะกรรมการฯ จักแต่งตั้งคณะกรรมการสอบตาม
ความเหมาะสมกับหัวข้อวิทยานพินธ์ต่อไป โดย
หลักสูตรก าหนดให้มีจ านวนกรรมการผู้สอบ
วิทยานพินธ์ ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และก าหนดเกณฑ์
การประเมินผลออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก 
(Excellent) ดี (Good) ผ่าน (Passed) ตก (Failed) 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการการ
ควบคุมระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

จากการประเมินในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการประจ า
หลักสูตร พบว่า นักศึกษาขาดการติดต่อ ส่อแสดงถึงการ
บกพร่องทางวินัย  ขาดความสม่ า เสมอในการแสดง
ความก้าวหน้าของโครงงาน และไม่สามารถส่งงานตาม
ข้อตกลงระหว่างกันได้ เฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มนักศึกษาที่ศึกษา
ครบก าหนดเวลาของหลักสูตร (5 ปีการศึกษา) อันมีผลต้อง
ลาออก เท่ากับว่า หลักสูตรไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์เรื่อง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษา  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงระดมสมองเพื่ อ
ปรับปรุงการด าเนินงานตามกลไก ซึ่งปีการศึกษา 2560 
นับเป็นปีที่ 2 ที่หลักสูตรได้ทดลองใช้กลไกเพิ่มเติมเพื่อเป็น
เครื่องมือกระตุ้นนักศึกษาให้มีการวางแผนการด าเนินงาน
การท าวิทยานิพนธ์ที่เป็นระบบ หลักจากนั้น หลักสูตร ฯ จัก
ใช้กลไกการควบคุมระบบการดูแลให้ค าปรึกษาที่ เป็น
มาตรฐานปกติ ที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นอันดับต่อมา เนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับการผสมผสานความรู้ พฤติกรรมที่เหมาะสม 
และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ วินัย 
และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ  

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

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

อ้างอิง 
ฐานะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียง ว่าไม่มี
ความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ 

กลไกเพิ่มเติม กลไกควบคุม และเครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้
ส่งผลส าเร็จอย่างเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2562 

 เนื่องจากเป็นกลไกกระตุ้น ให้นักศึกษาเห็นค่านิยมของ
ความส าเร็จและความมุมานะบากบั่น และสร้างประโยชน์
จากการส าเร็จการศึกษาในอนาคตได้อย่างชัดเจน 

 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   เมื่อปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ฯ ประสบผลส าเร็จใน
การน ากลไกพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ตามหลักความคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ท าให้นักศึกษาน าทักษะดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของ
ผลงานนักศึกษาบางท่าน ที่น าแรงบันดาลใจจากผลงาน
สถาปัตยกรรมและแนวความคิดที่ตนเองได้เรียนรู้จาก
กระบวนการแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง จากรายวิชา 366 516  
วัฒนธรรมทัศนา มาเป็นแนวการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ต่อเนื่อง
ในการท าวิทยานิพนธ์ และแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า 
การเรียนรู้จากสถานที่จริงนั้นมีความส าคัญและขยายผลการ
รับรู้ต่อมิติทางสุนทรียะมากกว่าการศึกษาผ่านภาพใน
หนังสือ และจัดด าเนินการเปิดรายวิชาเลือกที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความเจริญก้าวหน้าของสังคมโลกยุค
ปัจจุบันเพิ่มเติม ซึ่งการศึกษาเนื้อหาที่ไม่ใช่รายวิชาการ
ออกแบบเครื่องประดับโดยตรง แต่เป็นรายวิชาเทคโนโลยี
การสร้างสรรค์ มีสาระส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา
แนวโน้มและความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่แห่งอนาคตอันมีผล
ต่อการออกแบบ อาทิ  เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและดิจิทัล ผลลัพธ์ของ
โปรแกรมอัจฉริยะต่าง ๆ ที่สามารถพลิกโฉมการด ารงชีวิต
ของมนุษย์แบบก้าวกระโดด และน ามาประยุกต์ใช้กับการ
ออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยแห่งอนาคต  
     

กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ 
มีกลไกพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เริ่มจากคณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตรประชุมหารือก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น 

เอกสารประชุม
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
คณะ
มัณฑนศิลป ์
 
เอกสารประชุม
ภาควิชา ฯ  
คร้ังที่1/2562  
 
เพจประกัน
คุณภาพของ
ภาควิชา ฯ  
(SAR Jewelry) 
 
เพจปริญญาโท
เครื่องประดับ 
(MFA Jewelry 
Design 
SIlpakorn) 
 
 
เพจประกัน
คุณภาพของ
ภาควิชา ฯ 
(SAR Jewelry) 
 
 
ประกาศผลการ
พิจารณา
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ประจ าปี 2562 เพื่อให้คณาจารย์ได้วางโครงสร้างของ
ตารางสอนร่วมกัน เข้าใจในภาพรวมของรายวิชาต่างๆ ที่
ตอบสนองร่วมกัน ตลอดจน ชี้แจงหน้าที่ของคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่างๆ ทั้งสองภาคการศึกษา ให้เกิด
เข้าใจตรงกันถึงประเด็นเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

รายวิชาที่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ
แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง (Active Learning) ได้แก ่ 

366 513 ปรัชญาการประดับตกแต่งแบบไทย  
366 523 เครื่องประดับไทยท้องถิ่นและประเพณีนิยม 
366 516 วัฒนธรรมทัศนา 

 

ด้วยผลส าเร็จของกลไกพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดย
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตามหลักความคิดของการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ จึงมีมติให้
การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา 
2561 นี้ มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จาก
การใช้กระบวนการแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง ให้เกิดเป็นที่ประจักษ์
อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากการประชุมครั้งที่  1/2562 
ของภาควิชา ฯ ที่ คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ ได้
ปรึกษาหารือและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
366 513 ปรัชญาการประดับตกแต่งแบบไทย 366 523 
การศึกษางานเครื่องประดับท้องถิ่นและประเพณีนิยม 
เตรียมแผนด าเนินการจัดการเรียนการสอน คัดสรรสถานที่
เพื่อเอ้ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในหลากหลายทักษะ และ
จัดเตรียมเนื้อหาการบรรยายที่สอดรับกับสถานที่ดังกล่าว 
ตลอดจน การจัดกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถลงมือปฏิบัติ
ร่วมด้วย มิใช่เพียงการเรียนรู้ผ่านการรับรู้ด้านสายตาเท่านั้น 
ซึ่งหลักสูตร ฯ วางแผนที่จะท ากิจกรรมโครงการบูรณาการ
การศึกษานอกห้องเรียน  โดยมีหัวข้อที่ เกี่ ยวข้องกับ
การศึกษาและประยุกต์ศาสตร์พระราชาสู่แขนงวิชาอื่น ๆ  
ซึ่งหลักสูตรฯได้จัดการวางโครงร่างกิจกรรม ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ศาสตร์พระราชา อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี เนื่องจากผู้ที่ก่อตั้งศูนย์ดังกล่าวเป็นอดีตรองคณบดี
คณะสถ าปั ต ยก ร รมศ าสตร์  ( ส า ข าก า รออกแบ บ
อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
เป็นอย่างมาก แต่อาจารย์ได้ลาออกจากสถาบัน ฯ เพื่อ
เปลี่ยนวิถีชีวิตโดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประสาน

ทุนอุดหนุนการ
วิจัยหรือการ
ผลิตผลงาน
สร้างสรรค์จาก
เงินกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ 
คณะ
มัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2562 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
กับศาสตร์การออกแบบสร้างสรรค์ และพัฒนาให้เกิดการ
ประจักษ์ต่อสาธารณชนว่า การบูรณาการศาสตร์พระราชา
ให้เข้ากับความคิดสร้างสรรค์นั้น สามารถสร้างผลลัพธ์ใน
ลักษณะใดได้บ้าง  
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานมุ่งเน้นการปรับกลยุทธ์การด าเนินงาน

การจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2562 มี
สาระส าคัญและเนื้อหาเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 
การพัฒนาทักษะกลุ่มที่ 1 คือการเรียนรู้และนวัตกรรมการ
สร้างสรรค์ โดยรายวิชา 366 524 เทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์ คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ มีมติให้จัดกิจกรรม
เสริมการเรียน ด้วยการเชิญบุคคลสายอาชีพที่มีความ
เชี่ยวชาญโดยตรงมาบรรยายองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ที่
แสดงความก้าวหน้ามากที่สุดในขณะนี้ คือ ดร.นิธิกุล นิ่มกุล
รัตน์ (อดีตหัวหน้าภาควิชาผืนผ้าและเส้นใย สถาบันเอสโต
เนี่ยน อะคาเดมี ออฟ อาร์ท) มาพัฒนาให้เกิดรูปแบบ
ประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Arificial Intelligence (AR)) 
และ (Virtual Reality (VR)) ผสมผสานงานหัตถศิลป์ร่วม
สมัย ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ สอดคล้องกับ
รสนิยมของผู้คนในศตวรรษที่ 21 และ อ.ภณสุทธิ์ สุทธิ
ป ร ะ ก า ร  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ค ณ ะ ดิ จิ ตั ล มิ เ ดี ย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายให้นักศึกษาตระหนัก
ถึงศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิตัลของโลกอนาคต จักสามารถ
ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้อย่างไรบ้าง 

การน านักวิชาการด้านการออกแบบชื่อดังผู้มีผลงานเชิง
ประจักษ์มาบรรยาย มีจุดประสงค์ ให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ด้านความรู้และศึกษาวิธีการเรียนการสอน 
โดยอาศัยการใช้ข้อมูลจากสถานการณ์ปฏิบัติจริง สังเกต
กระบวนการวิจัย การตั้งประเด็นซักถาม การสร้างสรรค์และ
ผลิตผลงานระดับนานาชาติ เพื่อพยายามเชื่อมโยงไปสู่สาระ
การเรียนรู้รายวิชา ทั้งนี้ ในการบรรยายและสัมผัสผลงาน
จริงครั้งนี้ นักศึกษายังสามารถพัฒนาทักษะกลุ่มที่ 3 คือ 
เข้าใจผลสัมฤทธิ์ของความคิดริเริ่มและตระหนักถึงพลังของ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

นอกจากนี้ มีการพัฒนาทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการการศึกษานอก
ห้องเรียนของรายวิชา 366 513 ปรัชญาการประดับตกแต่ง
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
แบบไทย และ 366 523 การศึกษางานเครื่องประดับ
ท้องถิ่นและประเพณีนิยม และผลลัพธ์ของกิจกรรม
แสดงออกให้เห็นถึงพลังการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การออกแบบ การสร้างทัศนคติของ
ความสมเหตุสมผล ความพอประมาณ มีระบบภูมิคุ้มกันและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี การพัฒนามิติแห่งการ
สร้ า งสรรค์ เพื่ อรักษาความหลากหลายทางชี วภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่อง
ทางการฟื้นฟูพื้นฐานความมั่นคงด้านภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 
ทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงวีถีชีวิตชุมชนเพื่อเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต 

 

การประเมินกระบวนการ 
การประเมินกระบวนการนักศึกษาเรียนรู้จากการวัดผล

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม อาจารย์ผู้สอน

ประเมินจากการทีน่ักศึกษามีความคิดริเริ่มในการ
แก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วน
บุคคลและของกลุ่ม มีแนวโน้มในการแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูน้ า รายวิชา 366 515 มานุษยวทิยาและ
สุนทรียศาสตร์เคร่ืองประดับ 

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

3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ อาจารย์ผู้สอนประเมินจาก
การที่นักศึกษาสามารถประยุกตค์วามเข้าใจอันถ่อง
แท้ในทฤษฏี และระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าใน
สาขาวชิาของตนจากข้อมูลจริง เพื่อใช้ในการ บูรณา
การความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกจากการเรียนรู้และ
ปฏิสัมพันธ์กบัสังคมและวัฒนธรรม ความรับผิดชอบ
ในการผลิตผลงาน อาทิ 366 524 เทคโนโลยีเก่ียวกับ
การสร้างสรรค์ รวมทั้ง รายวชิา 366 513 ปรัชญา
การประดับตกแต่งแบบไทย และ 366 523 
การศึกษางานเคร่ืองประดับท้องถิ่นและประเพณีนิยม 
รายวิชาทั้งหมดแสดงศักยภาพในการพัฒนาแนว
ทางการออกแบบเครื่องประดับเพื่อส่งเสริมการสร้าง
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่และผลจาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินเพื่อเพิ่มทักษะ
การแข่งขันในโลกไร้พรมแดน 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 
 สาระส าคัญของโครงสร้างหลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต 

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

การสร้ างความต่อเนื่ อง ให้ เห็น เป็นรูปธรรม ในปี
การศึกษา 2562 คณะกรรมการหลักสูตรจึงจัดการประชุม
เพื่อเน้นย้ าสาระส าคัญร่วมกัน เร่ือง การจัดกลยุทธ์การเรียน
การสอนออกตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ล าดับของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่างๆของหลักสูตร อัน ประกอบด้วย 

1) การสร้างประเด็นค าถามและคาดเดาค าตอบ 
2) การสืบค้นและรวบรวมความรู้ 
3) การสร้างกระบวนการ และขัน้ตอนลงมือปฏิบัติ 
4) การสรุปผล การเรียนรู้ และน าเสนอ 
5) การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมไปสู่การพัฒนาคุณภาพความรู้อย่างมี
สติปัญญา ด้วยกระบวนการวิจัย และศึกษาเฉพาะทางอย่าง
ลึกซึ้ง (Project Based Learning) โดยสะท้อนออกมาใน
รูปแบบของการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา และกิจกรรมที่
จัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ตามรายละเอียดที่ระบุไปแล้วข้างต้น 
ตลอดจน การริเริ่มเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตร ด้วย
การค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงโลกของเรา : ค.ศ. 2030 
ก าหนดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Transforming our 
world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development)” ซึ่งอาศัยเปูาหมายด้วยแผนการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)  

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

- อัตราการคงอยู่     
การคงอยู่ในปีการศึกษา 2560 คิดเป็น ร้อยละ 71.43 
การคงอยู่ในปีการศึกษา 2561 คิดเป็น ร้อยละ 75.00 
การคงอยู่ในปีการศึกษา 2562 คิดเป็น ร้อยละ 83.33 

 

- การส าเร็จการศึกษา  
อัตราการคงอยู่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมทางการเรียน

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

 

 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

ระดับความพึงพอใจฯ 3 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้ 
ปี 2560 เท่ากับ 3.81 
ปี 2561 เท่ากับ 3.25 
ปี 2562 เท่ากับ 4.12 

 ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่พบข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาในเชิงเอกสาร ซึ่ง เป็นผลส ารวจจากคณะฯ ดังนั้น 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร จึงเห็นพ้องว่า หลักสูตรควร
มีเครื่องมือในการวัดผลของตนเอง ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 
เดือนมิถุนายน 2562 หลักสูตร ฯ จัดท าโครงการการ
วางแผนนโยบายด้านวิชาการเพื่อสร้างความสอดรับกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระบบใหม่ (AUN QA) 
เนื้อหาสาระของโครงการมุ่งเน้นการรับฟังข้อคิดเห็นและ
ค าแนะน าจากผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ คณาจารย์ต่างสถาบัน 
ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ และนักศึกษาเก่า 
รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบัน ผลลัพธ์ของการระดมสมอง 
ปรึกษาหารือ และสนทนากลุ่ม (Focus Group) ท าให้
รับทราบถึงความพึงพอใจต่อหลักสูตร ข้อดีและข้อเสีย อัน
เป็นผลที่น าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง ปี 
พ.ศ.2559 อย่างมีทิศทาง 

