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บทสรุปผูบริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ  มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2558  ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และมีระดับคุณภาพอยูในระดับดีมาก (4.22 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร 6 องคประกอบ (13 ตัวบงชี้)  

มีจํานวน ..3..... องคประกอบ อยูในระดับดมีาก (องคประกอบท่ี 2, 4, 5)  

มีจํานวน ...1.... องคประกอบ อยูในระดับดี  (องคประกอบท่ี 3 )  

และมีจํานวน ...1.... องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง  (องคประกอบท่ี 6 )  

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 ผาน  
องคประกอบท่ี 2 4.41 ระดบัคุณภาพดมีาก (2 ตัวบงช้ี) 

องคประกอบท่ี 3 3.67 ระดบัคุณภาพด ี (3 ตัวบงช้ี) 

องคประกอบท่ี 4 5.00 ระดบัคุณภาพดมีาก (3 ตัวบงช้ี) 

องคประกอบท่ี 5 4.25 ระดบัคุณภาพดมีาก (4 ตัวบงช้ี) 

องคประกอบท่ี 6 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง (1 ตัวบงช้ี) 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

4.22 ระดบัคุณภาพดมีาก (13 ตัวบงช้ี) 

 
ขอเสนอแนะเรงดวน 
 1. จัดทําการแยกสาขาวิชาของหลักสูตรใหมีความโดดเดนเพ่ือใหสามารถนําหลักสูตรสูสากล 
 2. คณาจารยสามารถมีอิสระในการสรางเครือขายรวมกับหนวยงานภายนอก 
 3. จัดทํารูปแบบการประชาสัมพันธเชิงรุกใหแกนักเรียนท่ีมีความสนใจในอุตสาหกรรมนี้ 
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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดใหมีการรายงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีเปาหมายเพ่ือนําระบบประกันคุณภาพการศึกษา มา
ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร ซ่ึงทางหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
คณะวิทยาศาสตร สนับสนุนใหมีการประเมินหลักสูตรเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ท้ังทางดานการบริหารการเรียนการ
สอน การเสริมสรางศักยภาพอาจารยและนิสิต และ ระบบในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   

ในชวง 2-3 ปการศึกษาท่ีผานมา หลักสูตรไดมีการปรับกลยุทธในการทํางานเพ่ือมุงเปาใหบัณฑิตท่ีจบ
ไปไดงานทําอยางมีคุณภาพ จึงไดมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการงานบริการวิชาการและงานวิจัย
รวมท้ังการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมรวมกับกิจกรรมของนิสิต และมีกรอบความคิดในการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณลักษณะแบบ entrepreneur ใหเหมาะสมกับการปรับตัวของนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และตรงกับ
ความตองการของภาคอุตสาหกรรมฯ ยังใหผลการประเมินในปการศึกษา 2559 นี้ มีผลการประเมินท่ีดี ซ่ึงทาง
หลักสูตรเชื่อวา หากมีการพัฒนาเปาหมายของการทํางานใหสอดคลองวิสัยทัศน คติ และปรัชญาของหลักสูตร
อยางมีทิศทางตอเนื่อง จะทําใหการประกันคุณภาพการศึกษา เปนงานประจําท่ีสามารถสะทอนเปนผลการ
ประเมินเชิงประจักษ ไมวาจะถูกประเมินในระบบการประเมินแบบใดก็ตาม  

ในการดําเนินการเพ่ือจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรอัญมณีและ
เครื่องประดับ ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีไมมี มคอ 1 ทางหลักสูตรจึงไดยึดตามเกณฑมหาวิทยาลัยท่ีประกาศโดยสภา
มหาวิทยาลัย การประชุมครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2559  มีมติอนุมัติปรับตัวบงชี้ตามแนวทางการ
ปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดตัวบงชี้ท่ี 5.4 ในรายละเอียด
ในเลมรายงาน  

ผลการดําเนินงานซ่ึงเปนครั้งแรกท่ีมีนิสิตในหลักสูตรครบท้ัง 4 ชั้นป ในการประเมินครั้งนี้ไดรับความ
รวมมือจากบุคลากรของหลักสูตรเปนอยางดี  โดยไดมีการเตรียมการดําเนินงานจัดทําเลมมาต้ังแตเดือน
กุมภาพันธและจัดใหมีการประชาพิจารณรอบสุดทาย ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 

คณะทีมงาน ขอขอบคุณท่ีสละเวลาอันมีคาของผูประเมินมาใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนแกหลักสูตร
มาท่ีนี้ดวย และหวังเปนอยางยิ่งท่ีจะนําความคิดเห็นของผูประเมินมาปรับใชในการปรับหลักสูตรตอไป 

 
    
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจีพร วงศปรีดี     
ประธานหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ 

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 
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สารบัญ  
 หนา 
หมวดท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 5 
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หมวดท่ี 1  
การกํากับมาตรฐาน 

 
ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  ชื่อยอ วท.บ.อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Gems and Jewelry)  
 ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
รหัสหลักสูตร  
 25500091109354   หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร   

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีคุณธรรมนําความรูทางวิทยาศาสตรใหสามารถมีความรอบรูในพ้ืนฐานทางวัสดุศาสตร และมีความ
เชี่ยวชาญ ชํานาญ ในศาสตรอัญมณี และการผลิตเครื่องประดับสําหรับการประกอบอาชีพ   

2. สามารถใชศาสตรทางวัสดุ เทคโนโลยี การสื่อสาร และบริหารจัดการองคความรูทางอัญมณีและ
เครื่องประดับ เพ่ือประยุกตใชในทุกมิติเพ่ือภาคการผลิต รวมท้ังสงเสริมภูมิปญญาไทย และ ผลิตสินคาท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม สําหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

 

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร (ขอมูลปจจุบัน) 
(ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3) 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจีพร  วงศปรีด ี Ph.D. Materials Science 

and Engineering 
2 *ดร.อมรมาศ  กีรติสิน Ph.D. Mineralogy 

(Geophysique) 
3 *ดร.บงกช  พิชัยกําจรวุฒ ิ Ph.D. Geology 
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถนัด  จินตโกศล วท.ด. (วัสดุศาสตร) 
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงแข  บุตรกูล Ph.D. Materials 

Engineering 
หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 11) 
แมวา จะเหลือเวลาอีก 2 ปนับจาก ปการศึกษา 2558 ไปจนถึงการปรับหลักสูตรในปการศึกษา 2560 

ทาง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดกําหนดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตร และดําเนินการประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร เปนจํานวน ไมนอยกวา 12 ครั้ง นับตั้งแต
ตนป 2558 ดังนี้ 
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ท้ังนี้  มีรายละเอียดของการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑของ สกอ. โดยใชท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (B.Sc.Gem_58_1.1_11) ดังนี้  

1. การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 7/2558 วาระท่ี 4.5 กําหนดใหมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ เปนหลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual) สําหรับป
การศึกษา 2560 
2. ศึกษาคะแนน GAT PAT ท่ีเหมาะสม อางอิงตามรายงานของป 2557 และใหทํายอนกลับไป อีก 3 
ป 
3. ศึกษาเรื่องการรับนิสิตในวิธีตางๆ และประเมินสัดสวน สอบตรง สอบ admission โควตาตางๆ 
พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ 
4. ทําการประมวล และวิจัยประกอบการปรับปรุงหลักสูตร (B.Sc.Gem_58_1.1_1) 

2. การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 11/2558 วาระท่ี 4.8 และสืบเนื่องการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 12/2558 
วาระท่ี 3.2 กําหนดปฎิทินในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2560 (B.Sc.Gem_58_1.1_2) และ 
(B.Sc.Gem_58_1.1_3) 

3. การประชุมหลักสูตรวาระพิเศษ ครั้งท่ี 4/2558 วาระท่ี 1.1 การจัดทําแบบสอบถามเพ่ือการปรับ
หลักสูตร วท.บ.อัญมณีและเครื่องประดับ ซ่ึงนําไปสูการทํา Focus group สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย
ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในแงของธุรกิจและวิชาการ ดังมีบทสรุปในการประชุม
หลักสูตรครั้งท่ี 13/2558 วาระท่ี 3.3 ซ่ึงไดกําหนดผูท่ีจะไปสัมภาษณ ประเด็นคําถามท่ีจะสัมภาษณ 
และกําหนดผูรับผิดชอบการไปสัมภาษณ (B.Sc.Gem_58_1.1_4 ถึง B.Sc.Gem_58_1.1_6) 

4. การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 1/2559 วาระท่ี 3.5 เปนการพิจารณา Core competency และ 
Learning outcome ของหลักสูตร พิจารณารางโครงสรางหลักสูตร และกําหนดแผนการทํา 
workshop เพ่ือกําหนดสมรรถนะของบัณฑิตตามกลุมสาขาวิชา ซ่ึงไดมีการเชิญผู ท่ีเก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ท้ังในแงของธุรกิจ วิชาการ และศิษยเกา มารวมทํา workshop 
ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559 (B.Sc.Gem_58_1.1_7 และ B.Sc.Gem_58_1.1_8) 

5. การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 2/2559 วาระท่ี 3.3 มีการปรับแผนการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตร และมี
การกําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนเปนแบบ Module ซ่ึงไดมีการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาราง
หลักสูตรในการประชุมหลักสูตรอยางตอเนื่อง ประชุมจัดทํา core competency ของหลักสูตร
สอดคลองกับนโยบายของฝายวิชาการมหาวิทยาลัย ประกอบกับเง่ือนไข/ความตองการของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ดําเนินการจัดทําเปน module และใสกรอบเนื้อหาวิชาในแต
ละ module (B.Sc.Gem_58_1.1_9) 

6. หลักสูตรไดมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ (28-29 
พฤษภาคม 2559) เพ่ือจัดทํารางหลักสูตร ซ่ึงทําใหเห็นภาพเนื้อหาวิชาท่ีจัดลงในแตละ Module 
หนวยกิตท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา เพ่ือจัดทํา Course description ตอไป (B.Sc.Gem_58_1.1_10) 
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ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ผลการประเมินตัวบงชี้ ท่ี 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ      

“ผาน”ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 

 
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Gem_58_1.1_1 รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 7/2558 วาระท่ี 4.5 
B.Sc.Gem_58_1.1_2 รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 11/2558 วาระท่ี 4.8 
B.Sc.Gem_58_1.1_3 รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 12/2558 วาระท่ี 3.2 
B.Sc.Gem_58_1.1_4 รายงานการประชุมหลักสูตรวาระพิเศษ ครั้งท่ี 4/2558 วาระท่ี 1.1 
B.Sc.Gem_58_1.1_5 การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 13/2558 วาระท่ี 3.3 
B.Sc.Gem_58_1.1_6 สรุปการสัมภาษณ Focus group 
B.Sc.Gem_58_1.1_7 รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 1/2559 วาระท่ี 3.5 
B.Sc.Gem_58_1.1_8 สรุปการทํา Workshop กับ Focus group 
B.Sc.Gem_58_1.1_9 รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 2/2559 วาระท่ี 3.3 
B.Sc.Gem_58_1.1_10 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย 
B.Sc.Gem_58_1.1_11 สารบัญวาระการประชุมหลักสูตรป 58-59 
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หมวดท่ี 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงช้ีที่ 2.1)       

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ สํารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษา  ในปการศึกษา 2557 ท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 
5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สํารวจ
โดยการแจกแบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต ดังนี้ 

- มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  ท่ีสําเร็จ
การศึกษารวม 57 คน โดยไดรับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 17  ฉบับ คิดเปนรอยละ 29.28 จาก
จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ เฉลี่ยเทากับ 4.27 
(B.Sc.Gem_58_2.1_1) 

 
 

(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม = 4.61 (2) ดานความรู = 4.31  (3) ดานทักษะทางปญญา = 4.06  (4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล = 4.33 และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ = 4.04 
 

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ป  
(ตัวบงช้ีที่ 2.2) (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557  โดยใชการสํารวจดวยการใหบัณฑิตตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ผาน
ร ะ บ บ ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น รั บ ป ริ ญ ญ า บั ต ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ซ่ึ ง มี บั ณ ฑิ ต สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  จํานวน 57 คน พบวา มีบัณฑิตตอบ
แบบสอบถาม 57 คน คิดเปนรอยละ 100  ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยมีบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 50 คน จากจํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ (โดยไมนับรวมบัณฑิตท่ี
มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลวท่ีไมไดเปลี่ยนงานใหม ผูท่ีศึกษาตอใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบทและผูท่ีเกณฑทหาร จํานวน 2 คน) คิดเปนรอยละ 90.91 ซ่ึงเทากับ 4.55 
คะแนน (B.Sc.Gem_58_2.1_2) 
  

หลักสูตร วท.บ.อัญมณแีละเครื่องประดับ หนา 9 
 



ขอมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  

ลําดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  รอยละ  
1 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด คน 57 
2 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา   คน 57 
3 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทาํหลังสาํเร็จการศึกษา  

(ไมนบัรวมผูทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 
คน 50 

4 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน  
5 จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน  
6 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได

ประจําอยูแลว 
คน  

7 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 2 
8 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท คน 0 
9 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑทหาร คน 0 
10 รอยละของผูตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา (อยางนอยรอยละ 70) รอยละ 100 

 
การวิเคราะหผลท่ีได 

จากผลการสํารวจพบวารอยละของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557 ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระมากกวาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2556 เล็กนอย (รอยละ 90.63 ซ่ึงเทากับ 
4.53 คะแนน) แสดงใหเห็นวาบัณฑิตของ มศว ยังเปนท่ีตองการของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอยาง
ตอเนื่องแมวาอุตสาหกรรมจะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว  

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Gem_58_2.1_1 สรุปผลความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป

การศึกษา 2558 (บัณฑิตสําเร็จการศึกษา 2557) 
B.Sc.Gem_58_2.1_2 รอยละบัณฑิตไดงานทํา ปการศึกษา 2558 (บัณฑิตสําเร็จการศึกษา 2557) 

 
 
 

 การรับนิสิต (ตัวบงช้ีที่ 3.1) 
- การรับนิสิต    

นิสิตท่ีเขามาในป 2558 มาจากการบริหารจัดการในป 2557 ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดระบบ
การรับตรงท่ีแตกตางจากเดิม ดังพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 7/2557 เดือน
ตุลาคม 2557 วาระ 4.1 (B.Sc.Gem_58_3.1_1) หลักสูตรไดกําหนดแผนการรับนิสิตจํานวน 60 คน  มี
คุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคระบุไวอยางชัดเจน
ใน มคอ.2 ของหลักสูตร (B.Sc.Gem_58_3.1_2) ประกอบกับคุณสมบัติการประกาศของ สทศ. เพ่ือใชเปน
กรอบในการพิจารณารับนิสิตใหม สําหรับคุณสมบัติของนิสิตท่ีเขาเรียนในปการศึกษา 2558 เปนไปตามเกณฑท่ี
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ประกาศไว ท้ังนี้ทุกข้ันตอนของการคัดเลือกนิสิตจํานวน คุณสมบัติเปนไปอยางโปรงใส ชัดเจน ผานการ
พิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ และผานการสอบ
คัดเลือกจากมหาวิทยาลัยท่ีตองมีการกําหนดคะแนนข้ันตํ่าและเพ่ิมรายวิชา GAT/PAT และวิชาตางๆ โดยให
นักเรียนเลือก 3 อันดับและนักเรียนไมสามารถเลือกซอนระหวางคณะได อยางไรก็ดี จากปญหาของการกําหนด
เง่ือนไขของระบบการรับตรงของมหาวิทยาลัยทําใหหลักสูตรไดจํานวนนิสิตรับตรงท้ังรอบ 1 และ รอบ 2 ไม
เปนไปตามท่ีกําหนด ทําใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาปรับการเพ่ิมจํานวนการรับของนิสิตใน track 
Admission ปการศึกษา 2558 ใหไดจํานวนนิสิตตามแผนการรับนิสิต 60 คน ดังแสดงในการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 4/58 วาระ 4.2 และ 4.4   (B.Sc.Gem_58_3.1_3)  สวนกรณีของการรับ
ดวยระบบโควตานั้น เปนชองทางพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยไดทําความตกลงกับสมาคมผูคาอัญมณีไทยและ
เครื่องประดับมาตั้งแตเริ่มเปดหลักสูตร โดยมีเกณฑและเง่ือนไขการรับในจํานวนท่ีคงตัวสําหรับระบบโควตา ซ่ึง
มหาวิทยาลัยไดมีการทําความรวมมือกับสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับมาตลอด 20 กวาป โดยมี
เกณฑและเง่ือนไขการรับท่ีชัดเจน ดังปรากฏในวาระการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 5/58 วาระท่ี 2.1 ซ่ึงจากผลการ
ดําเนินงานในการรับนิสิตท้ัง 2 รูปแบบทําใหมีนักเรียนผานเกณฑการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในชั้นปท่ี 1 ป
การศึกษา 2558 จํานวน 47 คน (คิดเปนรอยละ 78.33 ของจํานวนนิสิตรับตามแผน)  ดังแสดงในการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 4/58 วาระ 1.1 (B.Sc.Gem_58_3.1_4 และ B.Sc.Gem_58_3.1_5) 