 

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

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

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

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

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

2. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย เพ่ิมพูนความรู้ และความ
เข้าใจของตนเองอยู่เสมอ อาทิ การศึกษาดูงานจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับสากลอ่ืน ๆ และการแสดงออก
ด้วยการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์หรือวิจัยแก่สาธารณชนเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนในวงกว้าง รวมถึง การ
จัดท าโครงการในลักษณะอ่ืน ๆ ที่ล้วนมีเปูาหมายในการสร้างความสอดคล้องแก่การเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 

3. หลักสูตรฯติดตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ือเตรียมการณ์ปรับปรุงหลักศุตรฯ โดย
ก าหนดจัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทย ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท า
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ไทย โดยยึด “คนหรือทุนมนุษย์”เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และการให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ ให้ เข้มแข็ง มีพลัง เ พียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่มเีปูาหมายด้านการยกระดับคุณค่ามนุษย์ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. นักศึกษาเข้าใจเปูาหมายของการบูรณาการองค์ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบของ
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ตลอดถึงความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวข้อง  
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2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเอง โดยอาศัยทักษะการเรียนรู้จากตัวอย่างรายวิชาต่างๆ และการ
แสดงออกด้วยการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์หรือวิจัยแก่สาธารณชน 

3. นักศึกษามีจิตส านึกเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนและส่วนรวม ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการอย่างยิ่ง การ
แก้ปัญหาจากเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของสังคมนั้นยากที่จะประสบความส าเร็จในระยะยาวได้  เพราะฉะนั้น ใน
ฐานะนักออกแบบที่ดี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ต้องให้ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อ
แนวความคิดหรือผลลัพธ์ของผลงานการออกแบบ ตลอดจนเสริมสร้างให้วัตถุหรือเครื่องประดับมีหน้าที่สร้าง
ก าลังใจ ฟ้ืนฟู หรือเยียวยาจิตใจของผู้สวมใส่ เพ่ือสร้างคุณภาพของมนุษย์ด้านจิตใจ 

 
  



 
 

41 

หมวดที่ 4 
อาจารย ์

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

-การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ 

หลักสูตรมีกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ ดังนี้ 
1) แต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตรฯ เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาปี พ.ศ.2558 
มุ่งเน้นคุณวุฒิหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรดูแลและควบคุม
คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรวางแผนและบริหาร
การจัดอัตราก าลังของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรและ
ผู้สอน ในระยะเวลา 5 ป ีและจัดการวางระบบ
เกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ส าหรับ
สถาบนัอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ พรบ.
บริหารราชการ พ.ศ.2558 ว่าดว้ยการบังคับใช้ 
โดยมีการก าหนดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษ 

4) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเตรียมเนื้อหา
สาระส าคัญในการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อ
สร้างความพร้อมต่อภาระหนา้ทีข่องอาจารย์ใหม่
ต่อไป 
  

ผลการด าเนนิงาน 
ภาคการศึกษาประจ าปี 2562 และปฏิทินปีการศึกษา 

2563 มีการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่ไม่มีการรับอาจารย์ประจ าใหม่ 
ตามรายงานหมวดที่ 1 

 

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

กระบวนการรับและแต่งตั้ งอาจารย์ฯ เริ่มจากการ
พิจารณาการจัดอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู้สอน ในระยะเวลา 5 ปี พร้อมจัดให้มีการประชุม
แผนการสอน วิธีการสอน และสร้างความเข้าใจต่อหน้าที่
หรือภาระที่ได้รับการมอบหมาย  

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการรับและ

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

อ้างอิง 
แต่งตั้งอาจารย์ฯ 

ผลที่ได้จากการประเมิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จักจัดประชุมการปรับปรุงกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 
ด้วยการระบุถึงความส าคัญของคุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้สอนที่มีเงื่อนไขเข้มงวดมากขึ้น 
รวมถึงจัดการประชุมวิเคราะห์อัตราก าลัง ภาระหน้าที่
งานสอน งานที่ได้รับมอบหมาย และประสิทธิภาพของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 -การบริหารอาจารย์  
กลไกการบริหารอาจารย ์

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีกลไกการบริหาร
อาจารย์อย่างเป็นระบบ เร่ิมจาก 

1) มีการจัดประชุมเพื่อมอบหมายภาระงานสอนให้
สอดคล้องกับคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์แต่ละท่าน เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน คุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่
ละสาขาวิชา 

2) มีการจัดประชุมเพื่อรายงานผล และก าหนด
เปูาหมายการเพิ่มคุณวุฒิหรือท าต าแหน่งวชิาการ
ในระดับทีสู่งขึ้นไปของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร
และอาจารยผ์ู้สอน 

3) มีการมอบหมายอาจารย์ในหลักสูตร ฯ ให้เป็นผู้
ผู้รับผิดชอบ ประสานงาน และแจ้งข่าวสารการ
พัฒนาศักยภาพการท างานในเชงิก้าวหน้าดา้น
วิชาการของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ 

 

ผลการด าเนนิงาน 
จากการประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจ า

หลักสูตรทุกท่านเข้าใจแผนด าเนินงาน โดยในปีการศึกษา 
2562 ปฏิบัติได้ ดังนี้ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจ าหลักสูตรและ
ผู้สอนปฏบิัติงานตามภาระงานสอนที่ได้รบั
มอบหมาย ซึ่งมุ่งเน้นเน้นการพฒันานักวิชาการ
และนักวิชาชพี ที่มีความรู้ ความสามารถระดบัสูง 
แสดงถึงความก้าวหน้าในวชิาชพี 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจ าหลักสูตรและ
ผู้สอนให้ความร่วมมือในการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ภาระการสอน งานวิจัยสร้างสรรค์ งาน

รายงานการ
ประชุม 
ภาควิชาฯ 
 
เอกสารผลการ
พิจารณาการ
ขอรับทุน
สนับสนนุการท า
วิจัยและผลงาน
วิชาการตา่งๆ 
 
เพจประกัน
คุณภาพของ
ภาควิชาฯ 
 
หนังสือตอบรับ
การแจ้งบทความ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ฉบบั
ภาษาไทย  
(ศธ.6821/1602) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
บริการวิชาการ หรืองานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจน ด าเนินงานดา้นวิชาการในลักษณะอื่นๆ 
และมีความหลากหลาย 

3) สร้างปฏิทนิประจ าปีการศึกษาเพื่อแสดงระยะเวลา
ในการขอทุนสนบัสนุนเพื่อสร้างความก้าวหน้าทาง
วิชาการของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ เพื่อ
สามารถบริหารจัดการเวลาการเรียนการสอนกับ
การพัฒนาตนเองให้ควบคู่กันอย่างมีทิศทางและ
เป็นระบบ 

 

การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ 
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ พิจารณา

จากระบบที่ได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
1) สามารถบริหารอย่างมปีระสทิธภิาพ และพฒันา

หลักสูตรและการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  

2) สามารถแสดงผลความก้าวหนา้ เช่น ขยายฐานการ
สร้างบนัทึกความร่วมมือด้านวชิาการกับสถาบันที่
มีชื่อเสียงอื่นๆ ตามปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษา และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  

3) แสดงผลความก้าวหนา้ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวชิาการ ได้แก่ จ านวนอาจารย์จ านวนมากข้ึน
ที่สามารถรับทุนสนุบสนนุการท าวิจัยสร้างสรรค์ 
และแสดงผลงานต่อสาธารณชน 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการบริหาร
อาจารย ์

จากการประเมินปีที่ผ่านมา หลักสูตรได้ปรับปรุงผล
จากการประเมินโดยอาศัยผลส าเร็จที่เปูนรูปธรรมที่สุด
ของปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นเร่ืองเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ด้านความร่วมมือทางวิชาการ เฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรมี
การด าเนินงานภายหลังการด าเนินการท าบันทึกร่วมมือ
ทางวิ ช าการกับสถาบันต่ า งประ เทศที่ มี ชื่ อ เสี ย ง 
(Estonian Academy of Art) เมื่อปี พ.ศ.2559 โดยในปี 
พ.ศ.2562 นี้ ทางสถาบันได้ส่งอาจารย์ประจ าภาควิชา
ออกแบบเครื่องประดับ อาจารย์ประจ าภาควิชาถักทอ
และแฟชั่น  และอาจารย์ประจ าภาควิชาออกแบบ
กราฟฟิก จ านวน 3 คน  ระหว่างวันที่ 15 – 21 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2562 มาร่วมแลกเปลี่ยนกับหลักสูตร ท า
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ จัดการประชุมเพื่อหารือ
ถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านกิจการพิเศษ
หรือวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสร้างความก้าวหน้าที่ต่อเนื่อง 

 -การส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์ 
    จากการที่คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ ด าเนินงาน
และวางแผนกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์อย่าง
เป็นระบบ ท า ให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรแสดง
ความก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมอย่างเห็นได้ชัด คือ 
ร้อยละ 100 ซึ่งส่วนส าคัญในการแสดงศักยภาพนั้น มี
เหตุผลที่ จะมุ่ ง เน้นให้สาธารณะชนรับรู้ ถึ ง การจัด
กระบวนการเรียนรู้ และการเปลี่ยนบทบาทอาจารย์จาก
ผู้ บ ร รย า ยม า เ ป็ น ผู้ จั ด ก า ร คว ามรู้  ( Knowledge 
Managemnt (KM)) ดังตัวอย่างของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 1 ท่าน คือ รศ.ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์ 
ได้รับเชิญบรรยายและน าเสนอต ารา “การจัดการความรู้
เร่ืองเคร่ืองประดับไทยร่วมสมัย” ณ สถาบันแพรท (Pratt 
Institute), มหานครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ.2563  
 

กลไกการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนกลไกการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ด้วยการจัดล าดับความส าคัญ
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพื่อ
จัดการวางแผนการมอบหมายภาระงานสอนตาม
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์แตล่ะท่าน เพื่อสร้าง
ความสอดคล้องกับแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน
วิชาการลักษณะอื่นๆ เชน่ การผลิตต ารา หนังสือ
ฯลฯ พร้อมทั้งมีวางแผนระบบการติดตามดูแล
อาจารย์แต่ละท่าน 

2) มีการจัดประชุมเพื่อระดมสมองหารือถึงวิธีการ
พัฒนาผลการด าเนนิงาน ภาระหน้าที่การสอน 
ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ โดย
จัดหาช่องทางและแจง้ข่าวประชาสัมพนัธ์การขอ
งบประมาณอุดหนุนการท าวิจัย สร้างสรรค์ หรือ
ผลงานวชิาการลักษณะอื่นๆ จากแหล่งทุนต่างๆ 
หรือส่งเสริมการเสนอของบประมาณการท าวจิัย 
การผลิตผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ อาทิ 
ผลงานสรา้งสรรค์ ต ารา หรือหนังสือฯลฯ หรือ

รายงานการ
ประชุม 
ภาควิชาฯ 
 
ประกาศผลการ
พิจารณา
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยหรือการ
ผลิตผลงาน
สร้างสรรค์จาก
เงินกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ 
คณะมัณฑนศลิป์ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2562 
 
เพจประกัน
คุณภาพภาควิชา
ฯ  
 
โครงการแผนกล
ยุทธ์การจัดการ
ความรู้  
คณะมัณฑนศลิป์ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2562  
 
 
Proceeding 
The 
International 
Symposium 
2019, The 
Korea 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
สนับสนนุให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผูส้อนลา
ราชการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวชิาการในลักษณะ
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ 

3) การเชิญชวนให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งผล
งานเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านศิลปะและ
การออกแบบ (ระดับนานาชาติ) โดยพร้อมเพรียง
กัน ดังตัวอย่าง อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 
ท่าน และอาจารย์ผู้สอน จ านวน 4 ท่าน ได้
น าเสนอผลงานทัง้ในรูปแบบการบรรยาย บทความ 
โปสเตอร์ และสิง่ประดษิฐ์ ณ งานประชุมวชิาการ  
The International Symposium 2019, The 
Korea Association of Art and Design  เมื่อ
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ณ 
มหาวิทยาลยัเอวา วูเมน (Ewha Womans 
University)  กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (Seoul, 
South Korea)  

4) การสนับสนนุให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่
ครบก าหนดเกณฑ์ในการขอต าแหน่ง ระดับ
ศาสตราจารย์ ได้จัดแสดงผลงานวิชาการลักษณะ
อื่น ระดับนานาชาติ ดังตวัอย่างของ รศ.ดร.สุภาวี 
ศิรินคราภรณ์ จัดแสดงผลงานนทิรรศการเดี่ยว ณ 
อัตตาแกลเลอรี่ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 โดย
น าผลไปใช้และบรรลุเงื่อนไขของการขอต าแหน่ง
ทางวชิาการในระดับทีสู่งขึ้นต่อไป 

 

ผลการด าเนนิงาน 
1) ระบบการด าเนินงานติดตามดูแลอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ ประจ าหลักสูตร และผู้สอน ให้
ด าเนินการท าต าแหน่งวิชาการในระดับทีสู่งขึ้น 
ประสบความส าเร็จระดับหนึ่ง ท าให้มีจ านวน
อาจารย์ที่ได้รบัการเพิ่มคุณวุฒิและได้รบัต าแหน่ง
วิชาการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 40 

2) การผลักดันผลการด าเนินงานดา้นการเผยแพร่
ผลงานวชิาการยังขาดเสถียรภาพ แม้ปีการศึกษา 
2562 จักประสบความส าเร็จ แต่ปีต่อไปในอนาคต
อาจประสบปัญหา เนื่องจากงบประมาณการ
พัฒนาภาระผลงานวิจัยและวชิาการลักษณะอื่นๆ 
อาทิ ผลงานสร้างสรรค์ ต ารา หรือหนังสือฯลฯ ยัง
มีไม่เพียงพอ 

Association of 
Art and Design  
เมื่อวันที่ 29-30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562   
จัดขึ้น ณ 
มหาวิทยาลยัเอ
วา วูเมน (Ewha 
Womans 
University)  
กรุงโซล ประเทศ
เกาหลีใต้ 
(Seoul, South 
Korea)  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 ท่าน และ

อาจารย์ผู้สอน จ านวน 4 ท่าน ที่ได้น าเสนอ
ผลงานทั้งในรูปแบบการบรรยาย บทความ 
โปสเตอร์ และสิง่ประดษิฐ์ ณ งานประชุมวชิาการ  
The International Symposium 2019, The 
Korea Association of Art and Design ดังที่
กล่าวข้างตน้ โดยครั้งนี้ รศ.ดร.สุภาวี ศิรินครา
ภรณ์ ได้รับรางวลัชนะเลิศ ผลงานวิจัยดา้นศลิปะ
และการออกแบบ กล่าวคือ การน าเสนออย่าง
พร้อมเพรียงและได้รับรางวลัระดับนานาชาติของ
คณาจารย์ นบัเปน็ผลการส่งเสรมิที่ท าให้เกิด
ความก้าวหน้า เฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาอาจารย์ 
และสร้างชื่อเสียงของหลักสูตร ฯ ในระดับสากล 