เม่ือการรับนิสิตท่ีเกิดข้ึนจากการปรับเปลี่ยนวิธีการรับตรงในปการศึกษา 2557 ทําใหทางหลักสูตรไดมี
การบริหารจัดการในปการศึกษา 2558 เปนการเตรียมความพรอมสําหรับการรับนิสิตในปการศึกษา 2559 ซ่ึง
หลักสูตรไดมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนเกณฑการคัดเลือกนิสิต และปรับคําชี้แจงเก่ียวกับคุณสมบัติของนักเรียนท่ี
สมัครเพ่ือเขาศึกษาตอสําหรับปการศึกษา 2559 ในการประชุมครั้งท่ี 9/58 วาระท่ี 4.8, วาระพิเศษครั้งท่ี 3/58 
วาระท่ี 1.1 และ 4.1, ครั้งท่ี 10/58 วาระ 3.4, ครั้งท่ี 12/58 วาระ 4.1 และ 4.2 (B.Sc.Gem_58_3.1_6 ถึง 
B.Sc.Gem_58_3.1_9) นอกจากนี้ หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับเปนหลักสูตรแรกของคณะท่ีไดมีการเพ่ิม
กระบวนการสัมภาษณนิสิตรับตรง เปนการสัมภาษณเชิงวิชาการสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ คิดเปนสัดสวน
คะแนน รอยละ 20  ทดสอบบุคลิกภาพ รอยละ 8 และทดสอบทัศนคติตอวิชาชีพ รอยละ 2 (Rubic score) 
และนําไปรวมกับคะแนน GAT/PAT รอยละ 70 โดยมีการออกขอสอบการสัมภาษณวิชาการ ทดสอบ
บุคลิกภาพ และทัศนคติท่ีเปนรูปธรรม โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผูสอนในหลักสูตรเปนผูออก
ขอสอบ และไดผานการคัดเลือกโดยพิจารณารวมกันในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 2/59 
วาระ 4.2 และครั้งท่ี 3/59 วาระ 3.2 (B.Sc.Gem_58_3.1_10 ถึง B.Sc.Gem_58_3.1_11)  

ท้ังนี้ ทางคณะฯ ไดเห็นแนวทางจากทางหลักสูตรในการกําหนดการสอบสัมภาษณเชิงวิชาการซ่ึงถือ
เปนแนวปฎิบัติท่ีดี ทําใหคณะฯ จัดใหมีการระบุกรอบคะแนนการสัมภาษณเชิงวิชาการสําหรับการสอบ
สัมภาษณในชวง admission ของนิสิตในปการศึกษา 2559  จากผลการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการ
บริหารจัดการของปการศึกษา 2558 ทําใหจํานวนนิสิตรับตรงในปการศึกษา 2559 มีจํานวนเพ่ิมข้ึน แบงเปน
จํานวนรับตรง 47  คน และจํานวนรับ Admission 11 คน รวมเปน 58 คน ซ่ึงจํานวนนิสิตท่ีรับตรงสวนใหญ
เปนนิสิตท่ีมีความสนใจในการเรียนในหลักสูตรนี้ สวนในกรณีโควตาสมาคม เนื่องจากมีนิสิตจากโควตาสมาคม
เหลือตกคาง จํานวน 1 คน ทําใหประสบปญหาจากการบริหารจัดการกับผูสอนรายอ่ืนๆ ทําใหหลักสูตรชะลอ
การรับนิสิตจากระบบโควตาไปกอน  
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- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
หลักสูตรไดสนับสนุนใหนิสิตใหมไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาดวยการเขารวมกิจกรรมใน

โครงการตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนิสิตไดเตรียมความพรอมในการใชชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยอยางมีความสุข โดยทางมหาวิทยาลัยไดมีการสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมคายอัตลักษณนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันท่ี 8-12 ส.ค. 2558  และโครงการปรับพ้ืนฐานวิทย-คณิต-อังกฤษ โดย
คณะวิทยาศาสตร เม่ือวันท่ี 3-7 ส.ค. 2558  และโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร ประจําป
การศึกษา 2558 ในวันท่ี 19 ส.ค. 2558 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดมีการนําผลการประเมินการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมในป 
2557 มาปรับเพ่ือจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตในปการศึกษา 2558 ในการประชุมครั้งท่ี 7/58 วาระท่ี 4.3 และ
ครั้งท่ี 9/58 วาระท่ี 4.1 โดยไดผลสรุปรายละเอียดของการจัดกิจกรรมในการประชุมครั้งท่ี 10/58 วาระท่ี 2.1 
(B.Sc.Gem_58_3.1_12 ถึง B.Sc.Gem_58_3.1_14) โดยพบวานิสิตตองการทราบวาเม่ือสําเร็จการศึกษาจะ
สามารถประกอบอาชีพไดอยางไร และ การเตรียมตัวในการเรียน ดังนั้นจึงไดมีการจัดในเรื่องความรูความเขาใจ
ดานการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนจากกรรมการบริหารหลักสูตรจากประธานหลักสูตรและอาจารยท่ี
ปรึกษา และการใหความเขาใจเก่ียวกับอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยตัวแทนจากสมาคมผูคาอัญมณีและ
เครื่องประดับ  และแนะแนวการศึกษาตอในสาขาตางๆ การประกอบธุรกิจสวนตัว เพ่ิมเติมเรื่องทัศนคติการ
เปน Entrepreneurship โดยรุนพ่ีศิษยเกา นอกจากนี้  ในการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2558 มี
กิจกรรมสรางเสริมความภูมิใจในวิชาชีพ และเพ่ิมกิจกรรม พิธีมอบเสื้อช็อป โดยตัวแทนนิสิตชั้นปท่ี 3 มอบให
ตัวแทนนิสิตชั้นปท่ี 2  

 
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Gem_58_3.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 7/2557 วาระท่ี 4.1 
B.Sc.Gem_57_3.1_2 มคอ.2 หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ 
B.Sc.Gem_58_3.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 4/2558 วาระท่ี 4.2 

และ 4.4 
B.Sc.Gem_58_3.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 5/2558 วาระท่ี 2.1 
B.Sc.Gem_58_3.1_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 7/2558 วาระท่ี 1.1 
B.Sc.Gem_58_3.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 9/2558 วาระท่ี 4.8 
B.Sc.Gem_58_3.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาระพิเศษครั้งท่ี 3/2558 

วาระท่ี 1.1 และ 4.1 
B.Sc.Gem_58_3.1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 10/2558 วาระท่ี 

3.4 
B.Sc.Gem_58_3.1_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 12/2558 วาระท่ี 

4.1 และ 4.2 
B.Sc.Gem_58_3.1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 2/2559 วาระท่ี 4.2 
B.Sc.Gem_58_3.1_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 3/2559 วาระท่ี 3.2 
B.Sc.Gem_58_3.1_12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 7/2558 วาระท่ี 4.3 
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B.Sc.Gem_58_3.1_13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 9/2558 วาระท่ี 4.1 
B.Sc.Gem_58_3.1_14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 10/2558 วาระท่ี 

2.1 

 

การสงเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบงช้ีที่ 3.2) 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี   
หลักสูตรวท.บ.อัญมณีและเครื่องประดับมีระบบการดูแลนิสิต 3 ดาน 

1. ดานชีวิตความเปนอยูของนิสิต  
จัดใหมีการแนะแนวดานวิชาการและการใชชีวิตอยางมีความสุขในมหาวิทยาลัยเบื้องตน สวนหลักสูตรไดมีการ
จัดตารางกิจกรรมประจําปสรุปใหคณาจารยรับทราบในแตละป เพ่ือใหเห็นแผนในการดําเนินงานของหลักสูตร 
ดังปรากฏในการประชุมครั้งท่ี 9/2558 วาระท่ี 4.9 (B.Sc.Gem_58_3.2_1) มีการประชุมคัดเลือก อาจารยท่ี
ปรึกษาพรอมแตงตั้ง กอนลวงหนาเปดภาคการศึกษา ในการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 5/2559 วาระท่ี 4.1 
(B.Sc.Gem_58_3.2_2)โดยอาจารยท่ีปรึกษาจะถูกชี้แจง ผานการประชุมท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยทุกป ใน
เรื่องภาระหนาท่ีตามระเบียบของมหาวิทยาลัย อาจารยท่ีปรึกษาชั้นปจะมีระบบติดตอกับนิสิตในความดูแลตาม
ความเหมาะสม เชน การนัดประชุมชั้นป การติดตอดวยสื่อออนไลน (เฟสบุค, ไลนกลุม เปนตน) เพ่ือแจงขาว
ประชาสัมพันธเรื่องตางๆ ใหนิสิตทราบอยางสมํ่าเสมอและทันเวลา เชน การแจงนัดหมาย การแจงประกาศ
เรื่องทุนการศึกษา การแจงประชาสัมพันธการประกวดแขงขัน เปนตน ซ่ึงพบวานิสิตสามารถตอบสนองไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน กรณีท่ีนิสิตมีปญหาในการเรียนหรือการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ท่ี
ปรึกษาชั้นปจะนําเขาหารือหรือแจงกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เชน นิสิตท่ีมีปญหาการเรียน ในการ
ประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 7/2558 วาระท่ี 4.7  และ การประชุมวาระพิเศษ ครั้งท่ี 2/2558 วาระท่ี 4.1 
(B.Sc.Gem_58_3.2_3 และ B.Sc.Gem_58_3.2_4)  

2. ดานวิชาการ 

   นอกจากนี้ หลักสูตรยังไดจัดใหมีท่ีปรึกษาวิชาการสําหรับนิสิตชั้นปท่ี 4 ในการทํางานวิจัยในรายวิชา
สัมมนาและวิชา Senior project ในการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 10/2558 วาระท่ี 4.2 (B.Sc.Gem_58_3.2_5) 
รายชื่อท่ีปรึกษาและกลุมนิสิต ชั้นปท่ี 4)  อาจารยท่ีปรึกษามีบทบาทหนาท่ีในการใหคําปรึกษางานวิจัยแกนิสิต 
และบทบาทในการใหคะแนนนิสิตท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเห็นแนวทางการทํางาน โดยมีความรวมมือในการทํางาน
กับเพ่ือน อยางไรก็ดีผลการประเมินในปท่ีผานมาจากผูประกอบการระหวางทํางานภาคฤดูรอนพบในประเด็นท่ี
ควรปรับปรุงทางดาน ทักษะการสื่อสาร ดานภาษาอังกฤษ  ซ่ึงผลการประเมินความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ/เทคนิคเฉพาะในการโตตอบสื่อสาร ไดคะแนน 2.88 ซ่ึงนําเขาเสนอในการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 
6/57 วาระท่ี 3.1 (B.Sc.Gem_58_3.2_6)  ดังนั้นทางหลักสูตรจึงจัดใหมีทุนการศึกษาสําหรับอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแนวทางการนําเสนอหัวขอวิชาสัมมนา และ Senior project 
เพ่ือใหนิสิตมีความกระตือรือรนมากข้ึน และสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูเพ่ิมเติม ดังรายละเอียดในวาระประชุม
หลักสูตรครั้งท่ี 3/58 วาระท่ี 4.3 และยังผลในการเปลี่ยนรูปแบบในการสอบวิชาสัมมนา เปน theme “the 
proposal” ในการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 4/58 วาระท่ี 4.3 ท้ังนี้ในปการศึกษา 2557 ผลการประเมินทางดาน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนเปน 3.41  และกําหนดใหนิสิตท่ีนําเสนองาน senior project ในงาน Bangkok gems 
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and jewelry international fair จัดทําโปสเตอรเปนภาษาอังกฤษ ข้ึนเปนปแรก  ท้ังนี้การนําเสนอ the 
proposal ตามรายละเอียดของหัวขอวิจัย (B.Sc.Gem_58_3.2_7 ถึง B.Sc.Gem_58_3.2_8) ในปการศึกษา 
2558 จัดใหนิสิตมีสวนรวมในการเชิญผูประกอบการเขารวมการนําเสนอ งาน proposal ท่ีนิสิตมีความสนใจทํา 
เพ่ือใหผูประกอบการและคณาจารยเลือกหัวขอ และเลือกนิสิตตามความสนใจของนิสิตและใหการสนับสนุน
นิสิตในการจัดทํานวัตกรรมเขาสูกระบวนการฝกงานตอ  อยางไรก็ดี การดําเนินการในปนี้เปน ปท่ี 2 ไดมีการ
ปรับปรุงกระบวนการจากปแรก ทําใหมีนิสิตมีความสนใจบูรณาการงานวิจัยกับการทํา senior project เขา
ดวยกัน เห็นผลของการดําเนินการมีจํานวนนิสิตสมัครเขารวมสหกิจศึกษาในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2557 
จํานวน 6คน ผานการคัดเลือกไดเขาโครงการ 2 คน และในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2558 มีนิสิตสมัครเขา
รวมสหกิจศึกษาเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 11 คน 

3. ดานกิจกรรมสงเสริมศักยภาพนิสิต 

  หลักสูตรสนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตท้ังในและนอกหองเรียนตลอด
หลักสูตร โดยใชกลไกของท่ีปรึกษา และกรรมการเฉพาะกิจ กรรมการกิจการนิสิตและอาจารยท่ีปรึกษาท่ีดูแล
รายวิชา เปนตัวขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมศักยภาพในการพัฒนานิสิต ซ่ึงไดกําหนดกิจกรรมภาระหนาท่ีของแต
ละชั้นปดังนี้  

- นิสิตชั้นปท่ี 1  นิสิตจะเปนผูเขารวมกิจกรรม คายแรกพบเอก ปฐมนิเทศ ท่ีจัดโดยรุนพ่ีเอกและกิจกรรม 
ประกวดพานไหวครู และ Science Game ท่ีจัดโดยคณะวิทยาศาสตร 
- นิสิตชั้นปท่ี 2 รับผิดชอบโครงการปฐมนิเทศซ่ึงเปนโครงการท่ีแนะนํา เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ใหกับนิสิตชั้นป ท่ี 1 และโครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูนอกชั้นเรียนดานการเปนเจาของกิจการ
เครื่องประดับ(B.Sc.Gem_58_3.2_9 ถึง B.Sc.Gem_58_3.2_11) เปนกิจกรรมในสวนหนึ่งของรายวิชา อป
281 Business Administrative ซ่ึงเปนโครงการฝกนิสิตในการเปนผูประกอบการใหม โดยนิสิตจะไดเรียนรูถึง
กระบวนการทําธุรกิจ การวางกลยุทธทาการตลาด การกําหนดคอนเซ็ปตสินคา การวิเคราะหผูบริโภค ตลอดจน
ขายสินคาจริง 
- นิสิตชั้นปท่ี 3 รับผิดชอบโครงการจิวเวลรีซีซัน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาประสบการณนิสิตโดยการนํา
ความรูเรื่องกระบวนการออกแบบเครื่องประดับอยางมีคอนเซ็ปต บูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยเขากับงาน
เครื่องประดับ กระบวนการผลิตเครื่องประดับจริง ตลอดจนกระบวนการนําเสนอผลงานตอสาธารณชน นิสิตได
เรียนรูการทํากิจกรรมรวมกัน การแกปญหาในกระบวนการผลิต ตลอดจนการจัดงาน ซ่ึงในปการศึกษา 2558 นี้
นิสิตไดมีการปรับรูปแบบท่ีแตกตางจากปกอนๆ โดยจัดงานในชวงเย็น ซ่ึงไดรับผลตอบรับคอนขางดี นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมเสริม ในปการศึกษา 2558 คือ โครงการแสดงผลงานนิสิตในงาน Bangkok gems and jewelry 
fair เดือน กันยายน และกุมภาพันธ เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนิสิตกอนจัดงานระดับนานาชาติจริงในชวงชั้น
ป 4 (B.Sc.Gem_58_3.2_12 และ B.Sc.Gem_58_3.2_13) 
- นิสิตชั้นปท่ี 4 รับผิดชอบโครงการแสดงผลงานนิสิตในงาน Bangkok gems and jewelry fair ภายใตแบ
รนด Siam Tarawan โดยกําหนดใหการจัดแสดงในเดือน กันยายน เปนการแสดงผลงานเครื่องประดับ เชิง
นวัตกรรม เชน เครื่องถมดําปราศจากตะก่ัว และการจัดแสดงในเดือนกุมภาพันธเปนสวนของผลงานวิจัย 
ประกอบการมีชิ้นงานจริง นอกจากนี้ทางภาควิชายังจัดใหนิสิตเขารวมโครงการปจฉิมนิเทศ เพ่ือแนะนํานิสิต
เม่ือจบการศึกษาแลวสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาตอในลักษณะใดไดบาง โดยในปการศึกษานี้ ไดปรับ
รูปแบบการจดักิจกรรมเปนการสัมมนากลุมยอยเปนกิจกรรม walk rally ตามความสนใจ เชน กลุมท่ีสนใจเปน
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ผูประกอบการ เปนนักออกแบบ ทําธุรกิจดานคาอัญมณี หรือเปนนักวิชาการตอไป โดยมีผูแทนจากสมาคม
ผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ชมรมฅนทําพลอย (Gem Business Chamber) และศิษยเกา โดยหลักสูตร
ไดจัดกิจกรรมเสริมสําหรับนิสิต ท่ีสนใจคือการจัดให เขารวมโครงการบริการวิชาการของภาควิชา 
(B.Sc.Gem_58_3.2_14) 
   ท้ังนี้ การจัดกิจกรรมทุกอยาง หลักสูตรไดกําหนดใหอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ เพ่ือแนะแนวการจัด
กิจกรรมแกนิสิต ตลอดจนควบคุมใหนิสิตเรียนรูกระบวนการ PDCA ในการจัดกิจกรรมดวยการทําสรุปรายงาน
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป ของแตละโครงการ พรอมกับการจัดวางกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสิตรวมกับการเรียนการสอน ซ่ึงไดมีการเสนอผลการดําเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดโครงการอยางตอเนื่อง ไดแก ในการประชุมครั้งท่ี 7/58 วาระท่ี 4.4, ครั้ง
ท่ี 9/58 วาระท่ี 5.1, ครั้งท่ี 10/58 วาระท่ี 2.2 และ 4.4, ครั้งท่ี 11/58 วาระท่ี 1.1, ครั้งท่ี 2/59 วาระท่ี 2.4 
และครั้งท่ี 3/59 วาระท่ี 2.1 (B.Sc.Gem_58_3.2_15 ถึง B.Sc.Gem_58_3.2_22) 
  นอกจากนี้ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรยังไดสนับสนุนใหนิสิตไดมีสวนรวมในการบริการวิชาการแก
ชุมชน โครงการยกระดับชุมชนใหเปนหมูบานเครื่องประดับเชื่อมโยงกับการทองเท่ียวทองถ่ินจังหวัดสระแกว 
โดยนําองคความรูจากการเรียนการสอนในหลักสูตรไปเผยแพรใหแกชุมชนท่ีจังหวัดสระแกว โดยบรูณาการ
รวมกับรายวิชา Material technology in art ในสวนของกระบวนการผลิตเครื่องประดับลงถมไรสารตะก่ัว 
และรายวิชา GJ474 Ruby, sapphire, emerald and jade ในสวนความรูเรื่องหิน และแร  ซ่ึงมีการพานิสิต
ไปศึกษาดูงานเหมืองพลอยและตลาดการคาพลอย จ.จันทบุรี ดวย (การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 4/2559 วาระท่ี 
1.3, ครั้งท่ี 5/2559 วาระท่ี 1.3 และ ครั้งท่ี 6/2559 วาระท่ี 2.1) (B.Sc.Gem_58_3.2_23 ถึง 
B.Sc.Gem_58_3.2_25) 

  จากผลงานของโครงการบริการวิชาการแกชุมชน จังหวัดสระแกว มีการปรับกลยุทธการสอนและการ
จัดกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกป เพ่ือกระตุนใหนิสิตไดมีทักษะ entrepreneur และมีจิตสํานึกสาธารณะ จาก
กิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกับการบริการวิชาการ เห็นวานิสิตมีสวนรวมในกิจกรรม Thailand research expo 2015
เดือน สิงหาคม 2558 ในการสรางผลงานจนมหาวิทยาลัยไดรับรางวัล Gold Award (B.Sc.Gem_58_3.2_26) 
และจากนั้นไดมีการนําผลงานไปแสดงใน งานวิจัยขายได ตอนายกรัฐมนตรี (B.Sc.Gem_58_3.2_27) ใน
งานวิจัยขายได ในเดือนกุมภาพันธ 2559 จนผลงานเปนท่ีประจักษ ทําใหมหาวิทยาลัยไดเห็นถึงผลงาน และได
คัดเลือกผลงานจากนิสิตในการแขงในโครงการปนฝนบัณฑิต ในเดือนพฤษภาคม 2559 ท้ังนี้ ไดสง proposal 
เขารวมโครงการและผานเขารอบ 5 ทีมสุดทาย โดยใชวิชา Materials Technology in Art เปนการขับเคลื่อน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง 2 ป เกิดเปนแนวปฏิบัติท่ีดีในการกระตุนใหนิสิตไดมีสวนรวมในการประกวดรางวัล ทํา
ใหมีแรงบันดาลใจและมีจิตสํานึกในการพัฒนาชุมชน จนนิสิตเองไดหาเวทีในการเขารวมประกวดรางวัลเองมี
ตัวแทนนิสิตเขารวมโครงการ คือ นายอดิรุจ (ชั้นป 4) และ น.ส.วิณัฐฐา ศักดิ์วรชัยกุล นายกฤตเมธ บริบูรณ 
(ชั้นป 3) รวมกับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร สาขาออกแบบแฟชั่น ออกอากาศชอง Now@26 ซ่ึงนิสิตกลุม
ดังกลาวไดผานเขารอบ 5 ทีมสุดทายจะทําการผลิตสินคารวมกับบริษัท AP(Thailand) จํากัด (มหาชน) ในการ
จัดจําหนายตอไป  

 
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร วท.บ. อัญมณีและเครื่องประดับ มีหลักคิดคือ สอนให “คิด
เปน ทําเปน ดูเปน ขายเปน” และเพ่ือใหตอบสนองตอปรัชญาของหลักสูตรท่ีวา “ สรางสรรคองคความรูสู
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับดวยเทคโนโลยี และการประยุกตอยางชาญฉลาดจากศาสตรทางวัสดุ”  
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจึงเนนวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบโดยมีแผนในการทํางาน 
กิจกรรมการเรียนรู  ท่ีปรากฏดังวาระการประชุมหลักสูตรครั้ ง ท่ี 9/58 วาระท่ี 4.6, 4.7 และ 4.9 
(B.Sc.Gem_58_3.2_28) ซ่ึงสอดคลองกับการสรางทักษะท่ีสําคัญในการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังเชน 

 กลุมทักษะวิชาหลัก เนนการเรียนรูแบบการบรรยาย การฝกปฏิบัติ และการคิดคนควาในทุกรายวิชา 
ท่ีเชื่อมโยงกับกิจกรรม Jewelry Season โดยเริ่มสรางแนวคิดจากรายวิชาการข้ึนตัวเรือนเครื่องประดับ 
(jewelry making 1) ในชั้นปท่ี 2 และ การข้ึนงานพิมพชิ้นงานในรายวิชา อป 333 การหลอเครื่องประดับ
เบื้องตน ในชั้นปท่ี 3 ซ่ึงการจัดกิจกรรม jewelry season เนนเรื่องการนําผลงานของนิสิตในหองเรียนมาจัด
แสดงสูสาธารณะ และเปนการแสดงศักยภาพของนิสิตในโครงการดังกลาว ซ่ึงมีการปรับปรุงตามแผนงานอยาง
ตอเนื่องทุกป มาเปนเวลา 22 ป จากปนี้ไดมีการเพ่ิมกิจกรรมใหอยูในชวงเย็น ทําใหมีศิษยเกาสามารถกลับเขา
มารวมงานกันไดเปนจํานวนมาก เกิดการเชื่อมตอเครือขายกันเองตลอดชีวิต และทําใหคณะตางๆ ท่ีเห็นไดมี
ความประสงคจะจัดกิจกรรมเชนนี้เหมือนกันในปหนา งาน Jewelry Season นี้ ถือวาเปน model ของการจัด
งานดาน jewelry ท่ีเปนผลงานของนิสิตเองใหกับ หลายๆ มหาวิทยาลัย ซ่ึง มศว นับวาเปนจุดเริ่มของการจัด
ผลงานทางดานนี้ อยางเปนท่ีประจักษในวงการการศึกษา ดังเห็นไดจากในปนี้มีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา 
ประธานกรรมการกลุมบริษัท บิวตี้เจมส นายกสมาคมชางทองไทย และนายกสมาคมสงออกเครื่องเงิน  มารวม
เปดงานของนิสิต (B.Sc.Gem_57_3.2_29) 

 กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ หลักสูตรจัดใหการบูรณาการรายวิชาฝกงานซ่ึงเปนวิชาบังคับสําหรับนิสิต
ชั้นปท่ี 3 เขากับกระบวนวิชา seminar และ โครงงาน  ดังรายละเอียดในวาระการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 3/58 
วาระท่ี 4.3 (B.Sc.Gem_57_3.2_30) เพ่ือพัฒนาทักษะในการปรับตัวและยืดหยุนเขากับองคกร ฝกใชความคิด
ริเริ่มและการเรียนรูดวยตนเองในการทํางานและแกปญหาในการทํางาน  ซ่ึงในการจัดการฝกงานนั้นคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรไดจัดใหเลขาหลักสูตรฯ เปนผูรับผิดชอบประสานงานระหวางภาคเอกชนกับนิสิต ซ่ึง
ในปการศึกษา 2557 อาจารยผูรับผิดชอบไดจัดใหมีชั่วโมงแนะนําการเลือกสถานท่ีฝกงาน ใหนิสิตและสถาน
ประกอบการไดตัดสินใจเลือกสถานท่ีและนิสิตท่ีเขาฝกงาน และมีการจัดระบบใหอาจารยเขานิเทศการฝกงาน
ของนิสิต เปนประจําตอเนื่อง ในปการศึกษา 2558 นี้ไดนําผลจากการประเมินจากปการศึกษา 2557 มา
รายงาน ในวาระการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 6/57 วาระท่ี 3.1 บรรจุอยูในวาระเพ่ือนําผลประเมินของอาจารย
นิเทศมาประเมินผลการฝกงานของนิสิตรวมกับสถานประกอบการ โดยไดมีการปรบัปรุงแบบประเมิน และบรรจุ
อยูในวาระการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 4/58 วาระท่ี 4.1 เพ่ือใหมีการตั้งคําถามและวัดผลตรงกับสภาพการ
ทํางานจริง (B.Sc.Gem_58_3.2_31) ท้ังนี้ไดมีการดําเนินการเชื่อมโยงการฝกทักษะอาชีพกับการทําสหกิจ
ศึกษา โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน การความสนใจของนิสิต และ ความตองการของผูประกอบการตามวาระ
การประชุมกรรมการบรหิารหลักสูตร ครั้งท่ี 5/58 วาระท่ี 4.2 (B.Sc.Gem_58_3.2_32) ท้ังนี้จากผลการพัฒนา
ปรับปรุงเรื่องการฝกทักษะอาชีพนิสิตใหเปนท่ีประจักษ ทางหลักสูตรไดเปนหลักสูตรนํารองในการสงนิสิตเขา
โครงการสหกิจศึกษา เปนกลุมแรกของมหาวิทยาลัย และมีกระตุนใหมีการสงผลงานเขารวมประกวดใน
โครงการฯ 

 จากผลของการเยี่ยมชมโรงงานในการฝกงานภาคฤดูรอนในปการศึกษา 2555 ทําใหมีการรวมมือใน
การสงเสริมใหนิสิตพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ ในการเพ่ิมมูลคาของสินคาท่ีเหลือคงคาง stock กอนนําไป
หลอมเปนเนื้อโลหะ โดยไดในมาบรรจุในแผนการดําเนินงานปการศึกษา 2556-2557 โดยจัดเปนโครงการ
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ชวยเหลือผูประกอบการ บรรจุ  ในรายวิชา GJ281 Business administration  ซ่ึงนิสิตไดเรียนรูการเลือกหา
สินคาจากคลังสินคาของผูประกอบการเพ่ือนํามาออกรานขายเครื่องประดับท่ีตลาดนัด ซ่ึงในปการศึกษา 2558 
นี้ เปนการจัดเปนครั้งท่ี 3 เปนการดําเนินงานท่ีปรับปรุงจากป 2557 คือ จัดใหนิสิตไดเรียนรูระบบการจัดการ
กิจการเบื้องตน การประสานงานระหวางนิสิตและผูประกอบการ ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินงาน การ
ใหนิสิตไดมีโอกาสไปเลือกสินคาเองท่ีโรงงานเพ่ือนํามาปรับเขาคอนเซ็ปตของรานคาท่ีนิสิตเปนผูออกแนวคิดเอง 
ผลตอบรับท่ีไดจากผูเขาเยี่ยมชมรานของนิสิต พบวานิสิตสามารถขายสินคาไดเกือบหมดทุกชิ้น สินคาท่ีเหลือคาง
สวนมากเนื่องจากมีราคาคอนขางสูง (B.Sc.Gem_58_3.2_10)  ซ่ึงจากผลการดําเนินงานนิเทศการฝกงานท่ี
ตอเนื่องมาตลอด 2 ปทําใหภาคเอกชนเกิดความเชื่อม่ันในกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของนิสิต เกิดการวางแผนการดําเนินงานเปนแนวปฏิบัติท่ีดีของการดําเนินงานในอนาคต โดย 1) จัดระบบ
สินคาคงคลังโดยสงนิสิตชั้นปท่ี 2 เขาไปเปน พนักงานขายในรานคาชั้นนําท่ีพารากอน เพ่ือศึกษาเรียนรูระบบ
การจัดการสินคา 2) มีการเจรจาความรวมมือ “การทดลองการขายสินคา” เพ่ือศึกษาสภาพตลาดจริง ใหกับ
กลุมนักทองเท่ียวจีน  ท้ังนี้ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน แบงเปน 2 ระยะ ระยะท่ี 1 ผูประกอบการไดรับนิสิต
เขาไปฝกงานและใหทําวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 2 จัดเขียนขอเสนอโครงการงานวิจัยตลาดจีน  และถือ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีผลงาน senior project มีผูสนใจในรายละเอียด trend card ของงานวิจัยเพ่ือเผยแพร
ตอไป (B.Sc.Gem_58_3.2_22) 

 กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และกลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ไดถูกจัดไวในรายวิชา
สัมมนา และรายวิชา Senior project เพ่ือใหนิสิตเรียนรูการใชเทคโนโลยี รวมกับการเรียนรู ดังท่ีไดกลาวใน
ข้ันตนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะท่ีมีความตองการในตลาดแรงงาน ตั้งแตการ
จัดตั้งงบประมาณ อยางตอเนื่อง 3 ปการศึกษา โดยจัดตารางสอนใหนิสิตไดเรียนวิชาออกแบบดวยคอมพิวเตอร
ตอเนื่องอยางนอย 2 โปรแกรม และการใหศิษยเกาเขามามีบทบาทในการพัฒนาทักษะความรูทางดานนี้  
 
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Gem_58_3.2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 9/2558 วาระท่ี 4.9 
B.Sc.Gem_58_3.2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 5/2559 วาระท่ี 4.1 
B.Sc.Gem_58_3.2_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 7/2558 วาระท่ี 4.7 

B.Sc.Gem_58_3.2_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาระพิเศษ ครั้งท่ี 2/2558 
วาระท่ี 4.1 

B.Sc.Gem_58_3.2_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 10/2558 วาระท่ี 
4.2 

B.Sc.Gem_58_3.2_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 6/2557 วาระท่ี 3.1 
B.Sc.Gem_58_3.2_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 3/2558 วาระท่ี 4.3 
B.Sc.Gem_58_3.2_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 4/2558 วาระท่ี 4.3 
B.Sc.Gem_58_3.2_9 โครงการปฐมนิเทศ ปการศึกษา 2558 
B.Sc.Gem_58_3.2_10 โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูนอกชั้นเรียนดานการเปนเจาของกิจการ

เครื่องประดับ 
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B.Sc.Gem_58_3.2_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 13/2558 วาระท่ี 
1.5 

B.Sc.Gem_58_3.2_12 โครงการจิวเวลรี่ซีซัน ครั้งท่ี 22 
B.Sc.Gem_58_3.2_13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 5/2559 วาระท่ี 4.3 
B.Sc.Gem_58_3.2_14 โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2558 
B.Sc.Gem_58_3.2_15 โครงการแสดงผลงานนิสิตในงานบางกอกเจมสครั้งท่ี 56 
B.Sc.Gem_58_3.2_16 โครงการแสดงผลงานนิสิตในงานบางกอกเจมสครั้งท่ี 57 
B.Sc.Gem_58_3.2_17 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 7/2558 วาระท่ี 4.4 
B.Sc.Gem_58_3.2_18 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 9/2558 วาระท่ี 5.1 
B.Sc.Gem_58_3.2_19 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 10/2558 วาระท่ี 

2.2 และ 4.4 
B.Sc.Gem_58_3.2_20 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 11/2558 วาระท่ี 

1.1 
B.Sc.Gem_58_3.2_21 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 2/2559 วาระท่ี 2.4 
B.Sc.Gem_58_3.2_22 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 3/2559 วาระท่ี 2.1 
B.Sc.Gem_58_3.2_23 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 4/2559 วาระท่ี 1.3 
B.Sc.Gem_58_3.2_24 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 5/2559 วาระท่ี 1.3 
B.Sc.Gem_58_3.2_25 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 6/2559 วาระท่ี 2.1 
B.Sc.Gem_58_3.2_26 รางวัล gold award ในกิจกรรม Thailand research expo 2015 
B.Sc.Gem_58_3.2_27 ภาพขาวใน swu weekly  การแสดงผลงานใน “งานวิจัยขายได”  
B.Sc.Gem_58_3.2_28 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 9/2558 วาระท่ี 

4.6, 4.7 และ 4.9 
B.Sc.Gem_58_3.2_29 ภาพขาว swu weekly  การแสดงผลงานิสิตในงาน Jewelry season ครั้งท่ี 22 
B.Sc.Gem_58_3.2_30 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 3/2558 วาระท่ี 4.3 
B.Sc.Gem_58_3.2_31 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 4/2558 วาระท่ี 4.1 
B.Sc.Gem_58_3.2_32 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 5/2558 วาระท่ี 4.2 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบงช้ีที่ 3.3) 

ขอมูลนิสิต  

ปการศึกษาท่ี
รับเขา  

 

จํานวน
รับเขา 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา รอยละการคงอยู
ของ 

ป 2558 เทียบ
กับป 2557 

2554 2555 2556 2557 2558 

2555 55 - 55 47 44 44 100 % 
2556 64 - - 64 58 58 100 % 
2557 58 - - - 56 55 98.2 % 
2558 48 - - - - 37 77.1 % 

*การรายงานแนวโนมผลการดําเนินงานตองรายงาน  ≥ 3 ชุดขอมูล 

 

 
 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนิสิต  
จากการวิเคราะหแนวโนนการคงอยูของนิสิตยอนหลัง 4 ป พบวา เม่ือนิสิตเรียนในชั้นปท่ีสูงข้ึนจะเห็น

วานิสิตมีแนวโนมท่ีจะลาออกนอยลง ซ่ึงนิสิตสวนมากมักจะลาออกในชั้นป 1 เนื่องจากนิสิตกลุมหนึ่งสอบเขามา
ในมหาวิทยาลัยดวยระบบ Admission ไมไดมีความเขาใจในเนื้อหาของหลักสูตรอยางแทจริง นิสิตจึงหวังเพียง
ใหมีท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยกอน และจะรอสอบใหมในปตอไป 
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา
ท่ีรับเขา 

จํานวน
ตาม
แผน 

มคอ 2 

จํานวนท่ีสําเร็จการศึกษาในแตละป (คน/รอยละ) 
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ป 2551 
(รุน 17) 

60 39 
(65%) 

    

ป 2552 
(รุน 18) 

60  42 
(70%) 

   

ป 2553 
(รุน 19) 

60   43 
(71.7%) 

  

ป 2554 
(รุน 20) 

60    55 
(95%) 

 

ป 2555 
(รุน 21) 

60     42  
(70%) 

 