 

การประเมินกระบวนการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย ์
สามารถปรับปรุงกระบวนการติดตามและดูแล

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอน ท าให้อาจารย์ประจ า
ประสบผลส าเร็จในหลากหลายลักษณะ ดังนี้ 

1) อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการในระดับทีสู่งขึ้น คือ ระดับ ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 

2) รศ.ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์ และ ผศ. ศิดาลัย 
ฆโนทัย ได้รับทนุพัฒนาศักยภาพอาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ ประจ าปงีบประมาณ 2563 
  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการสง่เสริม
และพัฒนาอาจารย ์

จากผลการประเมินปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรได้น าผลที่ได้จากการประเมิน น าเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาในอนาคต ต่อที่ประชุมสัมมนา
วิชาการคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2562 
เพื่อด าเนินการหารือถึงหนทางการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ของบประมาณอุดหนุนการท าวิจัย สร้างสรรค์ หรือ
ผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ จากแหล่งทุนคณะ หรือ
แหล่งทุนต่างๆ รวมถึง ช่องทางในการน าผลงานไป
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ
ประจ าหลักสูตรโดยการสร้าง โอกาสในการรับทุน
สนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ให้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ทั้งนี้  แนวทางดังกล่าวจะส่งผลให้ระบบการผลิตผลงาน
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจ าหลักสูตร มี
ความต่อเนื่องและเกิดเสถียรภาพ 

ส่วนที่ต้องปรับปรุงเป็นพิเศษและต้องสร้างความ
เข้มข้นมากขึ้น คือ กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการ
คณาจารย์ให้ด าเนินการขอต าแหน่งวิชาการในระดับที่
สูงขึ้น ได้แก่ ระดับศาสตราจารย์ ผู้ที่ครบก าหนดเกณฑ์
ในการขอต าแหน่ง คือ รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ 
รวมทั้ง ระดับรองศาสตราจารย์ ผู้ที่ครบก าหนดเกณฑ์ใน
การขอต าแหน่ง คือ ผศ.ดร. ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วา
นิช และ ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม  

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

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์  
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

(1) ร้อยละอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  
3 x 100/ 3 = 100.00 

ตารางที่ 1.1-1 

 (2) ร้อยละอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรที่มตี าแหน่งทางวิชาการ  
2 x 100/ 3 = 66.67 

ตารางที่ 1.1-1 

 (3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร  
(1.60 + 9.00) x 100/ 3 = 353.33 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
 
4.2(1) สรุปจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

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

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 3 ตารางที่ 1.1-1 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ -  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ -  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 100.00  
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 100.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 100.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 36.00  ผลการด าเนินงาน   บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 36.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
4.2(2) สรุปจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามต าแหน่งวิชาการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน - ตารางที่ 1.1-1 
รองศาสตราจารย ์ คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) คน 2  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 66.67  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 100.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 66.67  เกณฑ์ประเมิน  : 4.17  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 48.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 48.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 
4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสตูร ระดับปริญญาโท 
น้ าหนัก จ านวน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 1 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 2 0.80 
ตารางที่ 4.2.2 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 

0.40   
ตารางที่ 4.2.2 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
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.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
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
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

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

1.00 1 1.00 

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.8 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ 0.20 2 0.40 ตารางที่ 4.2.6 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 1 0.60 ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80   
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 9 9.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 3 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 3 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 9 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสตูร 
1.60 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9.00 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของประจ า/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

53.33 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

300.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.67 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

37.5 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 200.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 353.33  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 40.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 40.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบถ้วน 

คิดเป็นร้อยละ 100    

 

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

ประกาศผลการ
พิจารณา
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยหรือการ
ผลิตผลงาน
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ส่วนหนึ่งของการวัดผลความพึงพอใจของอาจารย์ คือ 

ผลส ารวจความพึงพอใจที่จัดท าโดยคณะฯ ซึ่งอาจเป็นผล
ส ารวจที่ไม่สามารถขยายผลความพึงพอใจของอาจารย์
ตรงประเด็นนัก ดังนั้น หลักสูตรจึงได้หารือและน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสัมมนาวิชาการคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี พ.ศ.2562  เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อ
ใช้ผลความพึงพอใจน ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
รวมทั้ง รับฟังและประยุกต์แนวปฏิบตัิที่ดีจากหลักสูตรอ่ืน 
ส่วนหนึ่งของผลความพึงพอใจ คือ คณาจารย์มีความ
คิดเห็นว่า วงการเครื่องประดับร่วมสมัยไทยก าลังเติบโต 
หากได้รับการสนับสนุนจากสถาบันต่างประเทศที่มี
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการพัฒนาการศึกษา
ด้านการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย ช่วยขยายผลใน
ส่วนของการเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ อาทิ การ
ท างานสร้างสรรค์และวิจัย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ 
การจัดนิทรรศการร่วมกันฯลฯ จะสามารถเป็นส่วน
ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาจารย์ทุกคนในหลักสูตรได้ดี
มากยิ่งขึ้น  

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจนี้ ท าให้หลักสูตรมี
เปูาหมายในการจัดการความรู้และด าเนินงานติดต่อ
ประสานงานสร้างความก้าวหน้า เรื่อง การขยายฐาน
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศอื่น ๆ 
ต่อไป 

สร้างสรรค์จาก
เงินกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ 
คณะมัณฑนศลิป์ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2562 
 
เพจประกัน
คุณภาพฯ ของ
ภาควิชาฯ 
 
 

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

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

4.2 (1) ร้อยละ 36.00 ร้อยละ 100.00 5.00 
4.2 (2) ร้อยละ 48.00 ร้อยละ 66.67 4.17 
4.2 (3) ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 353.33 5.00 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
11.72/ 3  =  3.91 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา สอน ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ร้อยละ 100 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิจัย สร้างสรรค์ และผลทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืนๆ รวมทั้ง สามารถเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ร้อยละ 100  

 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ออกแบบกระบวนการติดตามและดูแลอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้สอน ให้

ด าเนินการท าต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่เข้มข้น เพ่ือการไปสู่เปูาหมายที่สูงขึ้น  
2. พัฒนาระบบและวิธีการสรรหางบประมาณเพ่ือการท าผลงานวิจัย สร้างสรรค์ และผลงานวิชาการใน

ลักษณะอ่ืนๆ แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้สอน โดยมีการมอบหมายอาจารย์จ านวน 
1  ท่าน เป็นผู้ติดตามข่าวสารการประกาศเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

3. การขยายผล เรื่อง การด าเนินงานติดต่อประสานงานสร้างความก้าวหน้า เรื่อง สร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันต่างประเทศอ่ืนๆ ทั้งในส่วนของเอเชียและยุโรป 
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หมวดที่ 5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาปรับพื้นฐานที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U 
ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ่าน 

366 102 การท า
เครื่องประดับ 1 

1/ 
62 

1          1  2 2 

366 211 การ
ออกแบบ
เครื่องประดับ 5  

1/ 
62           2  2 2 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W IP S U 
ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ่าน 

366 313 2/62 1            1 1 
366 331 
วิทยานิพนธ ์

1/62          6   6 - 

366 331 
วิทยานิพนธ ์

2/62          4   4 - 

366 511 
มานุษยวิทยาและ
สุนทรียศาสตร์
เครื่องประดับ 

1/62 5 2           7 7 

366 512 วิธีวิจัย
และการออกแบบ
แนวคิดเชิง
วัฒนธรรม 

1/62 7            7 7 

366 513 
ปรัชญาการ
ประดับตกแต่ง
แบบไทย 

2/62 2 3           5 5 

366 514 
วิสาหกิจและธุรกิจ
เครื่องประดับ 

2/62             1 I = 1 

366 515 
โครงงานส่วน

1/62 2 1 1          4 4 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W IP S U 
ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ่าน 

บุคคล 
366 516 
วัฒนธรรมทัศนา 

2/62             1 I = 1 

366 523 
เครื่องประดับ
ท้องถิ่นและ
ประเพณีนิยม 

2/ 
62 

4 1           5 5 

366 524 
เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค ์

2/62 5            5 5 

366 531 
วิทยานิพนธ ์

1/62          14   14 - 

366 531 
วิทยานิพนธ ์

1/62          15   15 - 

 
 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   คณาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้พิจารณาร่วมกันถึงการด าเนินงานเป็น
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2559 เห็นพ้องกันว่า ในแง่
ของการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยดี แต่หลักสูตร ฯ ควรท าแผนเป็น
ระยะ เพื่อสังเกตหรือรวบรวมสิ่งที่เป็นข้อมูลเพื่อเตรียมปรับปรุงหลักสูตรใน
รอบปีข้างหน้า 
    แผนคาดการณ์ มี 3 ระยะ ดังนี้ 

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

ในปีปฏิทินการศึกษา พ.ศ.2563 นี้ หลักสูตร ฯ เข้าสู่ช่วงระยะที่สาม คือ 
ปฏิบัติการร่างหลักสูตรปรับปรุง จึงได้จัดท าโครงการ “สัมมนาภาควิชา
ออกแบบเครื่องประดับประจ าปี 2562” มุ่งเน้นสาระส าคัญเร่ืองการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปบัณฑิตและมหาบัณฑิต นอกจากนี้ เพื่อด าเนินการวางแผน
นโยบายด้านวิชาการเพื่อสอดรับกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาระบบ
ใหม่ ตลอดจน โครงสร้างการบริหารงานภายในที่ครอบคลุมทั้งในหลักสูตรทั้ง
สองระดับ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
กลไกการจัดท าหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2559) ได้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรจึงจัดสัมมนาและประชุมเพื่อบันทึกผลหรือแนวทางการด าเนินงาน
เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป ดังนี้ 

1) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรออกแบบกลไกที่จะผลักดันให้จดุเด่น
ของหลักสูตรฯ เกิดความเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ การมอบหมาย
งานในชั้นเรียนให้เป็นลักษณะโครงการ (Project -Based Learning) 
และสามารถน าเนื้อหาสาระมาพัฒนาไปเขียนเป็นบทความวิชาการ 
เพื่อนศ.จักได้หาช่องทางและทดลองเผยแพร่ในวงกว้างก่อนทีจ่ะ
เผยแพร่ในขั้นตอนของวิทยานิพนธ์ โดยเร่ิมจากการก าหนดให้บาง
รายวิชามีเงื่อนไขให้นักศึกษาส่งบทสรุปประเด็นส าคัญของการเรียนรู้ 
ให้ออกมาในรูปของบทความ พร้อมส่งตีพิมพ์ไปยงัวารสาร
มหาวิทยาลยัศิลปากร  

2) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนและระดมสมองเพื่อค้นหาแนว
ทางการยกระดบัหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล และเผยแพร่
ศักยภาพของนักศึกษาในด้านความคิดสร้างสรรค์ อันแสดงออกถึง
รากเหง้าทางภูมิปัญญาและทักษะฝีมือของชนชาติอยา่งมีเอกลักษณ์ 

3) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรตระหนักถึงศักยภาพของสาขาวชิาชพี
การออกแบบมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และ
เทคโนโลยี ตลอดจน เปน็หัวใจส าคัญของการประกอบธุรกิจทกุแขนง 
การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไปจึงมุ่งเน้นทีจ่ะพฒันาการผลิตองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมด้านการออกแบบใหม่ ๆ เพื่อผลักดันให้วิชาชพี
การออกแบบเครื่องประดับจักสร้างรายได้ให้แก่ผู้คนในชุมชน สามารถ
เลี้ยงตนเองจากต้นทุนทางวฒันธรรม และเพิ่มมูลค่าหรือผลิตสนิค้า
ที่มาจากทรัพยากรในท้องถ่ินของตนเอง 

4) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรยังต้องการสร้างความส าคัญของการ
ออกแบบเครื่องประดับในลักษณะใหม่ ด้วยสถานการณ์โลกเกิดภาวะ
วิกฤตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขีดจ ากัด โดยสร้างสรรค์
ผลงานการออกแบบที่มปีระโยชน์ใช้สอยที่ดี ประสานความกลมกลืน
ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ โดยแสดงออกถึงการผลิตที่เก้ือกูลกับ
ธรรมชาติ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม  
 

ผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรด าเนินการตามเนื้อหาสาระของหลักสูตร

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

1)  หลักการสร้างความทนัสมัยและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคแห่งนวัตกรรม สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลย ี

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

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

 

การประเมินกระบวนการจัดท าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2559) ต้องพัฒนาการด าเนินงานตามคุณลักษณะเด่นของ
หลักสูตรฯ จ านวน 2 จุด คือ 

1) การรักษามาตรฐานและการเป็นหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการ
ออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยแห่งเดียวในประเทศ และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

2) เนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆ ที่ต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน และถูก
ออกแบบโดยค านึงถึงปัจจัยสู่ความส าเร็จ คือ ทุกรายวิชาควรมี
เปูาหมายในการพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฏี
และการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ  

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการจัดท าหลักสตูร 
การออกแบบกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถผลักดันให้

นักศึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นล าดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว้ และกระตุ้น
ให้เกิดการฝึกปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์ รวมทั้งการคาดการณ์
สถานการณ์ในอนาคต เพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู้และน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างความเหมาะสม 

การพัฒนาความสามารถในการก าหนดและใช้ทักษะทางปัญญาในการ
แก้ไขปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน อาจจ าเป็นต้องมีการมอบหมายงานที่
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาแบบปลายเปิด และการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจ 
เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ สามารถสะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง หรือสังเคราะห์กล
ยุทธ์ในการถ่ายทอดผลงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ ปรากฏอยู่ในรายวิชาต่าง ๆ ของร่าง
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 อาทิ รายวิชา 366 511 มานุษยวิทยาและ
สุนทรียศาสตร์เครื่องประดับ รายวิชา 366 512 วิธีวิจัยและการออกแบบ
แนวคิดเชิงวัฒนธรรม  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 -การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย มีระบบที่เริ่มต้นด้วย การก าหนด

แผนคาดการณ์ มี 3 ระยะ ดังนี้ 
1)  ระยะสังเกตการณ์ ช่วงปีที่ 1-2 คณาจารย์เก็บข้อมูลจากการจัดการ

เรียนการสอนแต่ละรายวิชา 
2)  ระยะศึกษาปัญหา ช่วงปีที่ 3-4 การส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา

ปัจจุบันและเก็บข้อมูลเพื่อประเมินหลักสูตร ทั้งลักษณะรายปี 
3)  ระยะปฏิบัติการร่าง ช่วงปีที่ 4-5 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัด

สัมมนาเพื่อวิเคราะห์ทิศทางของการด าเนินงานหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง และจัดวาระการประชุมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของปรัชญา
หลักสูตร ฯ เพื่อน าผลประเมินครบก าหนด 5 ปี มาสรุปเป็นข้อต้อง
ปรับปรุง 
 

ผลการด าเนินงาน 
1) ประเด็นส าคัญในการปรบัปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต พ.ศ.2559 

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

2) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดสัมมนาและประชุมเพื่อวางทศิทาง
ของการด าเนินงานในแตล่ะรอบปี ให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตร โดยก าหนดเปาูหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจนโดย
ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละด้าน การ
ปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนวิธีการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวัดและ
การประเมินผลนักศึกษา 

 

การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
1) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดท ารายละเอียดของผลการ