 
 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา  

 นิสิตสวนมากท่ีคงอยูจนถึงชั้นปท่ี 4 มีแนวโนมท่ีจะสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามกําหนดในหลักสูตร 
อยางไรก็ตามมีนิสิตบางคนท่ีไมสามารถจบการศึกษาไดตามกําหนดเวลาเพราะขอถอนวิชาหรือสอบตกวิชา
พ้ืนฐานของคณะ เปนตน  
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จํานวนท่ีสาํเร็จการศกึษาในแตล่ะปี (ร้อยละ) 
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ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปการศึกษา 2558  เทากับ 4.19 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปการศึกษา 2557  เทากับ 4.27 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปการศึกษา 2556  เทากับ 4.12 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปการศึกษา 2555  เทากับ 3.89 
 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ใหนิสิตประเมินความพึงพอใจ
เก่ียวกับหลักสูตร โดยมีแนวโนมผลการประเมิน 4.19 

การจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีรองเรียน ผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียน 
เนื่องดวยสังคมไทยเปนสังคมแหงการไม
เผชิญหนาทําใหขอรองเรียนท่ีเกิดข้ึน 
ข้ึนอยูกับความรุนแรงของปญหาท่ีเกิดข้ึน 
โดยอาจมี 2 ปญหาหลักๆ คือ  
1. ขอรองเรียนท่ีเกิดจากความไมพอใจ
โดยเปนจดหมายสนเทศ ซ่ึงจะไมทราบถึง
บุคคลท่ีรองเรียน 
2. ขอรองเรียนท่ีเกิดจากความคับของใจ 
ซ่ึงนิสิตจะทําการพูดคุยกับอาจารย ท่ี
ปรึกษา หรือ อาจารยประจํารายวิชานั้นๆ 
3. ผลการประเมินการดําเนินการเก่ียวกับ
คํารองตางๆ 
 
 
 

         ในหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับไดมีการจัดการ
ระบบของการแจงนิสิตในการแจงคํารองในเรื่องตางๆ ไดมี
การพูดคุยผานทีปรึกษาในแตละชั้นป  และอาจารย มี
ความคุนเคยกับขอรองเรียนของนิสิตในแตละปการศึกษา ซ่ึง
จะนําปญหาตางๆ เขามารวมแกไขปญหาผานท่ีประชุม
หลักสูตร ในปการศึกษาท่ีผานมาไมมีการรองเรียน ผาน
รูปแบบตางๆ สําหรับปการศึกษา 2558 มีการประเมิน
เก่ียวกับการจัดการคํารอง ท่ีมีความพึงพอใจเทากับ 4.28 ไม
มีการรองเรียนผานจดหมายสนเทศ หรือเปนลายลักษณ
อักษร แตมีขอรองเรียนผานการพูดคุยกับอาจารย และมีการ
จัดการกับขอรองเรียนของนิสิต 
         ในปท่ีผาน ไดมีนิสิตรองเรียนเรื่องการสอบปลายภาค
และการใหคะแนนของอาจารยผูสอนในรายวิชา GJ335 
Plating and Coating  ทําใหมีการประชุมเพ่ือแกไขปญหา
ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 6/58 วาระท่ี 
4.1  ครั้งท่ี 6/2559 วาระท่ี 4.1 และ ครั้งท่ี 7/2559 วาระท่ี 
3.2 และวาระพิเศษ 6/2559 วาระท่ี 3.1 

3.8
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Gem_58_3.3_1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร (ป.

ตรี) 
B.Sc.Gem_58_3.3_2 สถิตินิสิต ปการศึกษา 2555 
B.Sc.Gem_58_3.3_3 สถิตินิสิต ปการศึกษา 2556 
B.Sc.Gem_58_3.3_4 สถิตินิสิต ปการศึกษา 2557 
B.Sc.Gem_58_3.3_5 สถิตินิสิต ปการศึกษา 2558 
B.Sc.Gem_58_3.3_6 สถิติผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 
B.Sc.Gem_58_3.3_7 สถิติผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2557 
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หมวดท่ี 3 
อาจารย 

การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.1) 

 หลักสูตรฯ มีหลักการของการบริหารจัดการจัดการหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของอุตสาหกรรม เพ่ือผลักดันใหอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ือความเปนเลิศในระดับ
สากล ดังนั้นการสรางเครือขายระหวางคณาจารยกับผูเก่ียวของ เชน ผูประกอบการ ผูทรงคุณวุฒิทางดานอัญ
มณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัย ท้ังในและตางประเทศ ตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ตรง
กับ motto ของหลักสูตร “คิดเปน ทําเปน ดูเปน ขายเปน” เชน ความพยายามในการสรางเครือขายแบบ 
Triple Helix model ของเทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับกับประเทศตุรกี (B.Sc.Gem_58_4.1_1) การศึกษา
ตลาดพลอยกับประเทศพมา โดยความรวมมือของผูประกอบการพลอยชาวไทยท่ีมีโรงงานเจียระนัยพลอยท่ี 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซ่ึงมีความรวมมือท่ีดีกับผูประกอบการชาวพมาดานเหมืองพลอยและตลาดพลอย
ของพมา (B.Sc.Gem_58_4.1_2) ในดานการพัฒนาคุณสมบัติเชิงแสงและการวิเคราะหพลอยข้ันสูงมีความ
จําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีข้ันสูงจากตางประเทศ ดังนั้นการสรางเครือขายความรวมมือท่ีดีการเขาถึงเครื่องมือ
และหองปฏิบัติการวิเคราะหตัวอยางข้ันสูง เชน คณาจารยในหลักสูตรไดรับเชิญไปปฏิบัติราชการวิจัยและ
ทดสอบสมบัติเชิงแสงของพลอยคอรันดัมดวยเทคโนโลยีลําไอออน จาก Prof. Anders Hallén ผูอํานวยการ 
Ion Technology Centre, Royal Institute of Technology ประเทศสวีเดน เพ่ือปฏิบัติงานวิจัยรวมในเรื่อง 
“Modification of aluminum oxide and other materials by ion implantation” ท่ีหองปฏิบัติการ 
Ångström Laboratory ภาควิชาฟสิกสและดาราศาสตร มหาวิทยาลัยอุฟซาลา (Uppsala University) 
ประเทศสวีเดน หรือ  การสรางเครือขายประเทศฝรั่งเศสในการพัฒนาแบรนด (B.Sc.Gem_58_4.1_3) ซ่ึงการ
วางรูปแบบของการผลักดันตามกลยุทธดังกลาว ทําใหคณาจารยในหลักสูตรมีความกระตือรือลนในการเพ่ิมพูน
ความรูความสามารถของอาจารยเพ่ือสรางความเขมแข็งของอาจารยในหลักสูตร   

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  
จากขอมูลความตองการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มีความแนวโนมความตองการ

ผูเชี่ยวชาญทางดานอัญมณีและการออกแบบเพ่ือการผลิต ซ่ึงสอดคลองกับผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ดานความพรอมในการฝกงาน วามีความตองการใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนปรับปรุงเทคนิค
การสอนทางดานพลอยและการออกแบบ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 11/58 วาระท่ี 4.3ได
พิจารณาใหมีการทําแผนพัฒนาอาจารยทางดานนี้ (B.Sc.Gem_58_4.1_3)  

1. จากการกําหนดอัตรากําลัง อาจารยประจําหลักสูตร ประจําปงบประมาณ 58-61 การบริหารจัดการ
การรับอาจารยผูสอน ทางหลักสูตรไดจัดสรรอัตรากําลังโดยคํานึงถึงการวิเคราะหความตองการใหตรงตามสาขา
ขาดแคลนของหลักสูตร และกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมกันกําหนด TOR ของอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ และไดมีการติดตามความคืบหนาในการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 5/58 วาระท่ี 1.7 ทําใหมีผล
ประกาศรับอัตราอาจารยใหมในสาขาวิชาท่ีมีความจําเปนตออุตสาหกรรมท่ีเนนการออกแบบเครื่องประดับดวย
คอมพิวเตอร และการผลิตในโรงงาน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงมุมมองของความคิดแบบเปดของการบูรณาการขาม
ศาสตรของกรรมการบริหารหลักสูตร อยางไรก็ดี จากการประกาศรับอัตราอาจารยใหมทางดานการออกแบบ
เครื่องประดับท่ีเนนการทํางานในอุตสาหกรรม ไมมีผูมาสมัคร ทําใหคณะกรรมการมีการประเมินใหปรับ
แผนการรับอาจารยใหมเปนทางดานอัญมณี (การประชุมครั้งท่ี 10/58 วาระท่ี 3.2) และไดดําเนินการประกาศ
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รับสมัครอาจารยและสัมภาษณในเดือน ธ.ค. 58 (B.Sc.Gem_58_4.1_5) และในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครั้งท่ี 2/2559 วาระท่ี 4.3 เดือน ก.พ. 59 (B.Sc.Gem_58_4.1_6)   ไดมีการประชุมพิจารณารายวิชา
ของอาจารยใหม เพ่ือเตรียมตัวในการสอนในปการศึกษา 2/2558 ซ่ึงเปนอาจารยท่ีมีประสบการณการสอน
ทางดานพลอย ในฐานะ visiting professor จากตางประเทศ และความเชี่ยวชาญทางดานการวิเคราะหพลอย
และแหลงกําเนิดพลอย รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยท้ังในและตางประเทศ รวมถึงความเชื่อม่ันของ
ผูประกอบการ จากผลการรับอาจารยใหมทางดานพลอยทําใหนิสิตชั้นปท่ี 3 มีความสนใจท่ีจะทํางานวิจัยและ
ฝกงานทางดานพลอยเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2557 จํานวน 14 คน เพ่ิมข้ึนในปการศึกษา 2558 จํานวน 27 
คน คิดเปน เดิม 9 คน คิดเปนรอยละ 47.37 ของนิสิตท้ังหมดจํานวน 57 คน และไดมีสวนในการนํานิสิตเขาฝก
ประสบการณในสถาบันระดับประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
- ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 

การบริหารอาจารยในหลักสูตรมุงเนนการบริหารการครอบคลุมท้ังอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูสอนในหลักสูตร เพ่ือใหม่ันใจวาคุณภาพของอาจารยผูสอนใหแกหลักสูตรเปนไปในทิศทางของการ
เชื่อมโยงสูภาคอุตสาหกรรมและการสรางเครือขายในตางประเทศ ดังนั้นจะมีการบริหารอาจารยตามมิติตางๆ 
ดังนี้ 
 1. มิติทางดานระบบการเปนท่ีปรึกษานิสิตเตรียมพรอมเขาสูการทํางาน 
 หลักสูตรไดสงเสริมใหคณาจารยท่ียังคงเหลืออยู 2 ทาน เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย
นิเทศสหกิจศึกษา โดยใชงบประมาณกองทุนพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยในการสงเขารวมอบรม 
(B.Sc.Gem_58_4.1_7) ทําใหสําเร็จผลของการวางแผนและการติดตามของการบริหารคณาจารยในการเขา
อบรมสหกิจศึกษาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 4 ป ใหหลักสูตรมีอาจารยผานหลักสูตรนิเทศสหกิจศึกษาครบ 
100% ทําใหนิสิตมีความเชื่อม่ันในการสมัครสหกิจศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ในการประชุมครั้งท่ี 5/59 วาระท่ี 3.1 
(B.Sc.Gem_58_4.1_8) ยังเห็นไดจากจํานวนนิสิตท่ีสมัครเขารวมสหกิจศึกษา จาก 6 คน เม่ือปการศึกษา 
2557 เปน 11 คน ในปการศึกษา 2558 นี ้
 2. มิติทางดานการประเมินผลและวัดผลท่ีสอดคลองกับทักษะงานในอุตสาหกรรม 
 จากการดําเนินงานดานการจัดทดลองทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติรวมกับสภาอุตสาหกรรม
ซ่ึงเปนปท่ี 3 ทางหลักสูตรบริหารใหกลุมคณาจารยท่ีจัดทําโครงการนี้เพ่ิมข้ึนจาก 4 คน เปน 7 คน เพ่ือเรียนรู
ระบบการประเมินผลทักษะผานกรอบ competency นํามาซ่ึงความเขาใจการการสรางคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบ learning outcome ท้ังนี้ในปนี้ไดมีการเพ่ิมความเขาใจทางดานนี้รวมกับ ศิษยเกาเปน จํานวน 5 คน 
และผูเชี่ยวชาญจากสมาคมฯ จํานวน 3 คน เกิดการสรางเครือขายรวมทําใหคณาจารยประยุกตใชหลักการการ
ประเมินผลตามกรอบ competency รวมกับภาคอุตสาหกรรม จากผลการดําเนินการตลอดระยะเวลาของ
โครงการนี้ ทําใหสามารถจัดคณาจารยทุกทานเห็นความสําคัญของการจัดทําขอสอบ เพ่ือวัดผลนักเรียนท่ีจะ
สอบเขาในหลักสูตรนี้ ทําให มีการเกิดการสรางขอสอบ วัดและประเมินผลของนิสิตในการสอบระบบรับตรงในป
การศึกษา 2558 ดานความสามารถท่ีจะเขาเรียนตอในหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับตอไป (การประชุม 
12/2559 วาระท่ี 4.2, ครั้งท่ี 13/2558 วาระท่ี 3.4, ครั้งท่ี 1/2559 วาระ 3.4, ครั้งท่ี 2/2559 วาระท่ี 3.2, ครั้ง
ท่ี 3/2559 วาระท่ี 3.2, วาระพิเศษครั้งท่ี 1/2559 วาระท่ี 4.1, วาระพิเศษครั้งท่ี 2/2559 วาระท่ี 4.2)   
(B.Sc.Gem_58_4.1_9) การจัดทําขอสอบนี้ เ กิดเปนแนวปฎิบัติใหคณะได ทําการนําวิธีการสอบภาค
ความสามารถไปใชในการให weight คะแนนอีกดวย 
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 3. มิติการบริหารงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร  
 ในมิตินี้ นอกจากคณาจารยในหลักสูตรซ่ึงมีความโดดเดนดานวิจัยแลว แตเนื่องจากปท่ีผานมาไดมีการ
ทําวิจัยแบบแยกสวนของพลอยและการผลิต ทางอาจารยประจําหลักสูตรจึงไดมีการปรับปรุง แผนกลยุทธใน
การทําวิจัยแบบบูรณการ โดยใชศาสตรตางๆ เพ่ือการอธิบายอยางครอบคลุม จะตองทํางานวิจัยอยางสรางสรร
และยังประโยชนใหกับอุตสหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ และสามารถเผยแพรสูสากล สามารถ
สรางชื่อเสียงใหกับประเทศได เชน ผลงาน ของ ผศ.ดร.ดวงเข  บุตรกูล ซ่ึงมีความโดดเดนทางดานงานวิจัย จาก
ผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรงานในระดับตางประเทศอยางตอเนื่องมาตลอดระยะเวลาการทํางานและการไดรับการ
ยอมรับในผลงานวิจัยระดับประเทศ  ผลจากความรวมมือกับ มหาวิทยาลัยตางๆ มาอยางตอเนื่องและเปนมิตร
ท่ีดี ทางคณาจารยในหลักสูตร มีความเห็นรวมกันวา หลักสูตรตองพัฒนางานนวัตกรรมท่ีมีความโดดเดนดาน
ควบคูกับวิจัยซ่ึงจัดตั้งภายใน มศว จึงไดมีการมอบหมายกันในกลุมคณาจารยประจําหลักสูตรใหมีการผลักดัน
การทํางาน แบบบูรณาการศาสตรงานวิจัยท่ีเปนอุตสาหกรรมสราสรร พัฒนาความชัดเจน เพ่ิมความสามารถ
ของอาจารยในหลักสูตร ตั้งแตการวิเคราะหพลอย การปรับปรุงสมบัติเชิงแสงของพลอย จวบจนกระบวนการ
ผลิตสูอุตสาหกรรมท่ีมีฝงพรอมการหลอ โดยตัดข้ันตอนท่ีมีความซับซอน ลดเวลาและความเสียหายของพลอย
ลง ทําใหเกิดการรวมกลุมของ คณาจารยประจําหลักสูตร 3 คน มีการเขียนแผนการทํางาน สงผลงานในปกอน
ลวงหนาทําใหในปการศึกษา 2558 จนสามารถขอไดรับทุนสนับสนุน งบแผนดินภายใตโครงการ “การประยุกต
เครื่องออกซิเจนพลาสมาสําหรับเพ่ิมมูลคาพลอยธรรมชาติทัวรมาลีนสีเขียว” ไดรับงบประมาณรวม 3,401,000 
บาท โดยเปนการบูรณาการศาสตรทางดานพลอยและการผลิตเขาดวยกัน ซ่ึงเปนนวัตกรรมใหมสู
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ท้ังนี้แนวการทํางานวิจัยพลอยในงานวิจัยไอออนอิมแพลนเตชั่น ท่ี มศว 
ไดรวมผลิตกับ ม.เชียงใหมเปนแหงแรกของโลก ไดหนวยงานอ่ืนมีการนําไปทดลองใชเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการผลิตของการปรับปรุงพลอยหลังจากท่ีทีม มศว ไดมีการตีพิมพ first report ท้ังนี้ กําลัง
ดําเนินการนําเสนองานวิจัยในตางประเทศตอไป 

นอกจากนั้นคณาจารยในหลักสูตร สามารถผลิตผลงานของ ผศ.ดร. ถนัด จินตโกศส ทํางานรวมกับกลุม
วิจัยดานเสนใยและสิ่งทอ สามารถผลิตผลงานการสรางนวัตกรรมการดูดซับดวยผงถานไมไผและเสนใยไคโต
ซานในรูปแบบวัสดุผสม  ลงตีพิมพผลงานวิจัยเรื่อง Removal of silver(I) from aqueous solutions by 
chitosan/bamboo charcoal composite beads ในวารสาร Journal of Cleaner Production ท่ีมีคา 
impact factor 4.959  ผลงานนี้มีผูประกอบการกลุมรานคาทองคําใหความสนใจนําไปใชประโยชนในการดูด
ซับผงทองจากน้ําท้ิงภายหลังการใชงาน โดยไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม  สวนผลงานวิจัยท่ีชัดเจนและนําชื่อเสียง
และความภาคภูมิใจมายังหลักสูตร โดย ผศ ดร. ขจีพร วงศปรีดี ประธานหลักสูตรฯ ไดรับรางวัล Gold Award 
จากงาน Thailand Research EXPO 2015 ซ่ึงเปนงานวิจัยประยุกตและนําไปใชงานสูสังคมไดจริงกับพ้ืนท่ี อ.
วัฒนานคร จ.สระแกว สรางงานและแรงบันดาลใจกับนิสิต ท้ังนี้ในมิติการวิจัยหลักสูตรจะมีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องและปรับปรุงรูปแบบใหเปนประโยชนตออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยและ
สากลตอไป 
 

4. มิติการบริหารเครือขายภายในและตางประเทศ 
 จากแนวทางการบริหารงานของหลักสูตรดานการสรางเครือขาย แบบ triple helix ท่ีนําเสนองาน
นวัตกรรมดานวิทยาสตรของหลักสูตรใหเปนความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมทองถ่ินในประเทศ และ การนํา
วิทยาศาสตรรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศระหวางประเทศ นั้น แนวคิดทางดาน การนําเสนอนวัตกรรม
ของหลักสูตรเพ่ือใหเกิดการสรางเครือขายใน ปการศึกษา 2558 นั้นมีได 2 โครงการ  
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1) การเขารวมแสดงผลงานของหลักสูตรในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 19th International 
on Surface Modification of Materials by Ion Beam (SMMIB 2015) ระหวางวันท่ี 23-27 
พ.ย. 58 ณ โรงแรมดิเอมเพลส จ.เชียงใหม ดร.ดวงแข และ ดร. บงกช ไดเขารวม และ นําเสนอ
ผลงานวิจัยเรื่อง “Applications of Ion Beam Technology for Analysis and Modification 
of Natural Red Spinel in Jewelry Industry” ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหจากความรวมมือของ
เครือขาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการแสดงผลงาน  วิจัยของคณาจารยในหลักสูตรโดยไดมี
ตัวแทนของหลักสูตรเขารวม ดังนี้ ผศ.ดร.ขจีพร  ผศ.ดร.ดวงแข  ดร.บงกช  ในงานไดมีการนํา
นวัตกรรมผลงานการวิจัยไปเผยแพร เชน การปรับปรุงคุณภาพพลอยดวยเทคนิคไอออนอิมพลาน
เตชั่น การหลอพรอมฝง เครื่องประดับยาถมดําปราศจากตะก่ัว และเครื่องประดับโมกุเม กาเน 
เปนตน หลังจากการแสดงผลงานทําใหมีการเชิญ ผศ.ดร.ดวงแข เปน visiting researcher ในการ
ทําวิจัยรวมกับ รวมกับ Uppsala University และอยูระหวางการเจรจากับ Department of 
Energy (DOE) of Los Alamos (National LAB) ในการทํางานวิจัยรวมกัน 

2)   การเขาเยี่ยมชม บริษัท ไทยไทค แซพไฟร จํากัด เปนบริษัทหลักท่ีผลิตพลอยสังเคราะหเพ่ือการ
สงออก ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง เพ่ือหาแนวทางในการทําวิจัยรวม 
แ ล ะ ก า ร ว า ง แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด ทํ า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ร ว ม กั บ โ ร ง ง า น ดั ง ก ล า ว  
(B.Sc.Gem_58_4.1_10) ซ่ึงผลการเขาเยี่ยมชม คณาจารยประจําหลักสูตร โดยผูจัดการโรงงาน 
และ หัวหนาฝายผลิต เปนผูพานําชมและไดรับการตอนรับเปนอยางกันเอง ซ่ึงทําใหไดรับความรู
และเทคนิคดานการสังเคราะหพลอยตระกูล คอรันดัม เชน ทับทิม ไพลิน บุษราคัม และแซฟไฟรสี
ตางๆ หลังจากนั้นไดมีการหารือ และการเจรจา ความรวมมือในข้ันตน ไดรับตัวอยางพลอยสีตางๆ  
โดย อ. ดร. ภูวดล วรรธนะชัยแสง และ อ. ดร. อมรมาศ กีรติสิน ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานพลอยรับ
หนาท่ีเปนผูดูแลตัวอยาง เพ่ือนํามาศึกษาวิเคราะห ทดสอบสมบัติเชิงแสง และองศประกอบ และ
เปนความรูในการสอนวิชาท่ีเก่ียวของ ในการนี้ไดนําปญหาท่ีโรงงานนําเสนอเพ่ือใชเปนหัวขอวิจัย 
สําหรับแกไขใหกับอุตสาหกรรมตอไป 

 
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 
การบริหารอาจารยประจําหลักสูตรสามารถทําไดโดยผานการดําเนินงาน 3 มิติ 

1. มิติการเรียนการสอน  
- ในปการศึกษา 2558 มี ผศ.ดร.ขจีพร วงศปรีดี และ อ.ดร.บงกช พิชัยกําจรวุฒิ  เขารวมการอบรม 

Active Learning โดย ผศ.ขจีพร นําการทํา PBL มาใชในรายวิชา GJ447 Materials 
technology in art และ อ.บงกช นํา PBL มาใชในรายวิชา GJ151 Introduction to Geology  
- สงเสริมใหคณาจารยเขารวมฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอน ใหตรงตามความสามารถ
ของแตละบุคคล และเพ่ือใหสามารถนํามาใชในการถายทอดสูกิจกรรมการเรียนการสอน  เชน 
การสงเสริมใหเปนกรรมการผูประเมินประกันคุณภาพ การสงเสริมใหเปนคณาจารยนิเทศสหกิจ
ศึกษา การสงเสริมใหเขารวมเพ่ือทํางานกับผูประกอบการ  

2. มิติเรื่องการวิจัย 
- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย นอกจากนี้ภาควิชาจัดสรรงบประมาณใหอาจารยไปอบรม 
ประชุม หรือเสนอผลงานวิชาการ 40,000 บาทตอปงบประมาณ โดยอาจารยมีอิสระในการเขา
อบรม ประชุม สัมมนา หรือเสนอผลงานตามความตองการของอาจารย  
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- การสงเสริมใหเขารวม ประชุม/ สัมมนา เสนอผลงานทางวิขาการ โดยในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 19th International on Surface Modification of Materials by Ion Beam 
(SMMIB 2015) ระหวางวันท่ี 23-27 พ.ย. 58 ณ โรงแรมดิเอมเพลส จ.เชียงใหม ดร.ดวงแข ได
นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Applications of Ion Beam Technology for Analysis and 
Modification of Natural Red Spinel in Jewelry Industry” และ ผศ.ดร.ขจีพร  ดร.ดวงแข  
ดร.บงกช  ไดนําผลงานวิจัยของคณาจารยในหลักสูตรไปเผยแพร เชน การปรับปรุงคุณภาพพลอย
ดวยเทคนิคไอออนอิมพลานเตชั่น การหลอพรอมฝง เครื่องประดับยาถมดําปราศจากตะก่ัว และ
เครื่องประดับโมกุเม กาเน  

นอกจากนี้ ดร.ดวงแข ไดรับเกียรติใหเปน committee ของ conference และ ดร.บงกช 
ไดรับการสนับสนุนในการเขารวมฟงสัมมนากรณีพิเศษ และไดมีการเขารวมแลกเปลี่ยน
ประสบการณและความรูทางดานเทคนิคไอออนรวมกับผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 
- การสงเสริมใหคณาจารย มีทิศทางในความเชี่ยวชาญทางดานอัญมณี จากกิจกรรมการศึกษาดู
งานดังรายงานในขางตน และ การรับทําโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง ท้ังนี้ การทํางานมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เห็นผลในเชิงวิชาการคือ มีอาจารย
ตีพิมพผลงานในฐานขอมูล Scopus ท้ังนี้ในปการศึกษา 2558  
- สงเสริมโอกาสในการแสดงศักยภาพของอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญดานงานวิจัยนั้นๆ เชน  รศ.
ดร.เสรีวัฒน สมินทรปญญา ท่ีเปนอาจารยในหลักสูตร ไดเผยแพรความรูเชิงบูรณาการทางดาน
ธรณีวิทยา โบราณคดี และการทองเท่ียวในโครงการบริการวิชาการ “โครงการยกระดับอาชีพ
เครื่องประดับในชุมชนวัฒนานครใหเปนหมูบานท่ีเชื่อมโยงกับการทองเท่ียวทองถ่ินจังหวัด
สระแกว” ท่ีจังหวัดสระแกว โดยรวบรวมไวเปนหนังสือชื่อ “สระแกว : อารยธรรมบนสองแผน
ธรณี” นอกจากนี้ยังไดเปนวิทยากรสอนหลักสูตร Fellowship of the gemological 
association (FGA) ซ่ึงเปนหลักสูตรอัญมณีศาสตรของประเทศอังกฤษ โดยสอนท่ีสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)  

  3. มิติเรื่องการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- หลักสูตรไดทําโครงการบริการวิชาการเพ่ือเผยแพรองคความรู ควบคูกับบูรณาการงานวิจัยและการเรียนการ
สอนในหลักสูตร ภายใตโครงการบริการวิชาการสูชุมชนโดยดําเนินโครงการตอเนื่องเปนปท่ี 3 และเพ่ิมการบูร
ณาการกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกสรางเครือขายการทํางานระหวาง 3 คณะ ภายใตงานวิจัย ภายใต
โครงการจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจําป 2559ไดรับทุนสนับสนุน
งบประมาณจาก วช การถายทอดเทคโนโลยีแทงถมเพ่ือการพัฒนาตราสินคาและผลิตภัณฑชุมชน ซ่ึงเปน
โครงการท่ีนําเอาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินมาผลิตเปนตราสินคา นําสินคาทองถ่ินสูสากล ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการ
สรางแรงผลักดันใหแกคณาจารยในหลักสูตรในการรวมกันทําผลงานท่ีสรางสรรควัฒนธรรมตอไป โดยการ
ผสมผสานผลงานของเครื่องถมกับ ผาไหมอีรี่ ในการนําเอาเทคโนโลยีดานการยอมผาดวยอัญมณีไปใชในป
การศึกษาถัดไป 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยประจําหลักสูตร  
ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล กิจกรรม ปการศึกษา 

1 ผศ.ดร.ขจีพร วงศปรีดี AUNQA Assessor 

ผูประเมินระดับหลักสูตร สกอ 

ผูประเมินภายนอก สมศ 

อาจารยนิเทศสหกิจ 

TQA Criterial and Assessment 

CQO meeting AUNQA 

Conference of higher education, Spain 

2556 

2557 

2555 

2555 

2558 

2558 

2558 

2 อ.ดร.อมรมาศ กีรติสิน AUNQA (Tier 1) 

ผูประเมินภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

อาจารยนิเทศสหกิจ 

กรรมการมาตรฐานฝมือแรงงาน 

อบรมการพัฒนาหลักสูตร competency 

2556 

2556 

2555 

2557 

2558 

3 ผศ.ดร.ถนัด จินตโกศล ผูประเมินภายใน มศว 

วิทยากรผูประเมินภายใน หลักสูตร สกอ 

อาจารยนิเทศสหกิจ 

กรรมการมาตรฐานฝมือแรงงาน 

อบรมการพัฒนาหลักสูตร competency 

2556 

2557 

2557 

2557 

2558 

4 ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล Talent Mobility 

อาจารยนิเทศสหกิจ 

Visting professor ท่ี Uppsala University 

ประเทศสวีเดน 

2557 

2557 

2558-2559 

5 อ.ดร.บงกช พิชัยกําจรวุฒิ อาจารยนิเทศสหกิจ 

กรรมการมาตรฐานฝมือแรงงาน 

Active Learning (PBL) 

อบรมผูประเมินภายใน มศว 

อบรมการพัฒนาหลักสูตร competency 

2555 

2557 

2558 

2558 

2558 

 
 นอกจากนี้ เลขาฯ หลักสูตรไดเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เชน Active Learning และการ
จัดทํา Competency เพ่ือนําความรูท่ีไดกลับมาใชในการพัฒนาหลักสูตร และบริหารจัดการรวมกัน เชน การ
จัดต้ังกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ทวนสอบ มคอ. 5 ดังเห็นไดจากท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี 7/58 วาระท่ี 4.1  (B.Sc.Gem_58_4.1_11) 
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การปฐมนิเทศอาจารยใหม (หมายถึง อาจารยท่ีไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยประจาํหลักสูตร ปการศึกษา 2558) 

ไมมีอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ิม 
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  มี       ไมมี            

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Gem_58_4.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 3/2558 วาระท่ี 1.3 
B.Sc.Gem_58_4.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 9/2558 วาระท่ี 1.1 
B.Sc.Gem_58_4.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 11/2558 วาระท่ี 

3.2 และ 4.3 
B.Sc.Gem_58_4.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 5/2558 วาระท่ี 1.7 
B.Sc.Gem_58_4.1_5 คําสั่งสัมภาษณอาจารย 
B.Sc.Gem_58_4.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 2/2559 วาระท่ี 4.3 
B.Sc.Gem_58_4.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 12/2558 วาระท่ี 

1.1 
B.Sc.Gem_58_4.1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 12/2558 วาระท่ี 

1.1 
B.Sc.Gem_58_4.1_9 ตารางสรุปรายงานการประชุมหลักสูตร 
B.Sc.Gem_58_4.1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 6/2559 วาระท่ี 2.1 
B.Sc.Gem_58_4.1_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 7/2558 วาระท่ี 4.1 

 

คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.2) 

ประเด็นท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ .... ข้ึนไป 5 คะแนน 

ประเด็นท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3 คน 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
รอยละของอาจารยประจําท่ีท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 60 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 5 คะแนน 
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ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินการ 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 9 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

รอยละ 180 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
 

ขอมูลประกอบการคํานวณผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้
คา

น้ําหนัก 
จํานวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด (คน) 5  
2 จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพ (อาจารยประจําหลักสูตร) (ช้ินงาน) 9  
 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ
0.20 - - 

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20 - - 

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 - - 

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 - - 

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม
อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ  

0.40 - - 

         -   บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 2 

0.60 - - 

 -   บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI 
กลุมท่ี 2 

0.60 - - 

 -   บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)  

0.80 - - 

 -   บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)  

0.80 - - 

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตพิีมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80 - - 

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน 0.80 - - 
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ลําดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้
คา

น้ําหนัก 
จํานวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 
 -   บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  
1.00 - - 

 -   บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
    ท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00 8 8 

 -   ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร  1.00 - - 
 -   ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว  
1.00 - - 

 -   ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 1.00 1 1 
 -   ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  1.00 - - 
 -   ตําราท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  1.00 - - 
 -   หนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 1.00 - - 
 -   งานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 1.00 - - 
 -   ตําราท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
1.00 - - 

 -   หนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - 

 -   งานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง 
    วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - 
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Wongpreedee and 
Weeranan 
Kumnungwut 

Procedia Social and 
Behavioral Sciences 
195 (2015) 192-196 

1 B.Sc.Gem_58_4.2.
3_1 

2 Entrepreneurial 
Mindsets for 
Innovative Brand 
Development: 
Case Studies in 
Jewellery 

Kageeporn 
Wongpreedee, 
Amonmat Kiratisin and 
Porngarm Virutamasen 

Procedia Social and 
Behavioral Sciences 
195 (2015) 2236-2241 

1 B.Sc.Gem_58_4.2.
3_2 

หลักสูตร วท.บ.อัญมณแีละเครื่องประดับ หนา 31 
 



ลําดั
บท่ี 

ช่ือบทความวิจัย
ฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) ท่ี
ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ไทย/

อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ป 

สถานท่ี/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด หรือช่ือ
วารสาร วันเดือนปท่ี

เผยแพร 

 
 
 

คาน้ําหนัก รหัสเอกสาร 

Education 
3 Removal of 

silver(I) from 
aqueous 
solutions by 
chitosan/bambo
o charcoal 
composite beads 

Walaikorn Nitayaphat 
and  Thanut 
Jintakosol 

Journal of Cleaner 
Production 87 (2015) 
850-855 

1 B.Sc.Gem_58_4.2.
3_3 

4 Removal of 
Methylene Blue 
from Aqueous 
Solution 
by Coffee 
Residues 

Walaikorn Nitayaphat, 
Thanut Jintakosol, 
Kamontip Engkaseth 
and 
Yada Wanrakakit  

Chiang Mai Journal 
Science 42(2) (2015) 
407-416 

1 B.Sc.Gem_58_4.2.
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Nuclear Instruments 
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ผลรวมคาถวงนํ้าหนัก 9 
คิดเปนรอยละ 180 

 

ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.3)     

คณาจารยประจําหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ไดมีการคงอยูอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา มาตั้งแต ปการศึกษา 2556 การทํางานของคณาจารยจะทํางาน
เปนทีม ทําใหสามารถเขาใจในหลักสูตร เริ่มตั้งแตการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมถึง การ
ดูแลนิสิตใหสามารถสําเร็จการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ท้ังนี้มาจากคณาจารยท่ีมีการจัดระบบ
ใหนําศักยภาพของคณาจารยไปใชในการสรางทัศนคติเก่ียวกับอัญมณีและเครื่องประดับ เพ่ือใหสามารถ
จัดระบบการเรียนการสอนและการวิจัย  