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

2) น าผลการด าเนนิงานในแตล่ะรอบปีเสนอแก่คณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อรับทราบและพิจารณา   หากมีประเด็นส าคัญคณะกรรมการ
ประจ าคณะอาจน าเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยใน

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

ตารางอ้างอิง 
ระดับมหาวิทยาลัยพจิารณาต่อไป 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดท าหลักสูตร 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจักจัดสัมมนาครั้งส าคัญ 2 ปีล่วงหน้า โดย

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

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

- การก าหนดผู้สอน 
กลไกการก าหนดผู้สอน 

หลักสูตรมีการกลไกการก าหนดผู้สอนที่เหมาะสม และมีการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง 

1) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนการก าหนดผูส้อน       การ
ก ากับ ติดตาม มอบหมายภาระงาน และการเตรียมการสอน มคอ.3 
และมีระบบการดูแลสมรรถนะของคณาจารย์ให้มีความสามารถใน
การบูรณาการการสอนควบคู่กับการวิจัย การบริการวชิาการ และ
การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

2)  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาภาระงานสอน ตดิตาม
รายละเอียดของรายวิชาที่ต้องการเชิญอาจารย์พิเศษ ทีส่ามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิ เชื่อมโยงกับสถานการณ์และ
สภาพจริง 

 

ผลการด าเนนิงาน 
1) หลักสูตรสามารถก าหนดผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับทุก

รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2562 หลักสูตร
สามารถเชิญอาจารย์พิเศษ ผู้ประกอบการ ศิลปิน และนักออกแบบ 
ที่สามารถน าเสนอประสบการณส์่วนบุคคลอันเป็นประสบการณ์
เฉพาะทาง ส่งผลให้นักศึกษามบีทบาทในการแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพนัธ์ จนเกิดความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้กบั

มคอ. 3 และ 
มคอ.4  
ภาค
การศึกษา 
1 และ
2/2562 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ความรู้ในรายวิชานัน้ๆ อาทิ รายวิชา 366 524 เทคโนโลยีเก่ียวกับ
การสร้างสรรค ์ได้เชิญ อาจารยภ์นสุทธิ์ สทุธิประการ อาจารย์และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยดีิจิทลั อาร์ต ซึ่งได้รับรางวัลระดับชาติ
และนานาชาติมากมาย มาบรรยายถึงความส าคัญของความก้าวหน้า
ด้านวิทยาการดังกล่าว และชี้ให้เห็นเชิงประจักษ์ถึงแนวทางการท า
เทคโนโลยดีิจิทัล อาร์ต มาประยุกต์ใช้กับแนวทางการออกแบบ
เครื่องประดับร่วมสมัยในอนาคต 

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

 

การประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน 
อุปสรรคในการด าเนินการประเมินกระบวนการก าหนดผูส้อน มีดังนี ้
1) ปัญหาเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนบางทา่นที่มีความเชี่ยวชาญ

และมีประสบการณ์ดา้นการสอน แต่ขาดผลงานทางวิชาการ 
เนื่องจากไม่ได้รบัการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคล ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

2) การสอนแบบเนน้การปฏบิัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้ประกอบการ หรือการศึกษาดูงาน อาจส่งผลกระทบเร่ืองเวลา 
ความไม่สัมพนัธ์กับคาบเรียน บางครั้งต้องมีการแลกคาบเรียนเพื่อให้
วันเวลาสะดวกต่ออาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3) หลักสูตร ฯ ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรทันสมัยที่มี
ต้นทุนสูงลบิได้และผูส้อนที่มีความเชี่ยวชาญ จึงต้องประสานงาน
หรือติดต่อเครือข่ายผู้ประกอบการหรืออาจารย์พิเศษที่มีธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีหรือเคร่ืองจักรเหล่านั้น ให้เป็นผู้อธิบายหรือ
สาธิตวิทยาการดังกล่าว 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่ได้จากการประเมินเมื่อปีที่ผ่านมา หลักสูตรน ามาปรับปรุงในปี

การศึกษา 2562 ดังนี้ 
1) พัฒนากระบวนการก าหนดผูส้อนให้ได้มาตรฐาน เชน่ อาจารย์ทกุคน

ต้องมีการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) แจกนักศึกษา
ทุกรายวิชา และเนื้อหาแต่ละรายวิชา ผู้สอนต้องปรับปรุงให้เนื้อหามี
ความทันสมัย เสริมสร้างด้วยกิจกรรมการเรียนในลักษณะต่างๆ ตาม
แนวทางแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง มีการวัด และประเมนิผลอยา่งเหมาะสม 

2) ปรับปรุงการวางแผนและประสานงาน เร่ืองการเชิญอาจารย์พิเศษ 
หรือบุคคลภายนอก รวมถึงการศึกษาดูงาน เพื่อลดปัญหาความไม่ลง
ตัวระหว่างผูส้อน กิจกรรมเสริม และเวลาของคาบเรียน 

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

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

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

2) การก าหนดแผนการเรียนรู้ของรายวิชาที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน หรือ
การประสานการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พิเศษที่สอนร่วมกับ
อาจารย์ประจ า 

3) วางแผนด าเนนิงานและประสานงานไปยังสถานที่หรือบุคคลตา่ง ๆ 
ที่มีรายวิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอนนอกสถานที่  

 

ผลการด าเนนิงาน 
1) ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 ครบถ้วน นบัเป็นเวลา 

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

2) ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนการเรียนรู้ของรายวิชา
ที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน หรือสามารถประสานการจัดการเรียนรู้ของ
อาจารย์พิเศษที่สอนร่วมกับอาจารย์ประจ า  

 

การประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ 

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

ตารางอ้างอิง 
1) หลักสูตรมีกระบวนการก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบแผนการเรียนรู้

ตามที่ระบไุว้ในมคอ.3 โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะจัดการ
ประชุมหารือร่วมกันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นในแต่ละปีการศึกษา 

2) ก่อนที่หลักสูตรจะก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มี
คุณวุฒิขั้นต่ า ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กบัสาขาวิชาของรายวชิาทีส่อนในรายวชิาต่างๆ  มคอ. 3 
หรือ 4 จะต้องผ่านกระบวนการซึ่งท าให้เกิดความหลากหลายและ
นักศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ มุมมองหรือ
ความคิดจากผู้สอน 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

ก ากับ ติดตาม กลยุทธ์ในการสอน ให้มีความสอดคล้องกับแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
เพื่อสร้างประสิทธิผลแก่แผนการสอนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และวิเคราะห์
เปูาหมายในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน เพื่อน ามาใช้เป็นแนว
ทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ตรงกับค าอธิบายรายวิชาที่
ก าหนดไว้  กอปรกับตรวจสอบ มคอ. 5 ว่าเป็นไปตามแบบแผนที่ได้ระบุไว้
ใน มคอ.3 อย่างสอดคล้องและสัมฤทธิ์ผล 

นอกจากนี้ ยังมีการติดตามแบบประเมินการสอน โดยผู้ประเมินคือ
นักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ ผลการประเมินของทุกรายวิชา อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ระดับ 4 ขึ้นไป 

 - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

1)  การแตง่ตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ ์ค านงึถึงคณุวุฒิ และ
คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาทีม่ีความเชีย่วชาญเหมาะสมกบัหัวข้อ
วิทยานพินธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ 
วิทยานพินธ์นัน้ ๆ   

2)    มีระบบก ากบัการท างานของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
นักศึกษาเต็มที่ และหลักสูตรฯ ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามหนา้ที่
และจรรยาบรรณของอาจารย ์

เอกสารค าสั่ง
แต่งตั้ง
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานพินธ์ 
/บัณฑิต
วิทยาลัย 

 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

1)  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาร่วมกันถึงการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ จักต้องมีคุณวุฒิตรง และมี
ประสบการณ์สอนตรงตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

2)   กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ตรง ต้องมี
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาศิลปะและการออกแบบ หรือมีการท า
ต าแหน่งวิชาการหรือวิจัยที่มีหัวข้อและเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์นั้น ๆ 

 - การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

1)   มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

2)   มีระบบการก ากบัติดตามความก้าวหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ทนัตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

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

4)   มีการให้ความรู้และระดับชัน้ความส าคัญในการตีพิมพผ์ลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารวิชาการ
ตามฐานข้อมูลที ่สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
หรือการเผยแพร่ด้วยวิธีการจัดนิทรรศการการออกแบบ
เครื่องประดับ 

การตีพิมพ์
ผลงานใน
ระดับบัณฑิต 
ศึกษา/ 
บัณฑิต
วิทยาลัย  

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาต ิ
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรฯ เพื่อสร้างกลไก
การก ากับและติดตามผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.5 และมคอ.6) ในทุกรายวิชาภายหลังการปิดภาค
การศึกษาแต่ละภาค มีก าหนด 30 วัน โดยมุ่งเน้นรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) การตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของกลยทุธ์ในการสอนของ
อาจารย์แต่ละรายวิชา ที่สามารถสร้างเสริมความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

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

ตารางอ้างอิง 
ต่อการเรียน และการปฏิบัตงิาน 

2) การให้ความเข้มงวดกับข้อก าหนดเฉพาะในแตล่ะรายวิชา ซึ่งเป็นผลที่
มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ได้รับการพัฒนา
ระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
หลักสูตรจัดให้และแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจและความสามารถ
จากการเรียนรู้เหล่านั้น 

3) ให้ผู้สอนน าเสนอผลการประเมินโดยนักศึกษาหลังจากหมดภาค
การศึกษาแต่ละภาคในที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตร
รับทราบถึงปัญหา หรือสิ่งที่ควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละ
รายวิชา 

 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้สอนทุกรายวิชาให้ความร่วมมือกับการก ากับและติดตามผลการประเมิน

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ 5) ภายหลัง
การปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค มีก าหนด 30 วัน โดยแสดงรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

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

2) ผู้สอนรายงานผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากนักศึกษา เนน้ผลสัมฤทธิ์ในการ
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 อันส่งผลท าให้นักศึกษาได้ความรู้ 
เข้าใจกระบวนการวิจัย การประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้
ของตนเอง และประโยชน์ของการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนรู้
โดยอาศัยการบูรณาการทักษะการเรียนรู้ครบทุกด้าน 

 

การประเมินกระบวนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
เครื่องมือในการประเมินกระบวนการระหว่างการประเมินผลการเรียนรู้

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

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนปรับปรุง การออกแบบเครื่องมือ

ส่งเสริมการประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจาก 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ระบบการวัดผลแบบอ้อม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของการเรียนรู้ มี
วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และเหตุผลในการประเมินที่ชัดเจน โดยจะสร้าง
เสริมวิธีการประเมินกระบวนการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 
ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor 
Domain) เป็นต้น เครื่องมือดังกล่าว สามารถท าให้ผู้สอนมีความเข้าใจใน
ธรรมชาติและพฤติกรรมของนักศึกษามากยิ่งขึ้น มีลักษณะเป็นการประเมิน
เชิงนามธรรม 

ทั้งนี้ หลักสูตรมิได้ต้องการนักศึกษาที่บรรลุผลการเรียนรู้ในเชิงรูปธรรม 
คือ ผลการเรียนดี มีความรู้น าไปประกอบอาชีพได้ฯลฯ เท่านั้น หากคาดหวัง
ให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เชิงนามธรรมที่แท้จริง เป็นคน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักษ์วัฒนธรรมของชนชาติ และเป็นผู้มี
สติปัญญา  รับผิดชอบสังคม และยกระดับวงการอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทยต่อไป รวมทั้ง หลักสูตร ฯ ปรารถนาให้นักศึกษามีความเข้าใจอย่างถ่องทุ
ถึงสาระส าคัญของหลักการการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่หลักสูตร ฯ 
พยายามน านักศึกษาก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่ “ทักษะการเรียนรู้
หลากหลายด้าน” ตามที่กล่าวไปแล้วในองค์ประกอบที่ 3 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมมีกลไกการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดขึ้นช่วงเดียวกับการก ากับและติดตาม
ผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.
5 และมคอ.6) ในทุกรายวิชาภายหลังการปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค มี
ก าหนด 30 วัน มีเนื้อหาสาระ ดังต่อไปนี้ 

1) ติดตามวิธีการวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา
ต่างๆ วา่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญหรือไม่ หรือการประเมินตามสภาพจริงเพราะเป็นวิธกีารที่
สามารถค้นหาความสามารถ และความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่แท้จริง
ของผู้เรียน 

2) ตรวจสอบวิธีการประเมนิตนเองของผู้เรียนในแต่ละรายวชิา เปน็การ
ประเมินคุณลักษณะหรือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าบรรลุตาม
จุดประสงค์หรือไม่  

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

4) อาจารย์ต้องติดตามการเจริญเติบโตของสังคมโลกที่รวดเร็ว อาทิ โรค
ระบาด หรือผลของการกระท าโดยมนุษย์ที่ใช้ทรัพยากรแบบไรก้าร
ควบคุม เช่น ไฟไหม้ที่ประเทศออสเตรเลีย กอปรกับจ านวนประชากร
โลกที่เพิ่มข้ึนแบบทวีคูณสง่ผลให้เกิดอัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่
เพิ่มข้ึนแบบก้าวกระโดด ทั้งหมดล้วนสง่ผลต่อวงการการศึกษาและ

มคอ.3, 5
และ มคอ.6 
/2559-2562 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การออกแบบสร้างสรรค์ 

 

ผลการด าเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ส่วนใหญ่ด าเนินงานการใช้วิธีประเมินผลการ

เรียนรู้ใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 
1) ประเมินภาคปฏบิัติ คือ เป็นการทดสอบความสามารถของผู้เรียน 

ภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขที่สอดคล้องกับสภาพจริงมากทีสุ่ด 
2) ประเมินกระบวนการ คือ กระบวนการในที่นี้หมายถึง วธิีการที่ผู้เรียน

ใช้ด าเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต กระบวนการวิจัยข้อมูล หรืออาจจะ
เป็นผลงานทดลอง ซึ่งยังไม่ใช่ผลผลิต 

3) ประเมินผลผลิต คือ ประเมินผลงานที่เป็นผลจากการแสดงหรือ การ
กระท าของผู้เรียน วิธีประเมนิอาจท าได้หลายลักษณะ เช่น พิจารณา
จากคุณภาพงาน รูปลักษณะของงาน และการตรวจสอบว่าผลงาน
เป็นไปตามข้อก าหนดที่ตัง้ไว้หรือไม่ 

4) ประเมินสภาวการณ์ คือ ประเมินเหตุการณ์หรือวิกฤตที่เป็นเหตุสร้าง
ปัญหาส าคัญของการพัฒนาการศึกษาวิชาการด้านการออกแบบ 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และระบบการผลิตแบบเสน้ตรงที่
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติโดยตรงที่ใช้แล้วหมดไป  

 

การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
    การประเมินกระบวนการเป็นรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่ท าได้
ค่อนข้างยาก เพราะธรรมชาติของการประเมินค่อนข้างยุ่งยาก และไม่เป็น
ปรนัย ต้องอาศัยหลักฐานที่มาจากกระบวนการในแต่ละล าดับ เช่น การ
สะท้อนข้อมูลที่น ามาใช้ การบันทึกผล ตัวอย่างผลการทดลอง การประเมิน
ส่วนใหญ่จะใช้การสังเกต พิจารณาผลจากการพิสูจน์สมมุติฐาน โดยมุ่งดูที่
คุณภาพ กระบวนการที่เป็นล าดับ หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ ใน
บางรายวิชา หลักสูตรฯ ต้องอาศัยบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาร่วม
ประเมิน เช่น บุคลากรด้านการตลาด ผู้ประกอบการตัวจริง หรือ ตัวแทน
ขององค์กรระดับประเทศ เช่น กรมส่งเสริมการส่งออกระหว่างประเทศ เป็น
ต้น มาร่วมเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ ส าหรับรายวิชา 366 514 วิสาหกิจ
และธุรกิจเคร่ืองประดับ นอกจากนี้ รายวิชาดังกล่าว ยังมีการน านักศึกษาไป
จัดแสดงผลงานที่เทศกาลงานบางกอกอัญมณีแห่งชาติ (Bangkok Gems) 
เมื่อวันที่ 7-11 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 
    จะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว ถือเป็นรูปแบบหนึ่งใน
การจัดการเรียนรู้โดยรวบรวมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ ลงมาร่วม
ในโครงการปฏิบัติจริง มีลักษณะที่เรียกได้ว่า เป็นชุมนุมการเรียนรู้อาจารย์
เพื่อศษิย์ (Professional Learning Communities : PLC) 

  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
     ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2562  คือ การพัฒนาเครื่องมือส าหรับการประเมิน
ภาคปฏิบัติ การจ าแนกและระบุกระบวนการปฏิบัติ ( identification  test) 
เป็นการระบุสมมุติฐาน วิธีวิจัย ผลการทดลอง  ขั้นตอนการท างาน หรือ
จ าแนกสิ่งที่ไม่เหมือนกัน โดยมุ่งเน้นการรายงานผลด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น 
การน าเสนอด้วยวาจา การเขียนรายงานวิจัย การซักถาม การรับฟังค า
วิจารณ์จากผู้สอน หรือเรียกอีกอย่างว่า การเรียนรู้แบบ 3R คือ คือ Reading 
(อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (ตอบโจทย์เป็น) 
ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนถึงการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด วิธี
ท า ความพอใจในผลงาน  ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนา
กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร ฯ พยายามออกแบบ
รายวิชาส่วนใหญ่ ให้มีคุณลักษณะที่เกิดจากผสมผสานองค์ความรู้ แสดง
ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการ และความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของนักศึกษา ทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต 

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

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

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณา
กลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และมคอ.6) 
ในทุกรายวิชาภายหลังการปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค มีก าหนด 30 วัน 
เพื่อเตรียมข้อมูลไปสู่การประเมินหลักสูตร (มคอ.7) อย่างน้อย 30 วัน ก่อน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (เดือนกรกฎาคม - 
สิงหาคม ของทุกปี)  โดยมุ่งเน้นรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

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

2) ตรวจสอบอาจารยผ์ู้สอนในแตล่ะรายวิชา ว่าสามารถด าเนนิงานตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่คาดหวังไว้ใน
มคอ. 3 ประกอบกับการส่งเสรมิการเรียนรู้ด้วยองค์ประกอบอื่นๆที่
เก่ียวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษาบรรลุถึง

มคอ.5, 6
และ มคอ.7 
/2559-2560 
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ตารางอ้างอิง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้นัน้อย่างสอดคล้องกันอย่างเปน็ระบบ โดย
สรุปผลออกมาเป็นมคอ. 5 และ6 

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

ผลการด าเนนิงาน 
การประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 ท าให้

หลักสูตรได้ข้อมูลที่เป็นสาระจ าเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพการ
เรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
ได้ถูกบันทึกไว้ใน มคอ. 7 เพื่อเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและน าไปใช้ประเมินหลักสูตร  

ดังนั้น การประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน อันเป็นส่วน
ส าคัญในการประกันคุณภาพบัณฑิต และสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่
เก่ียวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑติ โดยเร่ิมที่ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 
 

การประเมินกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร 

แม้การประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่มีความ
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา เท่านั้น แต่ยังเป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลหลายกลุ่ม  ทั้งอาจารย์ผู้สอน  นักศึกษา  
ผู้บริหารคณะฯ หรืออาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝุายบริการการศึกษา และฝุาย
อาคารสถานที่ อีกด้วย ดังนั้น บางครั้งการก ากับการประเมินกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ประเมินเฉพาะปัจจัยที่เก่ียวกับหลักสูตร อาจได้ข้อมูล
ที่ไม่แม่นย านัก อาทิ สถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่าระบาดร้ายแรง (COVID 
19) ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ปี 2563 (ตรงกับภาคการศึกษา 
2/2562)  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความจ าเป็นจะต้องปิด
การเรียนการสอนตามมาตรการ Social Distancing ของรัฐบาล ท าให้
หลักสูตรไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ จึงอนุมัติให้คณาจารย์จัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสาร ด้วยเหตุ
สุดวิสัยดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะ
เป็น ทักษะการสอนออนไลน์อันเป็นทักษะใหม่ที่ต้องการความช านาญอย่าง
เร่งด่วน เกิดอุปสรรคในช่วงแรก ส่งผลต่อการเรียนรู้ ความสามารถในการ
เรียนจ ากัด จึงท าให้รายวิชาบางวิชาที่ควรมีการจัดการเรียนการสอน
ต่อเนื่องกัน เพราะมีเนื้อหาสัมพันธ์กัน จัดการได้อย่างยากล าบากและยังไม่
เกิดความเชี่ยวชาญเพียงพอ 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการก ากับการประเมินการ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

ภายหลังจากการประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 
2562 การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ.7 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะต้องจัดท าข้อมูลเพื่อบันทึกปัญหาใน
ลักษณะอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการเตรียมการณ์การจัดการเรียนการสอน 
เพื่อสร้างประสบการณ์และเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อันส่งผลต่อ
การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรที่ส าคัญ รวมทั้ง การสร้างความ
ชัดเจนของการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาส่วนใหญ่ ที่มุ่งมั่นให้
นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะจ าเป็น อันถือเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ 

นอกเหนือจากนี้ หลักสูตรยังต้องค านึงถึงแนวทางการปรับปรุงและ
วางแผนหลักสูตรสาขาการออกแบบเครื่องประดับ โดยมุ่งเน้นการสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศอันมีผลต่อ
สังคมและวัฒนธรรม 

 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
1) คณะกรรมการประจ าหลักสตูรก าหนดเกณฑ์การประเมินชดัเจน มีตัว

บ่งชี้คุณภาพของโครงงานวิทยานิพนธ์และการสอบปูองกัน
วิทยานพินธ์ทีช่ัดเจน 

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

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

 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  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 และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  
 

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) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

  

 

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

  
 

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

  
 

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

  
 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

 
  

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
  

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

 
  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.12  ข้อมูลส่วนกลาง 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.59  ส ารวจโดย น.ส.
กันต์กนิษฐ์  

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้ 12  คุ้มบัว 
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 12   

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

ปัญหาในการ 
บริหารหลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

    

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)  

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการ

แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

- - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2562  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 
เหตุผลที ่

ไม่เปิดสอน 
มาตรการที่ด าเนินการ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

  ไม่มีนักศึกษาเลือก  - 
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2562  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- - - - - - 

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (น ามาจาก มคอ.5 แต่
ละวิชา)  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค
การ 

ศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน
/ตาราง
อ้างอิง 

มี ไม่มี 
- ไม่มี -      

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 ทุกรายวิชามีผลประเมินคุณภาพการสอน อยู่ในระหว่าง 4.42-5.00 อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนมากถึง
มากที่สุด 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม - ไม่มี -  มคอ.5 
ความรู ้   มคอ.5 
ทักษะทางปัญญา   มคอ.5 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  มคอ.5 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  มคอ.5 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ 1 คน จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 12 คน 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง อาจารย์ 

สาย
สนับสนุน 

โครงการสัมมนา
ภาควิชา ฯ : การ
พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน ์

  1. การน าระบบการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ 
e-Learning จึงท าให้คณาจารย์เรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านสังคมออนไลน์ขึ้น ซึ่งจะสง่ผลต่อการพัฒนา
ทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. คณาจารย์สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองได้ดีมากข้ึน 
โดยเฉพาะ การน ามาใช้กับผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปน็กลุ่มผู้เรียนที่จะน า
เทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ท างานต่อไป และ
สามารถพัฒนาตนจนเป็นบัณฑติที่มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ  
3. หลังจากเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาด 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มุ่งเน้นมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) 
ด้วยการค านึงถึงกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผล
การเรียนรู้นั้นอย่างสอดคล้องและส่งเสริมกัน
อย่างเป็นระบบ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

5.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
5.2 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
5.3 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
5.4 11 จาก 11 ข้อ 12 จาก 12 ข้อ 5.00 

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

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. การพัฒนาหลักสูตรที่ดี นอกเหนือจากคุณภาพการสอนแล้ว คณาจารย์มีความตระหนักถึงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการวิจัยสร้างสรรค์ที่ประสบผลส าเร็จ เพ่ือแสดงออกถึงพัฒนาการความรู้เชิง
เหตุผลระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ ผลของประสบการณ์ และวิธีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 

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

3. เนื้อหาสาระของหลักสูตร ฯ ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทาง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบของรายวิชาส่วนใหญ่ของหลักสูตร ฯ จะบรรจุแนวปฏิบัติในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ 
และสมรรถนะที่เกิดกับตัวนักศึกษา เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในวงการการออกแบบซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอในปัจจุบัน 

4. การปรับปรุงหลักสูตร ฯ ควรสร้างสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการออกแบบในเชิงลึกและมุ่งเน้นศาสตร์บูรณาการ เป็นเสมือน
ทางออกในการพัฒนาสภาวการณ์ด้านบุคลากรในฐานะนักศึกษา การควบคุมคุณภาพอนาคตของเยาวชนหรือ
บัณฑิต และเศรษฐกิจท่ามกลางแนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  และประเทศ
ต่าง ๆ ก าลังเร่งพัฒนานวัตกรรมที่พร้อมน ามาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและเพ่ิมศักยภาพการผลิต  ดุจ
เดียวกับอาวุธส าคัญที่ใช้ในการต่อสู้ในสนามแข่งขันของโลก ตลอดจนการน าความรู้และทักษะฝีมือมาใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตร ฯ ต้องออกแบบกลยุทธ์ที่ใช้ส่งเสริมข้อมูลอันสามารถสร้างความสมบูรณ์ในด้านต่างๆ เพ่ือ
คุณภาพหลักสูตรให้มากยิ่งขึ้น มีความพร้อมรับการตัดสินผลการประเมิน และได้รับผลการประเมินในระดับที่
สูงขึ้น อาทิ น าเสนอวิธีการจัดการความรู้ในลักษณะใหม่ คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ หรือจัดรูปแบบ
การแบ่งปันความรู้เพ่ือให้เกิดความรู้ร่วมกัน อันน าไปสู่การสร้างความรู้ ใหม่ที่มุ่งเน้นการขยายผลคุณภาพของ
หลักสูตร ที่มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ สู่ความเป็นนานาชาติ 

2. หลักสูตร ฯ ต้องแสดงศักยภาพในการเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ในรูปแบบวิทยานิพนธ์ที่มี
ลักษณะเป็นการแบ่งปันความรู้เชิงประจักษ์ในระดับนานาชาติ 
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3. หลักสูตร ฯ ควรมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์ เรียนรู้ตามทฤษฎีสร้างสรรค์นิยม 
(Constructivism)  และแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่อันเป็นจุดประสงค์ของการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 

4. หลักสูตร ฯ ต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยศาสตร์การออกแบบอันสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้คนสังคมให้เกิดการขับเคลื่อนด้วยการวิจัยองค์ความรู้ ตลอดจน การน าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องกระบวนการพัฒนาสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ และ
การผลิต หรือบริการใหม่ ๆ รวมถึง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการด าเนินธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของผู้คนในสังคม 
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หมวดที่ 6 
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมสี่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  
กลไกที่ด าเนนิงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิง่สนบัสนนุ 
การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

กลไกการด าเนินงานของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้ระบบ
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ 

1) การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายให้อาจารย์
ทุกคนแสดงความคิดเห็น เพื่อมสี่วนร่วมเก่ียวกับสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้โดยแบ่งเนื้อหาการประชุมออกเป็น 2 ลักษณะ 
ได้แก ่

 การเพิ่มศักยภาพและการดูแลรกัษาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ที่
มีอยู่ดั้งเดิม อาทิ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และเครื่องจักรที่อยู่ใน
โรงปฏิบัติการข้ึนรูปเคร่ืองประดับ 

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

2) คณาจารย์มีเปาูหมายเดียวกันและมีความเข้าใจในวิธีการเข้าถึง
แหล่งผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ เคร่ืองจักร หรืออุปกรณ์
เทคโนโลยีและสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับการจัดการเรียน
การสอนที่มีราคาสมเหตุผล และงบประมาณสนบัสนุน
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ซึ่งกลไกการ
จัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เร่ิมต้นจาก 

 การเตรียมการณ์ แบ่งหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อขยายผลการจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

 การมอบหมายงานให้หัวหน้าโรงปฏิบัติการ ตรวจสอบและ
บันทึกข้อมูลเครื่องมือเคร่ืองใช้หรือเครื่องจักรที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ หรือซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสิง่
สนับสนนุการเรียนรู้ หรือน าเสนอข้อมูลความจ าเปน็ในการ
จัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ลักษณะใหม่ๆ 

3) คณาจารย์มีแผนการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 
เพื่อเรียนรู ้เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ

เอกสารประชุม
ภาควิชาฯ  
คร้ังที่2/2562 
 
เพจประกัน
คุณภาพ
ภาควิชาฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์ในการน าไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
การพัฒนาการเรียนการสอนผา่นระบบออนไลน์ (E-
learning) ดังต่อไปนี้  

 คณาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผา่น
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 คณาจารย์มีความสามารถสร้างรายวิชาผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ 

 ผู้เรียนได้พฒันาทักษะกระบวนการการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองสามารถใช้เปน็สื่อกลางในการ จัดการเรียนการสอน
ระหว่างผู้สอน และผู้เรียน 

 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรศึกษาในปีการศึกษา 2562 

หลักสูตร ฯ พยายามติดตามความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การออกแบบและการศึกษาในรูปแบบหลายลักษณะ อาทิ ดูงานการ
ใช้ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจากโรงงานผลิต
เครื่องประดับรายใหญ่  คือ ธุรกิจเครื่องประดับแบรนด์แพนดอร่า
และสวารอฟสกี้ เพื่อสังเกตการปฏิบัติงานในลักษณะอุตสาหกรรม
แบบครบวงจรและเตรียมความพร้อมให้หลักสูตรฯ ในการจัดหา
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่สอดรับกับทิศทางหรือ
กระแสรูปแบบของผลงานเครื่องประดับในอนาคต ได้แก่ เครื่องพิมพ์
สามมิติ เครื่องขึ้นต้นแบบอัตโนมัติ เครื่องหล่อผลงานเครื่องประดับ
ขั้นสูง โลหะชนิดใหม่ ๆ และอื่น ๆ 

รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือกับธุรกิจเครื่องประดับลักษณะใหม่ 
ที่มีการใช้ เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
เจริญก้ าวหน้ าของยุ คสมัย  ดั งตั วอย่ า งของบริษัท  เจมโมรี่ 
(Gemories) ผู้ที่สร้างนวัตกรรมการน าชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ มา
แปรสภาพเป็นแก้วเนื้อแข็ง และสามารถน ามาเจียระไนเป็นอัญมณี 
เกิดเป็นองค์ความรู้ด้านการผลิตวัสดุใหม่ที่มีคุณค่ามากกว่าความมีค่า
ด้านกายภาพ สร้างความละเอียดอ่อนแก่มนุษย์ ยุคร่วมสมัย 
นวัตกรรมในลักษณะดังกล่าว ในฐานะสถาบันการศึกษาไม่สามารถ
สร้างหรือผลิตได้ด้วยตนเองในระยะเวลาอันสั้น ต้องอาศัยนักวิจัย 
เวลา การทุ่มเท และทุนการวิจัยในระดับมหาศาล คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรจึงมีมติเห็นชอบร่วมกันว่า การร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ 
ในลักษณะดังกล่าว เปรียบได้กับการร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนศ.ได้อย่างดีเยี่ยม และที่ส าคัญ 
นวัตกรรมล้ าสมัยในลักษณะดังกล่าว องค์กรต่าง ๆ มักไม่เปิดเผย
ความรู้แก่สาธารณชนทั่วไป 

หลักสูตรยังน านักศึกษาไปเยี่ยมชมวิทยาการด้านอัญมณี ที่
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น จนพัฒนาให้เกิดเป็นเอกลักษณ์
ประจ าจังหวัด ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี คณะอัญมณี 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี, เหมืองพลอยของคุณส าราญ 
รัตนเกียรติ, การเผาพลอยแบบจันทบุรีของคุณบรรหาร อุดมผล 
พร้อมเยี่ยมชนตลาดค้าพลอยประจ าจังหวัด และสุดท้ายคือ 
ผู้ประกอบการบ้านแหวนกล ผู้ที่ออกแบบเครื่องประดับกลไก
ประเทืองปัญญา ที่ประดับอัญมณีประจ าเมืองจันทบุรี ปัจจุบันมี
ชื่อเสียงเป็นอันมาก 

นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ ยังเตรียมพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอน E-learning แบบออนไลน์ โดยค านึงถึง ปัจจัย 3 ประการ 
ได้แก่  

1) การออกแบบและจัดท าบทเรียน E-learning ถือเป็นขั้นตอน
ที่ส าคัญที่สุด เรียกได้ว่าเป็น "หัวใจ" ของการเรียนการสอน
เลยทีเดียว เพราะบทเรียนที่มีคุณภาพสูงจะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีเท่า ๆ กับหรือมากกว่าการเรียน
การสอนในชั้นเรียน ขั้นตอนนี้มีวิธีการด าเนินการดังนี้               
 การออกแบบบทเรียน (Courseware)  
 การจัดท าบทเรียน  
 การบรรจุบทเรียนลงในระบบ หลังจากที่จัดท าบทเรียน

เสร็จเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว (Upload file) 
 

การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สามารถขยายผล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
 การได้รับการสนับสนนุจากเงินงบประมาณ มีความแน่นอน 

แต่ไม่เพียงพอ และลา่ชา้  
 การขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีโอกาส

และความเปน็ไปไดน้้อย 
 การเขียนโครงการบริการวิชาการหรือท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระหรือเอื้อ
ประโยชน์ในแง่ของวชิาการหรือการปฏิบัติจากโครงการไปสู่
แนวทางการเรียนรู้ของนักศึกษา แต่คณาจารย์จักต้องอธิบาย
และชีป้ระเด็นการบูรณาการให้นักศึกษาเห็นอย่างชัดเจน 

 

ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการปรบัปรุง 
ผลที่ได้จากการประเมินในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการ

ปรับปรุง ดังนี้  
1) หลักสูตรเสนอแนะให้บัณฑิตวทิยาลัยประเมินความพงึพอใจ

ต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ในสว่นของมหาวิทยาลัยให้มีความ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ละเอียด โดยสะท้อนภาพรวมของการให้บริการหรือสนับสนุน
การศึกษา เพื่อที่หลักสูตร ฯ จักสามารถพิจารณาส่วนที่ขาด
หรือสร้างเสริมส่วนที่จ าเป็นต่อไป  

2) ส่วนของหลักสูตร นอกจากไดน้ าผลการประเมินของบัณฑิต
วิทยาลัยมาปรบัปรุงแลว้ ได้ท าการประเมินประวตัิการศึกษา
ของผู้สมัคร และเนื้อหาสาระในวันสอบสัมภาษณ ์เฉพาะอย่าง
ยิ่ง แฟูมผลงาน (วันสัมภาษณ์รอบ 1และ 2 วันที่ 25 พ.ค. 
2562) เพิ่มเติมจากส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผลการ
ประเมินที่ตรงจุด พร้อมน าไปปรับปรุงไดท้ันทีก่อนเปิดภาค
การศึกษา เช่น ปีการศึกษานี้ หลักสูตรพิจารณาจากสาขาทีน่
ศ.ผู้สมัครจบการศึกษา ซึ่งจ านวนส่วนใหญ่ของนศ.ที่สมัครมา
จากสาขาวิชาแฟชัน่และเครื่องแต่งกาย ดังนัน้ หลักสูตรจึง
จัดซื้อหุ่นตัดเย็บพร้อมแขนและศีรษะ จ านวน 20 ตัว เพื่อ
รองรับความต้องการการออกแบบเครื่องประดับลักษณะแฟชั่น 
ที่อาจมีขนาดที่ผิดแผกจากเคร่ืองประดับปกติทั่วไป และเป็น
เครื่องประดับที่มักสร้างความสมัพันธ์กับการติดตัง้บนร่างกาย 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

1) ขาดความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
สภาพแวดล้อมดา้นการเรียนรู้ทีม่ีสภาพสมบูรณ์) รวมทั้ง การ
จัดพื้นที่หรือสถานทีส่ าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ 
สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกันนอกเวลาเรียน 
เนื่องจากคณะฯ อยู่ในช่วงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร 

2) การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนบัสนุนทางการศึกษา
ในระดับคณะฯ และมหาวทิยาลยั เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูล
ทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวชิาการเพื่อการสืบค้นฯลฯ 
เพียงพอ และทันสมัย 

3) ระบบการบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

มติประชุม
ภาควิชา ฯ  
คร้ังที่ 2/2561 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีกระบวนการปรับปรุงตามผลประเมินความพึงพอใจ 
ทั้งนี้ อาศัยจากผลส าเร็จของการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2558 
ดังนั้น ในปีการศึกษาต่อๆ ไป หลักสูตรจะจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา
เก่าและใหม่ทุกปี เพื่ออธิบายถึงจุดเด่นและปัญหาของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับรับผิดชอบ พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนและรับความคิดเห็นจากนักศึกษาทั้งสองชั้นปี เพื่อน าผล
การประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุง 

ส าหรับในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร ฯ ได้รับข้อมูลความพึง

เพจประกัน
คุณภาพ
ภาควิชาฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จาก
โครงการการวางแผนนโยบายด้านวิชาการเพื่อสร้างความสอดรับกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระบบใหม่ (AUN QA) 

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

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 

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

ระดับคุณภาพ : ดี 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ฯ มีเปูาหมายเดียวกัน มีความเข้าใจในระบบการพัฒนาการเตรียม
ความพร้อม และด าเนินการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และจัดหา หรือแก้ปัญหาเรื่องสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ ทันทีภายในปีการศึกษานั้น 

2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือพัฒนากลไกการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาค
การศึกษา ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 3 เดือน 

3. หลักสูตร ฯ เขียนโครงการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีเนื้อหาที่เอ้ือให้เกิด
ประโยชน์ด้านวิชาการ และสามารถเชื่อมโยงกับสาระส าคัญของรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับผลส าเร็จจาก
ทรัพยากรหรือสิ่งเรียนรู้ที่ได้จากโครงการดังกล่าว และประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผลงานของตนเอง 
ดังเช่น โครงการบูรณาการการเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจ าปี พ.ศ.2562 

4.  หลักสูตร ฯ ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) ซึ่งจัดเป็น
นวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ 
ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าการสอน จะเป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ 
เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดย
ไม่จ าเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษา
ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียน 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือขยายผลการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุงคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ อาทิ โรงปฏิบัติการขึ้นรูป
เครื่องประดับ รวมทั้ง เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องใช้  

2. การจัดหาทุนสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างเสริมก าลังในการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันต่อยุคสมัยและวิชาชีพในปัจจุบัน 

3. การเขียนโครงการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากองค์กรทั้ง
รัฐบาลและเอกชน เพ่ือขยายผลทางด้านศักยภาพของหลักสูตรฯ ในการจัดการและบริหารงานทั้งระบบ 

4. การวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 หรือวิกฤตการณ์ฉุกเฉิน
อ่ืน ๆ ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทักษะที่ส าคัญในช่วงปิดเทอมให้แก่คณาจารย์และ
ผู้เรียน คือ ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
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หมวดที่ 7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
1. ส่งเสริมให้ผลงานของนักศึกษาได้รบัการ
เผยแพร่ในเวทีระดับชาติ/ นานาชาติ โดยเพิ่ม
บูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ  

  

2. ควรทบทวนการรับนักศึกษา ให้มีจ านวน
เป็นไปตามแผนฯ ที่ระบุใน มคอ.2 

เห็นด้วยกับ 

ผู้ประเมิน 
อยู่ระหว่าง 

การด าเนินงาน 
3. ควรวางกลยุทธ์ติดตามนักศึกษาให้เร่งรัดท า
วิทยานพินธ์ให้ส าเร็จตามแผนฯ 

  

4. หลักสูตรควรสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกับสถาบนัชัน้น าทางด้านศลิปะระดบัโลก 
โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบนัเหล่านั้นอยา่ง
ต่อเนื่อง 

  

5. ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน หรือร่วม
ประชุมทางวชิาการเพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็น
และสร้างประสบการณ์ดา้นศิลปะ 

  

6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญในแวดวง
วิชาการ/ วชิาชีพ ที่เปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษา
เพิ่มข้ึน 

  

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 25 ธ.ค.62 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

1. ควรเพิ่มเติมเนื้อหาด้านพานชิย ์
เห็นด้วยกับผู้ประเมิน 

2. ควรปรับปรุงสถานที่ที่ต้องใชร้ะหว่างปรับปรุงอาคาร 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน (ถ้าม)ี  
  - 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
คณะผู้ส ารวจของคณะฯ ขอความร่วมมือผู้จ้างงาน (ผ่านผู้ส าเร็จการศึกษา) ตอบแบบสอบถามปกติ/ ออนไลน์  
(Google Form) และดึงข้อมูลแจ้งหลักสูตรเมื่อครบระยะเวลาปิดรับข้อมูล 

 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. ควรเน้นภาคปฏิบัติ, ทักษะดา้นการออกแบบ
เครื่องประดับด้วยคอมพิวเตออร์ เห็นด้วยกับผู้ประเมิน 
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ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
2. ควรเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น 

 

3. ผู้จ้างงานระบุ บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบงานและสามารถรับผิดชอบงานจนส าเร็จลลุ่วง เห็นด้วยกับผู้ประเมิน 

4. ผู้จ้างงานระบุ บัณฑิตมีความรับผิดชอบในงาน และ
มีความอดทน 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน (ถ้าม)ี 
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หมวดที่ 8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

ย้ายการจัดการเรียนการสอนบางส่วนจากวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กลับมายังวังท่าพระ (อยู่
ระหว่างการด าเนินการ) 
 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 

สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรค โดยให้ทุกคณะวิชาปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
แทน ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ จึงปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษา 
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หมวดที่ 9 
แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเรจ็ 

1. การร่างแผนและเนื้อหาการปรับปรุง
หลักสูตร ฯ เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านศิลปะ
และการออกแบบเครื่องประดับที่มีศักยภาพ
สูงสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรา้งความโดดเด่นเป็นเลิศ 
เฉพาะทางและความมีชื่อเสียงดา้นวชิาการ: 
ACADEMIC REPUTATION และยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยกระดับ การบูรณาการผลติผล 
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ การบริการ
วิชาการการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมที่
เชื่อมโยงกับท้องถ่ินหรืออุตสาหกรรมและ
ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิด
คุณค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการ แข่งขันของประเทศเพือ่แก้ปัญหา
ของชุมชนสงัคม : RESEARCH AND 
CREATIVITY 

ก.ค.63 ผศ.ดร.
ปฐมาภรณ์ 
ประพิศพงศ์
วานชิ 
และ 
รศ.ดร.สุภาวี 
ศิรินคราภรณ์ 

 
อยู่ระหว่างการด าเนนิงาน 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

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

2. กลยุทธ์ที่ผลักดันการสร้างสรรค์องค์ความรู้และผลงานเครื่องประดับไทยให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนา
มาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบให้เป็นที่ยอมรับสู่นานาชาติ โดยกลไกการพัฒนา
สร้างสรรค์ผลงานนั้น จักมุ่งเน้นให้นักศึกษาศึกษาและแสดงออกถึงเอกลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยสู่
ผลงานศิลปะเครื่องประดับไทยร่วมสมัย 

3. กลยุทธ์ในการบริหารและจัดการวางแผนการพัฒนาคุณสมบัติของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ เพราะ
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะและสร้างความมั่นคงทางด้านวิชาการ 

4. การวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร ฯ ส าหรับปี พ.ศ.2563 ให้สอดคล้องกับเปูาหมายแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2562-2566 และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.
2561–2580 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560–
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2564 นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560– 2579 และตาม
นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รวมทั้งแผนการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 จึงนับเป็นความจ าเป็นของหลักสูตรที่
จ าเป็นต้องอาศัยการจัดการตามแผนและด าเนินการอย่างเป็นระบบภายใต้วัฒนธรรม “สืบสาน 
สร้างสรรค์ ศิลปากรเป็นเลิศ" และเป็นส่วนส าคัญที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากรไปสู่การเป็น 
“มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ A Leading Creative University” อันเป็นเปูาหมายสูงสุด
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2563 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
- อยู่ระหว่างการด าเนนิงาน -  
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 
2562ที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้
เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนๆ อีก (ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558) 

 
 

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

วันที่ 1 ก.ค.63 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร 

 
2.  