ดังจะเห็นวากระบวนการบริหารและกํากับติดตามคณาจารยโดยการผานท่ีประชุมหลักสูตรในทุกเดือน
ทําใหสามารถผลักดันใหคณาจารยสรางผลงานท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศและไดรางวัลในการเขาแขงขันในเวที
ระดับชาติอยางตอเนื่อง นอกจากนี้สามารถสงผลตอนิสิตในหลักสูตรใหมีแรงบันดาลใจในการสรางผลงาน 
นําไปสูการประกวดและชนะในเวทีตางๆ ในทุกปการศึกษา จึงถือวาเปนบุคลากรชั้นนําเม่ือเทียบกับคณาจารย
ในสาขาเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ ไดแก การไดรับการยอมรับและชื่อเสียง
ทางดานงานวิขาการท่ีหลากหลายศาสตรท้ังวิทยาศาสตรบริสุทธ และวิทยาศาสตรประยุกตเพ่ือสังคม จากภาพ
ขาวตางๆ ท้ังการเผยแพรผลงานทางดานวิจัยปรับปรุงคุณภาพพลอยดวยลําแสงไอออนท่ีเปดวงการ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับฟนคืนจากตลาดท่ีซบเซาซ่ึงเปนงานวิจัยนวัตกรรมแนวลึกท่ีสงเสริมการ
พัฒนาเชิงพาณิชย และการวิจัยแนวราบท่ีเปนนําวิจัยไปสูการจัดการความรูสูชุมชน จังหวัดสระแกว ท่ีทําให
สามารถผลักดันเชิงสังคม จนไดรับรางวัล Gold award จากงาน Thailand research expo 2015 ซ่ึงเปนการ
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แขงขันในระดับประเทศ และท้ังงานวิจัยเชิงลึกและแนวราบนี้ ไดแสดงผลงานและพบปะสนทนากับ
นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุกต จันโอชา ในการแสดงงานตางๆ ของรอบปท่ีผานมา 

นอกจากนี้คณาจารยยังไดเปน committee review paper หรือ งาน conference ตางๆ ท่ีไดรับการ
ยอมรับท้ังในและตางประเทศในสาขานี้ ท้ังนี้อุตสาหกรรมมีความเชื่อม่ันในคุณภาพทําใหผูประกอบการท่ีมี
ความสําคัญกับอุตสาหกรรมมีการรวมงานของนิสิตในแตละงานท่ีไดจัดข้ึนอีกดวยแสดงถึงความสัมพันธท่ีดีและ
การยอมรับในอุตสาหกรรม 

ตัวบงช้ียอย 
ปการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 
2557 1/2558 2/2558  

การคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร   5 5 5 
5 

ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร 4.11 4.16 4.69 

*การรายงานแนวโนมผลการดําเนินงานตองรายงาน  ≥ 3 ชุดขอมูล 

 

 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Gem_58_4.2_1 มคอ 2 
B.Sc.Gem_58_4.2.3_1 Strengthen Brand Association through SE: Institutional Theory 

Revisited 
B.Sc.Gem_58_4.2.3_2 Entrepreneurial Mindsets for Innovative Brand Development: Case Studies 

in Jewellery Education 
B.Sc.Gem_58_4.2.3_3 Removal of silver(I) from aqueous solutions by chitosan/bamboo charcoal 

composite beads 
B.Sc.Gem_58_4.2.3_4 Removal of Methylene Blue from Aqueous Solution 

4.11 4.16 

4.69 

ชดุท่ี 1 (2557) ชดุท่ี 2 (1/2558) ชดุท่ี 3 (2/2558) 

ความพงึพอใจของอาจารย์ประจําหลกัสตูร 
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by Coffee Residues 
B.Sc.Gem_58_4.2.3_5 Optical Property of Sb-doped SnO2 Nanoparticle Thin Films by Sparking 

Process 
B.Sc.Gem_58_4.2.3_6 Analysis and modification of blue sapphires from Rwanda by ion beam 

techniques 
B.Sc.Gem_58_4.2.3_7 A simple ion implanter for material modifications in agriculture and 

gemmology 
B.Sc.Gem_58_4.2.3_8 สัญญาจางท่ีปรึกษา 
B.Sc.Gem_58_4.3_1 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร 2557 
B.Sc.Gem_58_4.3_2 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร 1/2558 
B.Sc.Gem_58_4.3_3 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร 2/2558 

 

หมวดท่ี 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 ในปการศึกษา 2558 ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดมีการดําเนินงานท้ังดาน การปรับปรุง
สาระรายวิชาของหลักสูตร ตามการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบกับหลักสูตรตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องท่ี
สําคัญ คือเรื่อง การเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และ นโยบายตามกรอบ Thailand 4.0 ของการผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความสามารถดาน entrepreneur และ ออกแบบหลักสูตรและรายวิชา เพ่ือใหทันตอการปรับรอบ 5 ป 
(สําหรับการปรับใชใน ปการศึกษา 2560) ซ่ึงในปนี้ไดดําเนินการทําท้ัง 2 เรื่องอยางคูขนานกัน  
 
ดานการปรับปรุงสาระรายวิชาใหมีความทันสมัยตามความกาวหนาของศาสตร 

ทางหลักสูตรไดมีการปรับสาระรายวิชา เปนกระบวนการท่ีทางหลักสูตรไดทําตอเนื่องทุกปข้ึนอยูกับ
ประเด็นในรายวิชาท่ีตองมีการเพ่ิมเติมหรือปรับวิธีการสอนเพ่ือใหทันสมัยตอ มุงสูความเปนเลิศศาสตร
ทางอัญมณี ทางหลักสูตรไดมีดําเนินการดังนี้ 

• ปรับเนื้อหาเนนดานทักษะรายวิชาดานเทคนิคการข้ึนตนแบบเครื่องประดับ เพ่ือเตรียมพรอมกับการฝก
ฝมือทางดานเครื่องประดับ ใหสอดรับการ การขยายตัวของเศรษฐกิจตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(B.Sc.Gem_58_5.1_1) และความตองการของสมาคมชางทองไทยและเครื่องประดับ ใน การ
ปรึกษาหารือแนวทางเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 ในการทําหลักสูตรใหกับสมาคมชางฯ ทางประธาน
หลักสูตรทําใหมี มีขอสรุปในความรวมมือดังนี้ การจัดวิชาโดยท่ีตองใชทักษะฝมือ ซ่ึงจะทําการปรับให
บุคลากรของสมาคมท่ีมีทักษะความชํานาญจริง ทําการสอนนิสิต B.Sc.Gem_58_5.1_2)  ยังผลให
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นิสิตท่ีไดเรียนในหลักสูตรนี้สามารถประดิษฐชิ้นงานท่ีไดจัดทําข้ึนเองเปนครั้งแรก ในงาน jewelry 
season ท้ังหมดดวยตัวของนิสิตเอง ซ่ึงในอดีตมีการจางทําตัวเรือน และเนนการบริหารจัดการ  

• ปรับสาระรายวิชาตามผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา โดยมีรายวิชาดังนี้  
3.1 ฝกงาน ปรบัรูปแบบการเรียนรูตามความสนใจของนิสิตตามศาสตรตางๆ โดยนําผลจากการ
ประเมินผลความสนใจในการเขารวมรับฟงตัวอยางการฝกงานจากรุนพ่ีในปท่ีผานมา เนื่องจากนิสิตไม
สนใจฟงการนําเสนอในศาสตรท่ีตัวเองไมสนใจ ทําใหมีการปรับใหนิสิตเขาฟงตามสายงาน รวมกับ
อาจารยตามสายงานของศาสตรนั้นๆเขารวมประเมินผล แทนท่ีจะใชเวลลานั่งฟงรวมกันท้ังอาจารย
และนิสิตตลอดระยะเวลาการนําเสนองาน ท้ังวัน ผลการดําเนินงาน  นอกจากนี้ยังไดมีระบบ การปรับ
ตาราง ใหการจัดทํา senior project ของนิสิตชั้นปท่ี 4 เกิดข้ึนกอน เพ่ือนําเอาหัวขอการฝกงานมาใช
จริงในหัวขอ senior project ทําใหมีการวางแนวทางในการฝกงานของนิสิตใหเร็วข้ึน จากผลการ
ดําเนินงานทําใหมีนิสิตเขาสมัครสหกิจศึกษาเพ่ิมมากข้ึนเปนจํานวน 11 คน ในปการศึกษานี้ 
(B.Sc.Gem_58_5.1_3) 

3.2 ปรับกิจกรรมจากการท่ีคณาจารยไปศึกษาดูงานดานพลอยท่ีประเทศพมาในการประชุมครั้งท่ี 
9/58 วาระท่ี 1.1  ไดมีแนวคิดในการปรับกิจกรรมใหนิสิตไดสามารถไปดูงานตลาดพลอยเพ่ือใหเกิด
ความเชี่ยวชาญดานพลอยมากข้ึน และสงผลใหในการประชุมครั้งท่ี 5/58 วาระ 2.2 เกิดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพคณาจารยในหลักสูตร (B.Sc.Gem_58_5.1_4) ในการไปดูงานดานตลาดพลอยรวมกับ
นิสิตในรายวิชา GJ 474 Ruby, spphire, emerald, jade จํานวน 33 คน  

•  การปรับสาระรายวิชา เชิงกลยุทธตามกรอบ Thailand 4.0 ในการประชุมครั้งท่ี 5/58 วาระท่ี 1.1 
โดยเพ่ิมเติมการเนนศาสตรดาน entrepreneurial  สําหรับปการศึกษา 2558 นี้ทางหลักสูตรไดมีการ
ปรับผูสอนในรายวิชา GJ 218 business admiration for Gems and Jewelry  ท่ีใหผูสอนมีความ
ชํานาญดานการบริหาร ดร.พองาม แสงรัตนวัชรา จากหลักสูตรการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ใน
มหาวิทยาลัยไดรวมสอนและ ทําใหเกิดเครือขายใหอาจารยผูสอนจัดทํากิจกรรมระหวางชั้นเรียนในการ
ขายของตลาดนัดสราง theme concept ทางการตลาด  โดยทีมอาจารย ไดทําการประเมินวานิสิต
สามารถสรางยอดขายจากการดําเนินงานไดดีกวาปท่ีผานมา เพราะมีการสราง theme ทางดาน
การตลาด สําหรับหลักสูตรอัญมณีดาน entrepreneurer ควรมีการปรับตัวดาน brand 
management ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล Thailand  4.0 ดังนั้นทีมคณาจารยเกิดแนวปฎิบัติ
ในการทํางานบูรณาการเชื่อมโยงเครือขายกันระหวางอาจารยขามศาสตร เกิดแนวปฎิบัติท่ีดีในการ
สรางหลักสูตรใหมรวมกัน ดาน brand management ท่ีเชื่อมตอกับหลักสูตรอัญมณีและ
เครื่องประดับ ท้ังนี้ทีมงานไดทําการสํารวจ competency จากความตองการของผูใชบัณฑิต 
(B.Sc.Gem_58_5.1_5) สรางแนวปฎิบัติของการเชื่อมโยงเครือขายของ 2 หลักสูตร ผลักดันดวย
ผลงานทางวิชาการและการเผยแพรในฐานขอมูล scopus และทําใหมหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญใน
การสนับสนุนหลักสูตรท้ัง 2 หลักสูตร โดยในปการศึกษา 2558 นี้ ทางมหาวิทยาลัยไดลงนามความ
รวมมือ MOU กับ ESC Rennes Business School, France ซ่ึงเปนคณะท่ีมีการสอนหลักสูตร 
luxury brand management ท่ีมีนักเรียนไทยซ่ึงเปนลูกผูประกอบการดานอัญมณีและเครื่องประดับ
ไดทําการศึกษาในหลักสูตรนี้ดวย (B.Sc.Gem_58_5.1_6) ท้ังนี้ ทางหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ
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สามารถนําความเชื่อมโยงเครือขายดังกลาวมาจัดทําเปน package และสรางกลยุทธในการออกแบบ
หลักสูตรตอไป เพ่ือใหนักเรียนในหลักสูตรเกิดการแลกเปลี่ยนในลําดับถัดไป 

• การกระตุนเรื่องการเปนเจาของกิจการ ไดมีการปรับสาระรายวิชา GJ447 material Technology in 
Art ใหมีความเขมแข็งนําผลงานไปสูรูปธรรมมากยิ่งข้ึนดังจะเห็นไดจาก เม่ือปการศึกษา 2557 ท่ีผาน
มา วิชานี้ไดมีนิสิตซ่ึงอยูชั้นปท่ี 4 ในปจจุบัน ไดมี มีการนําเสนองาน ในการมีแนวคิดของความเปน
เจาของธุรกิจ (B.Sc.Gem_58_5.1_7) นอกจากนี้นิสิตชั้นปท่ี 4 ไดเกิดแรงบันดาลใจในการสรางชุมชน 
เกิด เรียนรูทางดานวิทยาศาสตรดานการใช senior project เปนสวนผลักดันใหมีการประดิษฐคิดคน
นวัตกรรมใหม และมีความสนใจทางท่ีจะเปดกิจการเปนของตนเอง โดยมีการสนับสนุนจากทีม
คณาจารยในการทํางาน จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จํานวนเงิน 730,000 บาท ในการ
ถายทอดเทคโนโลยีแทงถมเพ่ือการพัฒนาตราสินคาและผลิตภัณฑชุมชน(B.Sc.Gem_58_5.1_8) ทํา
ใหผลงานนี้ไดแสดงใน งานวิจัยขายได และนําเสนองานสูนายกรัฐมนตรี (B.Sc.Gem_58_5.1_9) โดย
นิสิตไดมีสวนรวมและมีโอกาสเห็นผลการดําเนินงาน ซ่ึง ในปนี้ ในวิชา mat tech in art ไดมีการ
สงผานแรงบันดาลใจสูรุนนอง ชั้นปท่ี 3 ในการทํางานท่ีเชื่อมโยงกับสังคมเชนเดียวกัน ทําใหนิสิตชั้นป
ท่ี 3 ไดเห็นแนวปฎิบัติ ของการทํางานเปนทีม จึงไดรวมพลังกันทํางานรวมกันและวางแนวทางในการ
ดําเนินการ ในการสงผลงานเขาประกวด โดยเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยใน การนําเสนองานใน
โครงการ ปนฝนเดอะบัณฑิต เห็นผลเชิงประจักษอยางเปนรูปธรรม สามารถผานเขารอบ 5 ทีมสุดทาย 
จากผลงานกวา 80 ผลงานไดรับรางวัล 100,000 บาท พรอมนําเสนอธุรกิจใหมใหกับสังคม รวมกับ
บริษัท AP (Thailand) จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการถายทําเพ่ือออกอากาศในเดือนสิงหาคมนี้ ในการ
ดําเนินธุรกิจดานสังคมตอไป (B.Sc.Gem_58_5.1_10) ซ่ึงผลการดําเนินงานนี้มาจากการรวมงานดาน 
brand management ในเม่ือปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีเกิดจากการเชื่อมโยงในธุรกิจกิจการเพ่ือสังคม 
ตามทฤษฎีของทีมเครือขายคณาจารยท่ีไดทํารวมกันมาในป 2557 เรื่อง Strengthen Brand 
Association through SE: Institutional Theory Revisited, Porngarm Virutamasen, 
Kageeporn Wongpreedee, Weeranan Kumnungwut,  Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, Volume 195, 3 July 2015, Pages 192-196 ไดเห็นผลงานอยางเปนรูปธรรมเชื่อมโยงสู
พาณิชยไดจริง 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 
หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับดําเนินการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน ดวยการใชกลยุทธ

ของการ เปนผูดําเนินการดานนโยบายอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย รวมกับสภาอุตสาหกรรม และ
การใหผูนําของสมาคมตางๆ รวมประชุมและดําเนินการรวมกับหลักสูตรอยางตอเนื่อง    เพ่ือใหหลักสูตรมี
ความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ รวมไปถึงการวาง
แผนการทํางานใหกับประเทศไทยในระดับสากลอีกดวย 

 จากความเห็นของผูประกอบการ ในแนวคิดการเปน Entrepreneur เพ่ือใหสะทอนกับความเขมแข็ง
ของอุตสาหกรรม ทางหลักสูตรไดมีการสํารวจสภาพของผูประกอบการ เม่ือปการศึกษา 2557 พบวาโครงสราง
ของอุตสาหกรรมมี SME อยูเปนจํานวนถึงรอยละ 99.8 โดยทางหลักสูตรไดมีการนําเสนอโครงสรางหลักสูตร 
Jewelry Education Evolution and the Promise of Future ในงานประชุม The 28th Santa Fe Symposium on 
Jewelry Manufacturing Technology (B.Sc.Gem_58_5.1_11) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหทางหลักสูตรมี
ความเชื่อม่ันในแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรใหนิสิตมีความสามารถหลัก (competency) ท่ีสงเสริมการเปน 
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Entrepreneur ดังนั้นจึงสรางแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาหลักสูตรไดมีการสํารวจแนวคิดในการออกแบบ
หลักสูตรในทิศทาง Entrepreneur ในท่ีประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 4/57 วาระท่ี 3.1 ในการสรุป learning 
outcome ตาม competency และรายวิชาท่ีควรเปน และไดทําการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือทําการ
แลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติถึงทิศทางของหลักสูตรในประเทศตุรกี นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการในระดับ
นานาชาติ ในหัวขอ “Entrepreneurial Mindsets for Innovative Brand Development: Case Studies 
in Jewelry Education”: ซ่ึงเปนการสํารวจความหากมีการปกธงให competency หลักของหลักสูตรเปนไป
ในทิศทาง Entrepreneur ในระดับนานาชาติ (B.Sc.Gem_58_5.1_12) ท้ังนี้ผลจากการประชุมจากการประชุม 
ครั้งท่ี 12/2558 วาระท่ี 3.2 พบวายังคงมีความตองการบุคลากรในสาขาอาชีพเครื่องประดับดานการเปน
เจาของกิจการ โดยผูประกอบการไดใหแนวคิดในการดําเนินงานเพ่ือใหนิสิตไดมีการนําเสนอนวัตกรรมสู
ผูประกอบการโดยเขียนเปน business plan เพ่ือใหผูประกอบการสามารถรวมทุนหรือรวมหุนเกิดเปน start 
up ไดในท่ีสุด ท้ังนี้ จากแนวคิดดังกลาว ทางหลักสูตรไดมีการนํามาปรับปรุงและ ดําเนินการ สรางความ
ตอเนื่องของการปรับหลักสูตรปริญญาตรี อัญมณีและเครื่องประดับใหมีความเชื่อมโยงกับหลักสูตร ปริญญาโท 
ดาน brand management ทําใหมีการเชื่อมโยงหลักสูตรท้ัง 2 สาขาเขาดวยกัน และ เพ่ิมความทันสมัยของ
หลักสูตรดวยการทําความรวมมือกับ ESC Rennes Business School ประเทศฝรั่งเศล เพ่ือทําการสรางจุด
ประชาสัมพันธของหลักสูตรท่ีจะปรับใชในป 2560 โดยในระหวางนี้ ทางหลักสูตรจะดําเนินการใหมีการ
เชื่อมโยงการเรียนรูเรื่องการสราง brand ใหกับนิสิตเพ่ือใหทันกับความตองการของตลาดแรงงานท่ีจะมีการ
ปรับตัวของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในยุค เนนการรับจางผลิต OEM สู ยุคการสรางตราสินคา 
OBM ท่ีตองอาศัยการสรางนวัตกรรมใหมๆ และการรักษาคุณภาพของสินคาอยางยั่งยืน  