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

วันที่ 1 ก.ค.63 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

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

(อาจารย์ ดร.วินิตา  คงประดิษฐ์) 
วันที่ 1 ก.ค.63 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

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

วันที่ 1 ก.ค.63 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

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

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

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

6.  
.................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี) 

วันที่ 1 ก.ค.63 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

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

(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 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา 
หน้าท่ี * 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเรจ็ 
1 ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์วานิช ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
10 ปี วท.บ. (วัสดุศาสตร์เทคโนโลยีอัญมณี) 

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

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

2544 
2548 
2552 

1, 3, 4 

2 ดร.สุภาว ี ศิรินคราภรณ ์ รองศาสตราจารย ์ 18 ปี ศ.บ.(หลักสตูร 5 ปีเครื่องเคลือบดนิเผา (ศิลปะ)) 
Master of Arts (Jewelry Design) 
Ph.D. (Jewellery) 

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

2539 
2542 
2547 

1, 3, 4 

3 ดร.วินิตา  คงประดิษฐ์ - 8 ปี B.of Applied Arts (Visual Arts) 
B.of Applied Arts (Jewelery) 
M.F.A. (Sculpture 3D Studies) 
Ph.D. (Architectural Heritage Management and 
Tourism) 

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

2536 
2539 
2541 
2560 

1, 3, 4 

4 ดร.เพญ็สริิ  ชาตินิยม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

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

2539 
2542 
2556 

2, 3 

5 ดร.วรรณวภิา  สุเนต์ตา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

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

2538 
2540 
2547 
2553 

2, 3 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา 
หน้าท่ี * 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเรจ็ 
6 ดร.ยอดขวญั สวัสด ี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
12 ปี ศป.ด. (ศิลปกรรม) 

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

จุฬาลงกรณ์ ม. 
จุฬาลงกรณ์ ม. 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2555 
2548 
2539 

2, 3 

7 ดร.วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

15 ปี 
 

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

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

2538 
2544 
 
2549 

3 

8 น.ส.ศิดาลัย  ฆโนทัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

ม.ศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2544 
2548 

2, 3 

9 นายชาติชาย  คันธิก - 12 ปี วท.บ. (ช่างทองหลวง) 
ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

สถาบันกาญจนาภิเษก 
มรภ.นครปฐม 

2545 
2557 

2, 3 

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

ม.ศิลปากร 
Texas Women's U., USA. 

2534 
2539 

2, 3 

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

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2542 
2549 

2, 3 

12 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 4 หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ การค้นควา้อิสระ 
       2 หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร  5 หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
       3 หมายถึง อาจารย์ผู้สอน   6 หมายถึง อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
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ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
หน่วยงาน/ต าแหน่ง 

ประสบการณ์
ท างานท่ี

เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา 

หน้าท่ี * 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1 นายชัชชัย  ยอดพิชัย - นักวิชาการศิลปวัฒนธรรม 9 ปี ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์ศลิปะไทย) ม.ศิลปากร 2546 3 

หมายเหตุ : ไม่มีอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก ท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หมายเหตุ : การท าหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 3 หมายถึง อาจารย์ผู้สอน    5 หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

       4 หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  6 หมายถึง อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 
           

ตารางท่ี 1.1-3 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
รหัสนักศึกษา ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช   1. น.ส.สุรัชวดี บุรพงศ์บัณฑติ 58157306 เครื่องประดับเพื่อการรณรงค์ทางสังคม : กรณศีึกษาการ
ออกแบบและผลิตเครื่องประดับส าหรับรณรงค์ยตุิความ
รุนแรงต่อผูห้ญิง 

 

    2. นางสาวชนาทิพย์   สุขพ่อค้า 59157301 โครงการออกแบบเครื่องประดับทีแ่สดงออกถึง
วัฒนธรรมแห่งดอกไม ้

 

    3. นางสาวจิราภรณ์ ธัญญะประเสริฐ 59157306 โครงการออกแบบเครื่องประดับส าหรับให้ก าลังใจพ่อแม่
ที่มีลูกอยู่ในภาวะดาวน์ซินโดรมของบ้านปั้นดาวน์ 

 

    4. นายอภิรักษ์   ผลเพียน 59157310 การศึกษาเทคนิคการเปียกนากบนโลหะส าหรับงาน
เครื่องประดับ 

 

    5. นางสาวธชษร   อิทธิก าจร 60157308
   

โครงการออกแบบเครื่องประดับจากวัสดุทอดทิ้งที่
สะท้อนถึงความขยายตัวของสังคมเมือง 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
รหัสนักศึกษา ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

2 รศ.ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ ์   1. นายกรกช   สัมฤทธิ์ 58157309 เครื่องประดับจากการหล่อวัสดุสด: การสรา้งองค์ความรู้
ด้านการหล่อต้นแบบเครื่องประดบัจากวัสดุธรรมชาต ิ

 

    2. นางสาวชุติรัศมิ์   ศรสีุข 59157302 โครงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อสะท้อนถึงความงาม
อันแสนเศร้าของวิถีชาวนาไทยสื่อสารผ่านกระบือ 

 

    3. นางสาวพนัญญา   ไตรบุตร 59157303 โครงการออกแบบเครื่องประดับทีช่่วยเสริมสรา้งความ
มั่นใจให้กับกลุ่มคนที่มคีวามผดิปกติทางใบหน้า 

 

    4. นางสาวจารุชา   กฤตยาเดโช  60157301 โครงการออกแบบเครื่องประดับจากคติการเตือนใจใน
การด าเนินชีวิต ผ่านพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

    5. นางสาววิริน   เชาวนะ 60157303
   

โครงการออกแบบเครื่องประดับทีส่ะท้อนถึงสภาวะของ
ความไมจ่ีรัง 

 

3 อ.ดร.วินิตา คงประดิษฐ์   1. นางสาวอัจฉรียา พินิจสารภริมย์ 60157313 การออกแบบเครื่องประดับเพื่อแสดงแนวคิดเรื่องความ
งามของความไมส่มบูรณ์แบบ 

 

    2. นางสาวอังควิภาษ์ ตระกลูวีระยุทธ์ 59157305 อัตลักษณ์ชุมชนวัวลาย จังหวัดเชยีงใหม่ สู่ความร่วม
สมัย 

 

    3. นายจิระวัฒน์   สุรศรีสรรค ์ 60157304
   

เครื่องประดับสะท้อนความงามของวิถีชีวิต
ปากคลองตลาดในอดีต 

 

    4. นางสาวพิชญา   ติ๊บลังกา 61157302 การสร้างเครื่องประดับร่วมกับการใช้เทคนิคจากเส้นดา้ย
เพื่อการบ าบัดโรคซมึเศร้าส่วนบุคคล 

 

4 ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินยิม   1. น.ส.มยุรี ปานด ี 58157304 การพัฒนางานการเชื่อมต่องานเซรามิกกับโลหะ  
    2. นางสาวพร   จีระกุล 59157304 เครื่องประดับที่ช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างคนกับ

แมวเพื่อการผ่อนคลาย 
 

    3. นางสาวสุภาภรณ์   แก้วรัตน ์ 59157309 โครงการออกแบบเครื่องประดับทีส่ะท้อนโครงสร้างของ
สัมพันธภาพตามวิถีชาวใต ้
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
รหัสนักศึกษา ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

    4. นายทเนศ   บุญประสาน 6015730  เครื่องประดับจากแนวคิดนอร์มคอร์  
5 ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา   1. น.ส.ดวงกมล ตองตาส ี 58157303 โครงการออกแบบเครื่องประดับฟงัก์ช่ันการแต่งหน้าแรง

บันดาลใจจากยุคบารอค 
 

    2. นางสาวดวงกมล   วงษ์สมศร ี  60157306
  

การออกแบบชุดเครื่องประดับจากภูมิปัญญาผ้าย้อมยาง
กล้วยและลูกปดักะลามะพรา้ว 

 

    3. นางสาวมารยาท เปรมาประยรูวงศา 60157311   
  

เครื่องประดับกับความสัมพันธ์ของเบเกอรี่สู่คณุค่าทาง
จิตใจ 

 

6 ผศ.ดร.ยอดขวัญ สวัสด ี   1. นางสาวเสรมิพร   ดวงจินดา 58157307 โครงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อใช้ขอความ
ช่วยเหลือส าหรับผู้หญิง ที่ไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก
วัฒนธรรมชนเผา่แอชเทค 

 

    2. นางสาวรชต   พรหมคุปต ์ 58157311 เครื่องประดับส่งเสรมิการท่องเที่ยวภาคอีสาน จังหวัด
อุบลราชธาน ี

 

 
ตารางท่ี 1.1-4 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นอาจารย์ประจ า) ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

…    1.    
  …    

 
ตารางท่ี 1.1-5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2562 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิพนธ ์
 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

….    1.    
  …    

 
ตารางท่ี 1.1-6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร) ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

...    1.   
    …   

 
ตารางท่ี 1.1-7 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

...    1.   
    …   

 
ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ ์
/การค้นคว้าอิสระ 

ผลงานทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(proceedings) หรือรายงานหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระที่ได้เผยแพร่ใน

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

การจดทะเบียนสิทธบิัตร 
/อนุสิทธบิัตร 

1 น.ส.จารุทัศน์ กาญจนอักษร โครงการออกแบบเครื่องประดับอวยพร 
จากสัญลักษณม์งคลแบบจีน 

วารสาร Veridian E-journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และศิลปะ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 4 ก.ค.-ก.ย.62 หน้า 1206-1226 

 

2 น.ส.ชลธิชา เสนางคนิกร โครงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านโยคะและเสรมิสร้าง
สุขภาพ 

สูจิบัตรการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบณัฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับ
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 9 และการประชุมวิชาการ 
“ศิลปากรวิจัย” ครั้งท่ี 11 ในวันที่ 13-14 มิ.ย.62 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 
รอบพระชนมพรรษา ม.ศลิปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม หน้า A27-A39 

 

3 น.ส.ธนิตา เทพหน ู โครงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อ
ปลอบประโลมจิตใจ 

  

4 นายพงศธร เจียรศิร ิ โครงการออกแบบเครื่องประดับที่
เสรมิสร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่
ดีให้กับกลุ่มคนข้ามเพศ (กะเทย) 

วารสาร Veridian E-journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และศิลปะ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 4 ก.ค.-ก.ย.62 หน้า 535-550 

 

5 นายสรภัทร สาราพฤษ การศึกษาและพัฒนาเครื่องถมร่วมกับ
เทคนิคการลงยาสสี าหรับงาน
เครื่องประดับ 

  

6 น.ส.สรวีย์ เดชะ โครงการสร้างสรรค์เครื่องประดับร่วม
สมัยจากการศึกษา "อู่เช่ะ" ของชาวเขา
กลุ่มอู่โล้อาข่า 

สูจิบัตรการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบณัฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับ
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 9 และการประชุมวิชาการ 
“ศิลปากรวิจัย” ครั้งท่ี 11 ในวันที่ 13-14 มิ.ย.62 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 
รอบพระชนมพรรษา ม.ศลิปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม หน้า A159-A168 

 

7 น.ส.อัญญารัตน์ กิม้เส้ง เครื่องประดับสะท้อนเอกลักษณ์
หัตถกรรมหนังตะลุง 

  

 
ตารางท่ี 1.1-9  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

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

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

1. ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์วานิช 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต 
2. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่เพาะ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2019 
4. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี พ.ศ.2557-2562  
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 

2. รศ.ดร.สุภาว ี ศิรินคราภรณ ์ 1. ผู้วิจัยร่วม เครื่องประดับเพื่อการเจรญิมรณานสุติ 
2. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต 
3. โครงการส่งเสรมิการวิจยัและการจัดการองค์ความรูเ้รื่องเอกลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้แก่วงการอัญ
มณีและเครื่องประดับ รวมทั้งเกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันในระดับเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ช่วงที ่3 : หลังสมัยใหมไ่ทย
ก้าวหน้า 
4. ผู้วิจัยร่วม โครงการพัฒนาคณุภาพผลติภณัฑ์ กลุม่ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี 
ราชบุรี และสุพรรณบรุี) ประจ าปี 2560 
5. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยัสร้างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถติในดวงใจ 
6. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่เพาะ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
7. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี พ.ศ.2557-2562 
8. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2019 
9. เครื่องประดับจากผีแมน โลงไม ้และพิธีกรรมแห่งความตายจากอดีตสู่ความร่วมสมยั 

2559 
2559 
2560 

 
 

2560 
 

2561 
2562 

 
2562 
2562 
2563 

1, 3 

3. อ.ดร.วินิตา  คงประดิษฐ์ 1. ผู้วิจัยร่วม เครื่องประดับเพื่อการเจรญิมรณานสุติ 
2. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถิตในดวงใจ 
3. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่เพาะ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
6. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี พ.ศ.2557-2562 
7. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2019 

2559 
2561 
2562 

 
2562 
2562 

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

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

4. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม 1. โครงการวิจัย เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต 
2. ผู้วิจัยร่วม โครงการ Eco Glass Hub 
3. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่เพาะ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
4. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี พ.ศ.2557-2562 
5. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2019  

2559 
2561 
2562 

 
2562 
2562 

2, 3 

5. ผศ.ดร.วรรณวิภา  สเุนต์ตา 1. ผู้วิจัยร่วม เครื่องประดับเพื่อการเจรญิมรณานสุติ 
2. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต 
3. โครงการวิจัยเพื่อจดัท าต าราเรือ่ง “ประวัติศาสตร์ศลิปะตะวันตก : อารยธรรมโบราณถึงหลังสมัยใหม”่ 
4. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยัสร้างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถติในดวงใจ" 
5. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่เพาะ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
6. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 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. 

2559 
2559 
2560 
2561 
2562 

 
2562 
2562 
2562 

2, 3 

6. ผศ.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 
ราชบุรี และสุพรรณบรุี) ประจ าปี 2560 
5. โครงการออกแบบตราสญัลักษณ์ (Creative Fine Art Thailand). 2018 IMAGINASIA – RE : TAIPEI. Taipei City China. 1 - 6 
กรกฎาคม 2561. 
6. ออกแบบจัดท ารูปเลม่ศิลปกรรมหนังสือ “พระเมรุมาศสมยัรัตนโกสินทร์” รางวัลดีเด่น 2562 กลุ่มหนังสือสวยงามท่ัวไป โดย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันท่ี 29 มี.ค.62 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิิริกติิ ์

2559 
2560 

 
2560 
2560 

 
2561 

 
2562 

 

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

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

7. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่เพาะ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 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. 

2562 
 

2562 
2562 
2562 

7. อ.ภูษิต  รัตนภานพ 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต 
2. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง "สรรค์สร้างจากสิ่งเหลือใช้ นวัตศิลป์แห่งการประดับกาย" 
3. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่เพาะ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
4. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี พ.ศ.2557-2562 
5. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2017 - 2019 
6. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั เรื่อง กรุงเทพฯ และฟลอเรนซ์ นครแหง่แม่น้ า: การศึกษาประวัติศาสตร์ และการสรา้งสรรค์ผลงานด้านศลิปะ
และการออกแบบในบรบิทร่วมสมยั 

2559 
2560 
2562 

 
2562 
2562 
2563 

 

3 

8. ผศ.ศิดาลัย  ฆโนทัย 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต 
2. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่เพาะ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 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 

3 

9. อ.ชาติชาย  คันธิก 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต 
2. โครงการสร้างสรรค์เครื่องประดับส าหรับชุดแต่งกายประจ าชาติ "Creative Thai 2016" 
3. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่เพาะ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
4. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการคณาจารย์ประจ าปี พ.ศ.2557-2562 

2559 
2560 
2562 

 
2562 

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

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

5. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2018 - 2019 2562 
10. อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ ์ 1. เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสต ิ

2. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบผลติภณัฑ์จากมรดกทางศลิปวัฒนธรรม กรณีศึกษา : โบราณวตัถุช้ินเยี่ยมในประเทศไทย 
3. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยั เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต 
4. โครงการศูนยส์ร้างสรรค์และพฒันาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที ่1) 
5. ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผลติภณัฑ์และต่อยอดตราสินคา้สู่อาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอตุสาหกรรมแฟช่ันและไลฟ์ไตล์ 
6. โครงการวิจัยเรื่อง “ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได”้ 
7. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจยัสร้างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถติในดวงใจ" 
8. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่เพาะ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
9. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions ปี 2018 - 2019 
10. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าป ีพ.ศ.2557-2562 
11. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ 2019 International Art and Design Exhibition. Ewha Womans U. South Korea. 26 
November - 1 December 2019.  

2559 
2559 
2559 
2560 
2560 
2560 
2561 
2562 

 
2562 
2562 
2562 

3 

11. อ.อรอุมา วิชัยกุล 1. “พัฒนาการของงานเครื่องประดับยุคสมัยใหม่และหลังสมยัใหม”่ บทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยศลิปากร ฉบับภาษาไทย 
สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศลิปะ ฉบับที่ 10. พฤษภาคม-สิงหาคม 2560. หน้าท่ี 2506 - 2520. (TCI กลุ่ม 1) 
2. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่เพาะ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. โครงการเครื่องประดบัร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากองค์ประกอบของงานศิลปะไทย 
4. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 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 

3 

12. อ.ไพลิน ศิริพานิช 1. ผู้วิจัยร่วม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบม่เพาะ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2. โครงการวิจัย เรื่อง เครื่องประดับตกแต่งในรูปแบบของที่ระลึกส าหรับพิพิธภัณฑ์บ้านปูาทุ้มปูาไท ้

2562 
 

2562 

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

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

4. แสดงผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 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 
November - 1 December 2019. 

2562 
2562 
2562 

13. 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 

3 

*หมายเหตุ  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี

ผลงานทางวิชาการจ านวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5  ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
2. อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5  ปีย้อนหลัง 

 
ตารางท่ี 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ  

ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

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

  

**หมายเหตุ  
1. หลักสูตรระดับปริญญาโท 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
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- อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
2. หลักสูตรระดับเอก 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

- อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตารางที่ 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.10) (เฉพาะระดับปริญญาโท) 

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

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

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 

ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

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

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 
ตารางที่ 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ ปี 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 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ 
1 โครงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน

โยคะและเสรมิสร้างสุขภาพ 
น.ส.ชลธิชา เสนางคนิกร การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษา

แห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับการประชุมวิชาการ  
สูจิบัตร 
หน้า A27-A39 

2 โครงการสร้างสรรค์เครื่องประดับร่วมสมัยจากการศึกษา "อู่
เช่ะ" ของชาวเขากลุ่มอู่โล้อาข่า 

น.ส.สรวีย์ เดชะ บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการ
ประชุมวิชาการ “ศิลปากรวิจัย” ครั้งท่ี 11 ในวันที่ 13-
14 มิ.ย.62 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกยีรติ 6 
รอบพระชนมพรรษา ม.ศลิปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
นครปฐม 

หน้า A159-A168 

บทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการที่ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
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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 

     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร 

ล าดับที่ 
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุ

สิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ป ีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อรับรองการ
จดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 
ตารางที่ 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

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

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
  
ตารางที่ 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

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

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

1 น.ส.จารุทัศน์ กาญจนอักษร โครงการออกแบบเครื่องประดับอวยพร จาก
สัญลักษณ์มงคลแบบจีน 

วารสาร Veridian E-journal ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิปะ ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 4 
ก.ค.-ก.ย.62 หน้า 1206-1226 

ฐานข้อมูล TCI 

2 การออกแบบเครื่องประดับที่เสรมิสร้างความมั่นใจและ
ภาพลักษณ์ทีด่ีให้กับกลุ่มคนข้ามเพศ (กะเทย) 

นายพงศธร  เจียรศริ ิ วารสาร Veridian E-journal ฉบับเดียวกัน หน้า 535-
550 

ฐานข้อมูล TCI 
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ตารางที่ 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

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

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

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

การจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางที่ 2.2-7 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร ่
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

     
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

     
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

     
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี 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 
1 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องประดบัจากเส้นใยกล้วย.  รศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ การประชุมวิชาการ “ศิลปากรวิจยั” ครั้งท่ี 11 

“นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน”. 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา. 13 - 14 มิถุนายน 2562. หน้าท่ี 1-10. 

ฐานข้อมูล RIS 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

 
ตารางที่ 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 

บทความวจิัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
1 Sustainable Thai Jewellery.  รศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ 2019 International Art and Design Symposium. 

Ewha Womans U. South Korea. 26 November 
2019 - 1 December 2019. pages 100-102. 

ฐานข้อมูล RIS 

บทความวจิัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันที่ออก
ประกาศ 
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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.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุ

สิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปญัญาออกให้เพื่อรับรอง
การจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 
ตารางที่ 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 ่
ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 
     

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     

 
ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไปและแจ้งให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 

     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 
     

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
     

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

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้

ร่วม 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า

บทความวิจยัน้ันจะได้รับการตีพิมพ์สบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

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

อ.ดร.วินิตา คงประดิษฐ์ Journal of Tourism and Cultural Change Volume 17 Issue/No. 6 
(November 2019). pages 710-724. 

ฐานข้อมูล 
SCOPUS 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธบิัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน

สิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้

ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปญัญาออกให้เพื่อรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมที่ได้รบัการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้

ร่วม 
วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้

ร่วม 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า

บทความวิจยัน้ันจะได้รับการตีพิมพ์สบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้

ร่วม 
หน่วยงานที่ว่าจา้ง 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบยีน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้

ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปญัญาออกให้เพื่อรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
ต ารา หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิชาการ 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้

ร่วม 
วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
ต ารา หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรบัการประเมินต าแหน่งทางวชิาการ 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิชาการ 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้

ร่วม 
วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร ่
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

     
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 



 
 

106 

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร ่
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 An unfold form ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช The Art and Design Exhibition. by Members of  ฐานข้อมูล RIS 
2 Bangkok Dhatu รศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn   

3 Rice Ears Brooch. อ.วินิตา คงประดิษฐ ์ University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin 
University South Korea. 1 - 3 May 2019. 

 

4 An Unfold form ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศพงษ์วานิช 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art  ฐานข้อมูล RIS 
5 The Soft Jewelery รศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia.  
6 Rememberance. อ.วินิตา คงประดิษฐ ์ 9 - 11 October 2019.  
7 Water Lettuce ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช 2019 International Symposium/ International Art  ฐานข้อมูล RIS 
8 A series of accessories for "Baan Pa Tum-Pa Tai" 

Museum, Sakon Nakhon Province. 
รศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ and Design Exhibition. Ewha Womans University 

South Korea. 26 November 2019 - 1 December 
 

9 The Teaching of Coins. รศ.ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ ์ 2019.  
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ค านวณด้วยโปรแกรม Excel) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน   ได้มาตรฐาน 

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

771 
4.59 4.59 

168 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาโทท่ีไดร้บัการ
ตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

24.00 
2.40 

26.67 3.33 
9 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  7.92/2= 3.96 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 ์  14.17/3 = 4.72  
ตัวบ่งช้ี 4.2.1ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 36.00 

3 
100.00 5.00 

3 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

48.00 
2 

66.67 4.17 
3 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 40.00 

10.60 
353.33 5.00 

3 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  11.72/3 = 3.91 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 4 4 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 5.3การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3  ระดับ 4 4 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

11 จาก 11 
ข้อ 

12 จาก 
12 ข้อ 

100 5 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

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

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  4/1 = 4.00 ด ี
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 49.64 /13 = 3.82 ด ี

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ค านวณด้วยโปรแกรม Excel) 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 3.96 3.96 ดี 
3 3 3.33 - - 3.33 ดี 
4 3 3.91 - - 3.91 ดี 
5 4 4.00 4.00 - 4.00 ดี 
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 3.67 4.00 3.96 3.82 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

  ดี ดี ดี   

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 
 
ตารางที ่7.1 เปูาหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
      

 
2)แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
    

 



SILPAKORN UNIVERSITY
MFA (JEWELRY DESIGN) 
DECORATIVE ARTS



SILPAKORN UNIVERSITY

HISTORY OF THE UNIVERSITY
When Silpakorn School was promoted to Silpakorn University in 1943, it had only one faculty at the time which is the Faculty of 
Fine Arts. Later in 1955, Faculty of Thai Architecture and Faculty of Archeology were established. However, one of the subjects 
taught at the Faculty of Fine Arts at the time was Decoration and many students who graduated from the faculty had developed 
their career in interior designing. In addition, the trend during that time indicated that interior design would be in market’s 
demand.  

Prof. Silpa Bhirasri, who was the Dean of the Faculty at the time, together with M.J. Yajai Jitrabhongse,  
Asst. Prof. Poonsawat Kridakorn, and M.J. Chalermsamai Kridakorn, who were peers from the Fine Arts Department  
and were teaching the subject at the university, had developed structure and curriculum to establish Faculty of Decorative Arts. 
The Faculty was eventually founded in 1956 – the 4th Faculty of the university.  

For the past 60 years, the Faculty of Decorative Arts has produced quality graduates to serve the society and offers various 
subjects related to designing. The Faculty aims to produce graduates who are well educated, have positive attitude, creative 
and socially responsible.  

▸



THE FACULTY OF DECORATIVE ARTS

MISSION
The Faculty of Decorative Arts offers seven subject areas to undergraduates; Interior Design, Visual Communication Design, Product Design, Applied Arts Studies, 
Ceramics, Jewelry Design and Fashion Design. For postgraduate level, it offers three Master courses; Design Arts, Product Design and Jewelry Design, and a couple 
of Ph.D courses, as part of an international programme, on Design Arts also, the Ph. D. in Design (Revised Curriculum 2017 to be a uniquely in its range of courses 
and integration of arts and technology). The Faculty operates in two campuses – Wang Tha Pra campus in Bangkok and Sanam Chandra Palace in Nakorn Pathom.  

Department of Jewelry Design 

Philosophy 
To offer students body of knowledge in artistic design, aesthetics, creative design and ethics of jewelry designers.  

Vision 
Department of Jewelry Design aims to produce graduates who will become leaders in the field of artistic and creative jewelry design, metalwork and related 
objects who are adaptive to changing business world in order to drive jewelry design industry forward. The graduates shall be implanted with social and 
environmental responsible mind. They shall be capable of designing products which are practical and environmental-friendly and be a proud and contented 
designer.  

Objectives 
•To produce creative and socially responsible jewelry designers 
•To develop and nurture individual designing ability of the students 



MASTER OF FINE ARTS

JEWELRY DESIGN
Aims  
•To produce responsible M.F.A. students who are capable of creating jewelry or related creative designs with advance skills 
•To promote the production and dissemination of jewelry design related researches, reference books and academic information 

Objectives  
•To develop and improve students’ knowledge of jewelry or related 3D objects design. The students can develop their potentials through 
exchange of knowledge and discussions during assessments. Though some subjects are pre-determined, the course is flexible. This is to help 
individuals to develop their styles. Artworks, research topics and art activities are not limited or categorized. The flexibility of the course is designed 
to search for development while maintaining the course’s objectives, as well as individual techniques and skills. 
•To serve the National Economic and Society Development Plan in promoting graduate study and higher. The program aims to develop students 
with advanced knowledge in jewelry design, to promote and support research studies which will lead to new technologies and theories related 
jewelry design 

For more information, visit our website:  
www.decorate.su.ac.th 



MASTER OF FINE ARTS

JEWELRY DESIGN
            Curriculum                                   credits  

366 511 Antropology and Aesthetics of Jewelry                       4 (3-3-6) 
366 512 Research Methodologies and Cultural Concepts Design  4 (3-3-6) 
366 513 Philosophy of Thai Ornament                                     4 (3-3-6) 
366 514 Jewelry Enterprise and Business                                        4 (3-3-6) 
366 515 Individual Project                                        4 (3-3-6) 
366 516 Cultural Vista                                                                    2 (90 hours) 

Selective subjects  
366 521 Theory and Conceptual Ideas of Contemporary Jewelry        3 (2-2-5) 
366 522 Metal Design                                     3 (1-4-4) 
366 523 Local and Traditional Jewelry Studies                       3 (2-2-5) 
366 524 Technology and Creativity                                     3 (2-2-5) 

 366 531 Thesis                                     12  

▸



: CURRICULUM

366 511 Anthropology and Aesthetics of Jewelry     
            Anthropology of jewelry. Relationship and influence of Western art, aesthetics related philosophy. Development of creative thinking in jewelry or body ornaments artists/designers. 
Field study required 

366 512 Research Methodologies and Cultural Concepts Design   
Research protocol and methodology. Process in building arguments in research. Analyse thinking process and factors contributing to cultural expressions or inheritance. Adaptation to artistic and commercial jewelry. 

Field study required 

366 513 Philosophy of Thai Ornament      
Concepts, eastern philosophy, artistic, social and cultural foundation of Thai jewelry. Critical thinking and understanding of Thai jewelry aesthetics. 

Field study required 

366 514 Jewelry Enterprise and Business      
Industrial development and principles related to commercial jewelry production. Discussions with professional designers from organisations, companies, galleries and museums. Traditional artistic skills, Patent and 

commercial laws, Designer ethics. Consumer behaviours, Branding, business identity and public relations.   
Field study required 

366 515 Individual Project         
Design and present individual project, concept and creative thinking process. Demonstration of relationship between an object and a wearer’s experience through interdisciplinary study. 

Field study required 

366 516 Cultural Vista  
Body of knowledge from international designs with social and environmental awareness. Problem solving and relations of designs and adaptation of knowledge to design jewelry. 

Field study required 

366 521 Theory and Conceptual Ideas of Contemporary Jewelry   
Conceptual ideas, philosophy, materials and contemporary jewelry design processes including jewelry as a piece of art and fashion. Statements and influence of contemporary jewelry in a contemporary society.  

Field study required 

366 522 Metal Design        
Practice metal design techniques such as forging, coloring, meanings, beauty and utility of metal work in progressive contemporary culture. 

Field study required 

366 523 Local and Traditional Jewelry Studies     
Paradigm, ideology, culture and Thai tradition. Way of life in context, abstract ideas in local jewelry and evaluation. 

Field study required 

366 524 Technology and Creativity       
Technology, circumstances and concepts which influence creativity and variety. Study finished design products and working processes of organisations which produce and manage innovative thinking towards an 

intrigration between technology creative jewelry and commercialization. 
Field study required 

366 531 Thesis   
Collect and synthesise relevant data to prepare a thesis proposal. The project must reflect a systematic process of analysis and research development.  
▸



MASTER OF FINE ARTS

JEWELRY DESIGN

Number Subject Credits

366511 Antropology and Aesthetics of Jewelry 4 (3-3-6)

366512
Research Methodologies and  

Cultural Concepts Design
4 (3-3-6)

Total 8

Year 1 Semester 1 

Number Subject Credits

366513 Philosophy of Thai Ornament 4 (3-3-6)

366516 Cultural Vista 2 (90 hours)

366523 Local and Traditional Jewelry Studies 3

Total 9

Year 1 Semester 2 



MASTER OF FINE ARTS

JEWELRY DESIGN

Number Subject Credits

366514 Jewelry Enterprise and Business 4 (3-3-6)

366515 Individual Project 4 (3-3-6)

366521
Theory and Conceptual Ideas of  

Contemporary Jewelry
3

Total 11

Year 2 Semester 1 

Number Subject Credits

366531 Thesis 12

Total 12

Year 2 Semester 2 
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