ดวย concept ของนวัตกรรม กับคุณภาพของสินคานี้เองทางหลักสูตรจึงไดมีการสนับสนุนการทํา
กิจกรรม มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติท่ีรวมกับสภาอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถใหนิสิตไดมี
สวนรวมในการดําเนินงานและเขาใจถึงคุณภาพของสินคาท่ีมาจากตลาดฝมือแรงงานโดยในปนี้โครงการไดจาง 
นิสิตชั้นปท่ี 3 และ ปท่ี 4 ในโครงการจํานวน ถึง 8 คน เพ่ือรวมดําเนินการชวยจัดทําโครงการจัดทําขอสอบใน
ครั้งนี้อีกดวย เปดโอกาสใหตัวแทนนิสิตไดมีโอกาสนําเสนองานในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานฝมือ
แรงงานแห งชาติ  อีกด วย  ทํา ให เ กิ ดกระบวนการการสร า ง คู มื อการสอบและการประ เ มินผล 
(B.Sc.Gem_58_5.1_13) ทําใหคณาจารยเกิดการเรียนรูแนวปฎิบัติดานการทํามาตรฐานการสอบทักษะฝมือ
แรงงานและไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับตัวแทนของผูมีทักษะความชํานาญของสมาคมชางทองไทย ท่ีได
ทําการทําความรวมมือกันในปการศึกษานี้  

 
นอกจากนี้ในวิชา Senior project ยังไดใหผูประกอบการเขามามีสวนรวมในการใหความคิดเห็น พัฒนา

ใหหัวขอ senior project เปนไปตามความตองการของอุตสาหกรรม ซ่ึง ไดมีการเชิญผูประกอบการเขารวมนั่ง
ฟงผลงานนําเสนอของนิสิตตั้งแตเริ่มต้ังหัวขอสัมมนา อยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวาง
ผูประกอบการและคณาจารย และเปนจุดเริ่มตนในการทําวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม รวมกันระหวางนิสิตและ
อาจารย โดยในปนี้ จากการประเมินผลการเชื่อมโยงการทํางานกับผูประกอบการ หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรของ
การปรับปรุงเม่ือรอบป 2555 ทําใหนิสิตชั้นปท่ี 4 ซ่ึงอยูในปการศึกษา 2558 ไดมีการปรับการบูรณาการ
รายวิชาสหกิจศึกษารวมกับ senior project เปนปแรก ผลลัพธจากการรวมงานของการปรับวิธีตามแผนการ
จัดการของหลักสูตรพบวา นิสิตท้ัง 2 คนท่ีเขารวมโครงการสหกิจศึกษาสามารถเชื่อมโยงการทํางานระหวาง
บริษัท โดยมีท่ีปรึกษารวมเปนอาจารยดานวิศวอุตสาหกรรม รวมดวยเนื่องจากความตองการของผูประกอบการ
มีความเชื่อมโยงกับศาสตรนั้นๆ และผลงานของนิสิตท่ีเกิดข้ึน ทําใหไดรับความสนใจจากผูประกอบการอยาง
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ชัดเจนในความตองการ นํา เรื่อง Trend book ของผลิตภัณฑของนักทองเท่ียวจีน ไปใชกับการสรางสินคาของ
ธุรกิจใหมีความทันสมัยเพ่ิมข้ึน ระหวางการนําเสนอในงาน Bangkok international fair ครั้งท่ี 57 
(B.Sc.Gem_58_5.1_14)  ท้ังนี้จากการทํางานดังกลาวทําใหนิสิตท่ีฝกสหกิจศึกษา ไดรับการทาบทามจาก
บริษัทใหทํางาน part time ระหวางเทอม 2 และ เกิดการจางงานหลังจากจบการศึกษา ซ่ึงเปนแนวปฏิบัติท่ีดี
ทําใหหลักสูตรนําใชในปตอไป และทําใหนิสิตในปถัดไปมีความสนใจในการเขารวมสหกิจศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  

 
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Gem_58_5.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 6/2558 วาระท่ี 1.2 
B.Sc.Gem_58_5.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 5/2558 วาระท่ี 4.3 
B.Sc.Gem_58_5.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 9/2558 วาระท่ี 4.2 และ 

4.3 
B.Sc.Gem_58_5.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 5/2559 วาระท่ี 2.2 
B.Sc.Gem_58_5.1_5 Competency Assessment for Branding Programs Development in 

Thailand’s Higher Education Virutamasen, Porngarm; 
Wongpreedee, Kageeporn; Kumsook, Koraklod and Phansuwan-
Pujito, Pansiri, Procedia of social and behavior science 

B.Sc.Gem_58_5.1_6 ภาพการ sign MOU กับ ESC Rennes Business School, France 
B.Sc.Gem_58_5.1_7 การนําเสนองานใน อโชกา 
B.Sc.Gem_58_5.1_8 ขจีพร วงศปรีด,ี ณัฐพงษ  คงประเสริฐ  ,และ พองาม  แสงรัตนวัชรา , การ

ถายทอดเทคโนโลยีแทงถมเพ่ือการพัฒนาตราสินคาและผลิตภัณฑชุมชน 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (จํานวนเงิน 730,000 บาท เมษายน 
2559) 

B.Sc.Gem_58_5.1_9 ภาพการนําเสนองานสูนายกรัฐมนตรี งานวิจัยขายได 
B.Sc.Gem_58_5.1_10 ตัวอยางผลงานท่ีนําเสนอในรายการปนฝนเดอะบัณฑิต (นําเสนอในรูปแบบ

การ present ในวันประเมิน) เพราะยังไมสามารถเปดเผยไดกอนออกอากาศ 
B.Sc.Gem_58_5.1_11 Jewelry Education Evolution and the Promise of Future ในงานประชุม 

The 28th Santa Fe Symposium on Jewelry Manufacturing Technology 
B.Sc.Gem_58_5.1_12 Kageeporn Wongpreedee, Amonmat Kiratisin, Porngarm 

Virutamasen,  Entrepreneurial Mindsets for Innovative Brand 
Development: Case Studies in Jewellery Education, Procedia - 
Social and Behavioral Sciences, Volume 195, 3 July 2015, Pages 
2236-2241 

B.Sc.Gem_58_5.1_13 TOR มาตรฐาน ดาน ขอสอบ คูมือ 
B.Sc.Gem_58_5.1_14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 3/2559 วาระท่ี 2.1 
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การบริหารหลักสูตร 

1. ปญหาในการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรไดมีการบริหารงานรวมกับผูประกอบการ ในรูปแบบคณะกรรมการรวมกับภาคเอกชนอยาง
ตอเนื่อง ในปการศึกษา 2558 ไดมีปญหาของการจัดตั้งกรรมการเนื่องจากผูบริหารระดับคณะไมมีความเขาใจ
และเห็นความสําคัญของการทํางานรวมกับผูประกอบการจึงไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนี้ 
และการดําเนินการใหคณาจารยไดทําความรวมมือกับภาคเอกชนยังเกิดขอจํากัดของการดําเนินงาน 
 

 2. ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. ผลกระทบเรื่องการจัดทํา MOU รวมกับผูประกอบการทําใหการทํางานระหวางเครือขายใช 
connection ระหวางทีมงานคณาจารยของหลักสูตร มากกวาระบบท่ีสรางโดยคณะหรือ มหาวิทยาลัย 

2. การผลักดันของการเกิด talent mobility ไมมีแรงสนับสนุนจากระดับคณะ ทําใหคณาจารยตอง
ประสานงานและติดตอกับระดับมหาวิทยาลัยเองทําใหงานของอาจารยท่ีจะเกิดความเชื่อมโยงกับเครือขาย
ภายนอกเปนไปอยางลาชามากวา 2 ป 

3. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต 

หลักสูตรไมสามารถแกปญหาแตไดบันทึกไววาเปนความเสี่ยงของหลักสูตร ท่ีจะเกิดการดําเนินการให
ผลักดันใหสุดทิศทาง การแกปญหาอยางยั่งยืน คือ การแยกออกมาเปนคณะฯ หรือ หนวยงานท่ีมีความอิสระท่ีมี
การบูรณาการศาสตรตางๆ ไมอยูภายใตกรอบดานวิทยาศาสตรดานเดียว 
 

การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบงช้ีที่ 5.2) 

หลักสูตรมีการวางระบบการจัดการเรียนการสอน 2 ระบบ คือ ระบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให
นิสิตไดรับความรูและประสบการณจากผูสอน และระบบบูรณาการกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหนิสิต
สามารถพัฒนาความสามารถผานกิจกรรมท้ังในระบบการเรียนการสอน และระบบบูรณาการกับกิจกรรม 
- ระบบการจัดการเรียนการสอน  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดมีการวางระบบผูสอน และการจัดการเรียนการสอน ผานผู
ประสานงานการจัดตารางสอนโดยเลขาหลักสูตรเปนคนจัดการในแตละปจะมีการสํารวจใหนิสิตไดแสดงความ
ตองการ ในการเรียนรายวิชาตางๆ กอนการนําเสนอเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาทําการจัดตารางสอนรวมกัน 
กอนการเปดภาคการศึกษา ดังพิจารณาในการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี6/58 วาระท่ี 4.2, ครั้งท่ี 7/58 วาระท่ี 4.8 
และครั้งท่ี 9/58 วาระท่ี 5.3 ในปการศึกษานี้มีการคาบเก่ียวการเปลี่ยนคนจัดตารางสอน เปนอาจารยนอก
คณาจารยประจําหลักสูตร ทําใหไดมีการปรับปรุงระบบการจัดตารางสอน โดยมีการทําแบบสอบถาม online 
เพ่ือชวยในการจัดตารางสอนใหสามารถวางระบบผูเรียนใหเปนไปตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (การ
ประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 5/59 วาระท่ี 4.2, ครั้งท่ี 6/59 วาระท่ี 3.2 และครั้งท่ี 7/59 วาระท่ี 3.4) อยางไรก็ดีการ
ปรับปรุงระบบการจดัการผูสอน ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถดําเนินการใหมีการจัดการเรียนการ
สอน ไดตามวัตถุประสงคของผูเรียน (B.Sc.Gem_58_5.2_1) 

จากขอความคิดเห็นของกรรมการประเมินหลักสูตรในปท่ีผานมาใหเนนเรื่องการสอนท่ีเปน แบบ active 
learning และ การใหศิษยเกาเขามามีสวนรวมในการดําเนินการสอนในหลักสูตร โดยมีอาจารยพิเศษรวมสอน 
ท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษจากท้ังนอกคณะ และจากภาคเอกชน 5 รายวิชา และศิษยเกา 10 รายวิชา จาก
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ท้ังหมด 45 รายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2558 คิดเปนรอยละ 33.33  (B.Sc.Gem_58_5.2_2) จากการ
เชิญอาจารยพิเศษนั้น พบวา สวนใหญเปนรายวิชา ทางดาน design และรายวิชาทางดาน production และ 
gemstone ท่ีตองใช ทักษะทางอาชีพและจากประสบการณการทํางาน จากการวางระบบผูสอนในปการศึกษา
ดังกลาวทําใหนิสิตสามารถซึมซับการเรียนรูเพ่ือการทํางานไดจริงแทนท่ีจะมุงหวังการไดคะแนนมาเพ่ือเปน
ใบเบิกทางเม่ือสําเร็จการศึกษา 

สวนการสอนแบบ active learning ทางหลักสูตรไดมีรายวิชาท่ีดําเนินการสอนโดยประธานหลักสูตร
และเลขาหลักสูตรไดนํารองการสอนในรูปแบบดังกลาว พบวานิสิตยังติดกับการประเมินการสอนในรูปแบบเดิม
แบบท่ีตองมีการแจก sheet กอนการเรียน และทําการบาน เพ่ือสงใน class และมีการสอบ ทําให การ
ดําเนินการดังกลาวจะตองทําระหวางการปรับครั้งใหญเพ่ือใหการสอนมีความสัมพันธกับมาตรฐานการเรียนรู ท่ี
ถูกกําหนดข้ึนจากหลักสูตรตามกรอบฯ ทําใหการพัฒนากระบวนการเรียนรูจากนิสิตเปนไปในทิศทางเดียวกันจึง
ได มีการปรับการเรียนการสอนแบบ module และ กําลังดําเนินงานการประสานงานตั้งคณะกรรมการศิษยเกา 
ในป 2560 เม่ือครบรอบ 25 ป ของหลักสูตร  
 
 มีการกําหนดใหจัดทํา มคอ. 3 ทุกรายวิชา และนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และท่ี
ประชุมภาค เสร็จสิ้นกอนเปดภาคการศึกษา โดยจัดทํา มคอ. 3 กอน เทอม 1 วันท่ี 10 สิงหาคม 2558 เทอม 2 
วันท่ี 4 มกราคม 2559 โดยประธานหลักสูตรสามารถเขาไปติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 ในเวปไซต
ของมหาวิทยาลัย (การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 9/58 วาระท่ี 2.2 และการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 1/59 วาระท่ี 
2 . 1 )  (B.Sc.Gem_58_5 .2_1)  และการจั ด ทํา  มคอ 5  ของ ทุกรายวิ ชาดั ง ท่ีประชุ มหลั กสู ตรครั้ ง
ท่ี 13/58 วาระ 2.1 
 
- ระบบบูรณาการกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของทุกมิติ 

1. การจดัการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมเปนฐานการเรียนรูในรายวิชา 
เนนการจัดกิจกรรมโดยนิสิตเปนผูออกแบบกิจกรรม และนําผลการดําเนินงานของปท่ีผานมา
นํามาใชประเมินเพ่ือจัดกิจกรรมของรุนนิสิตเอง และคณาจารยประชุมเพ่ือกําหนดรายวิชาท่ี
เหมาะสมท่ีไดกําหนดไวอยูเปนประจําทุกปในการปรับแผนการสอนเพ่ือใหนิสิตสามารถดําเนิน
กิจกรรมแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจของอาจารย  

1.1 การจัดกิจกรรมของนิสิตชั้นปท่ี 2  
 การใชกิจกรรมของชั้นป เปนท่ีตั้งในการบูรณาการ การเรียนการสอนเขากับ การบริการวิชาการ 
ซ่ึงในท่ีนี้หมายรวมถึงการบริการวิชาการแบบใหขอมูลความรูผานการเยี่ยมชมงานขายสินคา ของนิสิตชั้นปท่ี 2 
ในวิชา อป 281 บริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ : ซ่ึงไดดําเนินการเปนปท่ี 3 และจากการประเมินผลการ
ดําเนินงานในปท่ีผานมาพบวายอดขายไดนอยลงเม่ือเทียบกับการดําเนินงานในปแรก ทําใหในปนี้อาจารยพิเศษ
ไดมีการกําหนด theme ของการขาย และการวางแผนงานของนิสิตกอนวางแผนสํารวจตลาด และรูปแบบของ
สินคากอนการจัดการนําสินคาไปทดลองเพ่ือใหจัดจําหนายไดถูกกับกลุมตลาดเปาหมาย ทําใหผลลัพธของการ
ขาย มียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  

1.2 การจัดกิจกรรมของนิสิตชั้นปท่ี 3 
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มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบรกิารวิชาการ โดยให concept ของ theme งานในแต
ละปท่ีเก่ียวกับศิลปะไทย  ท้ังนี้ ผลจากการดําเนินงานโครงการจิวเวลรี่ซีซัน ครั้งท่ี 22 ภายใตหัวขอ พยุหยาตรา 
งามเลอคาเอกลักษณไทย โดยบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยเขากับการเรียนการสอน ในรายวิชา อป 333 หลอ
เครื่องประดับเบื้องตน โดยนิสิตจะเลือกประเด็นท่ีสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมไทยมาจัดการสรางรูปแบบงาน 
(theme) อาจารยท่ีปรึกษา  นิสิตจะนําเสนอตนแบบใหตรงตาม concept ท่ีไดปรับจากขอคิดเห็นมานําเสนอ
ในรายวิชา อป 333 หลอเครื่องประดับเบื้องตน เพ่ือผลิตเปนตนแบบ โดยอาจารยผูสอน ไดในรายวิชา หลอ
เครื่องประดับไดทําการประสานงานรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา โดยไดใหอาจารยพิเศษจากสมาคมชางทองไทย 
ไดสอนทักษะการทํางานเพ่ือจัดแสดงในกิจกรรมใหเหมาะสมเม่ือออกไปทํางานจริง จากผลการปรับปรุงให
อาจารยพิเศษจากสมาคมฯ ไดมีการสอน พบวานิสิตไดทําชิ้นงานการผลิตจากในรายวิชาไปใชและทําการผลิต
เองท้ังสิ้นโดยมิไดจางใหชางภายนอกทําแตอยางใด ซ่ึงเกิดข้ึนเปนปแรก  
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2. การจัดการเรียนการสอนโดยใชฐานองคความรูเปนหลัก 
  หลักสูตรไดออกแบบโดยใหนิสิตชั้นปท่ี 4 ไดเกิดการเรียนรูโดยใชฐานองคความรู แบบบูรณาการ
เปนหลัก โดยใชรายวิชาสัมมนาและวิชา อป 402 โครงงานทางอัญมณีและเครื่องประดับ เพ่ือใหนิสิตไดบูรณา
การองคความรูท่ีเรียนมากับงานวิจัย และใหมีการนําเสนองานสูสาธารณะเพ่ือเปนการบริการวิชาการ ท้ังนี้ใน
ผลงานของนิสิตในแตละกลุม คณาจารยจะทําการดูความเหมาะสมของเนื้อหาเรื่องหัวขอการทําวิจัย ท่ีใหมี
การบูรณาการครบท้ัง 4 ดานในรายวิชานี้  เพ่ือรวบรวมองคความรูท้ังหมดท่ีมีตามความสนใจ ท่ีมุงประเด็นใน
การทําวิจัย (การประชุมครั้งท่ี 10/58 วาระท่ี4.2) และนําเสนอสูสาธารณะ ในงาน Bangkok Gems and 
Jewelry Fair, การนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอรรวมกับคณะวิทยาศาสตร และการสอบจบโดย
นําเสนอแกกรรมการและผูประกอบการ ซ่ึงเกณฑการพิจารณาคะแนนรายวิชา อป 402 โครงงานทางอัญมณี
และเครื่องประดับ ไดผานการพิจารณาจากกรรมการในการประชุม ครั้งท่ี 10/58 วาระท่ี 4.3, ครั้งท่ี 11/58 
วาระท่ี 4.5, ครั้งท่ี 13/58 วาระท่ี 4.2 และ ครั้งท่ี 4/59วาระท่ี 4.1 และ 4.3 (B.Sc.Gem_58_5.2_1) 
  นอกจากนี้ยังมีนิสิตท่ีไดเลือกในระบบสหกิจศึกษา ทีจําเปนตองนําเอาความรูท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัย 
ผลักดันใหสามารถทําประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม ดังจะเห็นเชน ตัวอยางของนิสิตท่ีไดผานสหกิจศึกษา ท่ี
บริษัทเปนเครือขายจากประเทศฮองกงผลิตสินคา ใหกับ แบรนดตางๆ ท่ีขายสินคาในประเทศไทย และมี
ความคิดท่ีจะทําการเปดหนารานเปนของตนเองจึงไดทําการติดตอหลักสูตรในการปรับโครงสรางองคกร ดังนั้น
การเชื่อมตอของนิสิตท่ีทําเรื่องสหกิจศึกษา จึงไดมุงเนนประเด็นท่ีสอดคลองกับกลุมของลูกคาประเทศ จีน ดัง
จะเห็นไดจากหัวขอของการทํา senior project ท่ี ออกแบบสินคาท่ีเชื่อมตอกับทัศนคติและแนวคิดดาน
วัฒนธรรมกับประเทศจีน ทําใหมีผูสนใจในการนํา trend book นี้ไปใชในการออกแบบของบริษัทตางๆ เปน
จํานวนมาก และสงผลใหนิสิตสามารถไดงานทําในหลังจากจบการศึกษาทันทีและได offer ท่ีดีจากบริษัทอีกเปน
ดวย 

3. การจัดการเรียนการสอนโดยใชผลสัมฤทธิ์เปนหลัก 
จากแนวคิดของหลักสูตรในเรื่องความเปน entrepreneur ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในระดับชั้นปท่ี 3 และปท่ี 4 เนน การเรียนการสอนแบบ problem based learning เพ่ือใหนิสิตไดเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเอง และคณาจารยเปนเพียงแคผูสรางแรงบันดาลใจ และกระตุนใหเกิดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเนนความคิดท่ีเกิดจากรอบของนักเรียนเอง  

ดวยแนวคิดดังกลาว ไดมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงผลลัพธในรายวิชา อป447 เทคโนโลยีวัสดุใน
งานศิลปะ อยางตอเนื่อง โดยผูสอนจัดทําแผนการสอนและทําการตกลงกับนิสิตในการเริ่มตนการศึกษาของ
ความตองการของนิสิต ถึงผลงานท่ีจะออกมาในปลายภาคการศึกษา จากนั้นวางแผนรวมกับนิสิต โดยนําขอมูล
ของปการศึกษากอนมาวิเคราะหถึงขอดีขอเสีย ของการดําเนินงานซ่ึงนิสิตตองการความหลายหลายของ
ผลิตภัณฑ ซ่ึงในปนี้ผลงานท่ีแสดงในงาน Bangkok Gems and Jewelry international Fair เดือน กันยายน 
2558 เปนผลงานของรุนปการศึกษา 2557 ทําใหนิสิตท่ีไดเรียนในรายวิชานี้ ไดเลือก 2 เทคโนโลยี ท่ีสนใจ คือ 
โมกุเมกาเนท่ีศึกษาเทคโนโลยีท่ีเกิดจากงานวิจัย และ ยาถมดําปราศจากตะก่ัวท่ีเปนงานวิจัยสะทอนถึงภูมิ
ปญญาไทย โดยใหเชื่อมกับแนวคิดของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยรับใชสังคม ท้ังนี้ นิสิตไดทําการดําเนิน
กิจกรรม ท่ีมีการบูรณาการกับการบริการวิชาการในโครงการการกําหนดอัตลักษณผลิตภัณฑเครื่องถมกับ
ทรัพยากรธรณีวิทยาทองถ่ินเพ่ือสรางอาชีพในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ทําใหนิสิตไดสะทอนถึงวิถีชีวิต 
และพานิสิตศึกษาประวัติศาสตรและโบราณสถานของจังหวัดสระแกว เพ่ือใหเกิดความซาบซ้ึงในสมบัติของ
ประเทศ ซ่ึงการเรียนการสอนในสวนของโมกุเมการเน ไดนําศิษยเกาปริญญาโท ในสาขาเทคโนโลยีอัญมณีและ
เครื่องประดับ ซ่ึงไดนําผลงานของนิสิตปริญญาตรี ในเม่ือ 4 ปกอน ไปดําเนินการเปดเปนธุรกิจ แนวคิด 
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entrepreneur กลับมาเลาประสบการณเทคนิคการทํางานใหรุนนองเพ่ือใหสามารถผลิตชิ้นงานไดดวยเทคนิค
ของตนเองตามหลักวิทยาศาสตร ซ่ึงในปนี้นิสิตสามารถดําเนินการผลิตดวยตนเองและนําเอาปนโต มาทดแทน
การใช stainless steel foil เพ่ือใหอยูในสภาวะ reduction ของการทํางานดังกลาว  

สวนนิสิตกลุมท่ีดําเนินการเรื่องยาถมดําปราศจากตะก่ัว ไดมีแนวปฎิบัติจากการท่ีอาจารยนํา
ผลงานวิจัยท่ีเชื่อมโยงกับชุมชน และคงเอกลักษณความเปนไทย และเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการ
ประกวด มีผลงานท่ีรวมกับภาคเอกชน และศิษยเกา จนได Gold Award ถวยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พรอม
โลห ในงาน Thailand Research Expo 2015 (B.Sc.Gem_58_5.2_3) ทําใหนิสิตมีแรงบันดาลใจในการ
ทํางาน สรางผลงาน ท่ีแสดงถึงอัตลักษณท่ีเปนแบบอยางใหชุมชน ท่ีมาจากการสะทอนโบราณสถาน และเกิด
การเชื่อมโยงกับนิสิตชั้นปท่ี 4 ทําใหนิสิตไดเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการ ประกวด ปนฝนเดอะบัณฑิต 
จนไดเขารอบ 5 ทีมสุดทาย และไดเงินรางวัล 100,000 บาท B.Sc.Gem_58_5.2_4) ในการพัฒนาหมูบาน 
และทํางานรวมกับบริษัท AP (Thailand) จํากัด ในการนําเสนองานดังกลาวใหเกิดเปนสินคาชุมชน  ซ่ึงผลจาก
การดําเนินโครงการบริการวิชาการตอเนื่อง 3 ป และไดเห็นวาหากมีการจัดการอยางยั่งยืนควรนํานิสิตมาบูรณา
การกับการเรียนการสอน และบริการวิชาการ และมีความสนใจในการเปนผูประกอบการท่ีเชื่อมตอกับจังหวัด 
ซ่ึงจังหวัดนี้เพ่ิมไดประกาศวาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเปน 1 ใน 9 อุตสาหกรรมหลัก ท่ีอยูในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดอีกดวย แสดงใหเห็นถึงการท่ีมหาวิทยาลัยเปนสวนในการชี้นําสังคมอยางแทจริง  
 
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Gem_58_5.2_1 ตารางสรุปรายงานการประชุมหลักสูตร 
B.Sc.Gem_58_5.2_2 แบบสรุปรายวิชาท่ีมีอาจารยภายนอกเขารวมสอน  
B.Sc.Gem_58_5.2_3 VDO ในงาน thailand research expo (ขอไดท่ีเพลิน) 
B.Sc.Gem_58_5.2_4 ภาพขาว ปนฝน swu new 

 

การประเมินผูเรียน (ตัวบงช้ีที่ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
มีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูตามคุณลักษณะของบัณฑิต 5 ดาน ตาม มคอ.2 ซ่ึงไดมีการ
ออกแบบมาตรฐานผลการเรียนรูแลวในหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2555 โดยการมีสวนรวมของ
คณาจารยในหลักสูตร ซ่ึงในปการศึกษา 2557 คณาจารยไดมีการนําเกณฑมาตรฐานผลการเรียนรู
ดังกลาวไปประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใน มคอ. 3 และมีการรายงานผลใน มคอ. 5 และมีการ
รวบรวม มคอ. 5 โดยคณะกรรมการพิจารณา มคอ. 5 ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นการศึกษา เพ่ือ
รวบรวมการปรับปรุงการเรียนการสอนและมาตรฐานผลการเรียนรู และนําเสนอในท่ีประชุมหลักสูตร
ครั้งท่ี 7/58 วาระท่ี 4.1 และ4.2 ในภาพรวมของการจัดทํารายงาน มคอ. 7 ตามกรอบเวลา 
(B.Sc.Gem_58_5.3_1)  
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 
 
 หลักสูตรไดมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางเปน
ระบบอยางและหลากมิติเพ่ือใหม่ันใจวาคุณภาพของบัณฑิตบรรลุตามเปาหมาย โดยสามารถทําไดท้ังจาก
คณาจารยผูสอน ผูประกอบการ และนิสติ เอง ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 

o มิติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของความสามารถหลัก (competency) ของบัณฑิตและนิสิต ซ่ึงทาง
หลักสูตรไดมีการประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องอยางทุกปการศึกษา โดยทําการ
สอบถามจากผูเขารวมประชุมของความสามารถของนิสิตท่ีเหมาะสมกับความตองการ ณ ปจจุบัน 
ของตลาดอุตสาหกรรม ซ่ึงในปนี้ผูประกอบการมีความคิดเห็นทางดานการเปน entrepreneur 
mindset ซ่ึงทางหลักสูตรไดมีการนําไปใชและเห็นผลอยางประจักษดังท่ีไดกลาวมาในตัวบงชี้ 5.1 
และตัวบงชี้ 5.2 ซ่ึงมีรายวิชา GJ 218 business admistration for gems and jewelry และ 
วิชา materials technology in art เปนจํานวน 2 รายวิชาท่ีสอดแทรกกิจกรรมทางดาน 
entrepreneur ของนิสิต 

o มิติผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู (learning outcome) ของความรูและทักษะ (knowledge 
and skills: breadth and depth) ของนิสิตโดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ตาม motto 
ของหลักสูตร (คิดเปน ทําเปน ดูเปน ขายเปน) เพ่ือเตรียมพรอมนิสิตกอนการทํางานจริง โดยดู
จากผลประเมินความสามารถของนิสิตจากการฝกงาน ซ่ึงจากผลการประเมินพบวานิสิต ใน
รายวิชาการฝกงาน เปนตัววัดตาม motto ของหลักสูตร ควรเพ่ิมความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ/เทคนิคเฉพาะในการโตตอบสื่อสาร (3.41)  เม่ือเทียบกับความสามารถในการคิด
เปนระบบ จัดการ และวางแผนการทํางาน (4.00) มีความสามารถทางดานวิชาการและมีความรู
ทางดานอัญมณีและเครื่องประดับ (4.02) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนรูและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในงานได รวมท้ังความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู
แลกเปลี่ยนความรูกับผูอ่ืนได (4.08) (B.Sc.Gem_58_5.3_2) 

o มิติผลสัมฤทธิ์ทางดานการทวนสอบตามรายวิชาท่ีสัมพันธกับความสามารถและทักษะของนิสิต 
โดยในปการศึกษานี้ ทางหลักสูตรไดมีการทวนผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ใหเชื่อมโยงกับความสามารถท่ี
จําเปนตองใชในภาคอุตสาหกรรม  ในปท่ีผานมาผูประกอบการไดใหความเห็นวานิสิควรมีการ
ส ร า ง ค ว า ม ชํ า น า ญ ใ น ก า ร ป ฎิ บั ติ ง า น  ( ป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 7  ไ ด  เ ท า กั บ  3 . 7 7 ) 
(B.Sc.Gem_58_5.3_3) ซ่ึงทางหลักสูตรไดมีการปรับปรุงความสามารถนิสิตโดยการจัดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ เพ่ือใหมีการเตรียมตัวบัณฑิตในการเขาสูประชาคมอาเซียน จาก
การพัฒนากระบวนการนี้ ทําใหนิสิตมีความตื่นตัวดาน ทักษะการปฎิบัติงาน และเกิดการสงเสริม
นิสิตใหมีทักษะทางดานนี้ดวยการบูรณาการกิจกรรมในรายวิชา และสอบปฎิบัติคลายกับการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน (B.Sc.Gem_58_5.3_4) ทําใหในปการศึกษา 2558 มีผลประเมิน
ทักษะในการปฎิบัติงานจากผูประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนถึง 4.12 (B.Sc.Gem_58_5.3_5) ท้ังนี้
นอกจากรายวิชาฝกงานแลว รายวิชาท่ีมีความสัมพันธโดยตรง ท่ีเชื่อมโยงกับการสอบตาม
โครงการของมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติในสาขาการออกแบบ คัดพลอย แกะแวกซ และการ
ชุบ  คือ วิชา อป 131 jewelry design for manufacturing, อป 235 การข้ึนตัวเรือน 1, อป 
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236 jewelry making laboratory I, อป 333 หลอเครื่องประดับเบื้องตน, อป 334 jewelry 
casting laboratory, อป433 computer aided design for jewelry I, อป434 computer 
aided design for jewelry II, อป 331 plating and coating , อป 332 plating and coating 
laboratory  อป 462 colored staone grading and appraisal รวมกับวิชาฝกงานแลวคิดเปน 
10 รายวิชา  

o มิติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการของอาจารยจากเอกสารประกอบการสอน ซ่ึงในปนี้มี 3 
รายวิชาไดมีการทวนขอสอบและแบบฝกหัดใหตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีเปดสอนใน
รายวิชานั้นเนื่องจากมี คณาจารย 3 ทาน ไดผลงานทางวิชาการ ในปการศึกษา 2558 คือ ผศ.ดร.
ดวงแข และ ผศ.ดร.อโนขา และอยูระหวางกระบวนการ คือ ดร.อมรมาศ 

o มิติการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสิตในแตละชั้นป โดยมีการประชุมเกรดในแตละภาคการศึกษา 
ในการตรวจสอบความผิดปกติของการประเมินผลในแตละรายวิชาในท่ีประชุมภาค ในภาค
การศึกษาท่ี 1/58 และ การศึกษาท่ี 2/58 (การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 6/59 วาระท่ี 4.2) 

o มิติการทวนสอบทางดานผลการเรียนรูทางดานการวางแผนงานวิจัยและการรวบรวมองคความรู 
นําเสนอตอผูใชบัณฑิต และศิษยเกา กอนจบการศึกษา โดยมี 2 รายวิชา คือ สัมมนา และ
โครงงาน ในการดําเนินงานในแตละข้ันตอนเปนไปตามแผนงานและมีการประเมินผลงานครบ 
PDCA ตอเนื่องมาตั้งแตปการศึกษา 2555  

 รวมท้ังสิ้น 18 รายวิชา จาก 45 รายวิชา ท่ีมีการทวนสอบท่ีสะทอนตามมาตรฐานการเรียนรู   คิดเปน 
40 % ของรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2558 
 จากการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางเปนระบบตามท่ี
ไดกลาวมาขางตน ดวยรูปแบบการประเมินผลท่ีแตกตางกัน ทําใหคณาจารยผูสอนพบวาการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนท่ีไดจากการประเมินผลการเรียนรูจากความตองการของผูประกอบการ เปนสิ่งสําคัญท่ี
จะทําใหออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ใหนิสิตสามารถแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็ง โดยมีเกณฑการ
ปรับปรุงเทียบกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมฯ โดยเห็นไดจากผลการประเมินทักษะของนิสิตดานตางๆ จาก
ผูประกอบการเพ่ิมข้ึนจากผลการประเมินปการศึกษา 2557 เทากับ 4.02 เปน 4.20 ในปการศึกษา 2558  
 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดใหมีติดตามการประเมินผลการเรียนการสอน (มคอ.5) และรายงาน
ประเมินหลักสูตร (มคอ.7) ตามกรอบเวลา โดยการติดตามในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการ
กําหนดชวงระยะเวลาหลังจากเสร็จสิ้นทุกภาคการศึกษา (การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 1/59 วาระท่ี 2.1 และ 
การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 7/59 วาระท่ี 2.2) และจัดสงรายงานใหแกฝายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร  โดย
อาจารยประจําหลักสูตรมีการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.7 ตามระบบของมาตรฐาน TQF ซ่ึงจาก มคอ.7 ในปท่ี
ผานมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดมีการดําเนินการแยกกระบวนการกํากับการประเมินหลักสูตร ออกมา
จากระบบการเรียนการสอนปกติ เนื่องจาก การประเมินการเรียนการสอน ของหลักสูตรท่ีปรับปรุง ใชมาตั้แตป
การศึกษา 2555 ไดมีการเขียน มาตรฐานการเรียนรูท่ีอิงกับกรอบ มคอ ของวิทยาศาสตรมากเกินไปทําใหไม
สามารถกํากับการจัดการเรียนการสอนแบบ entrepreneur และ motto คิดเปน ทําเปน ดูเปน ขายเปน ตาม

หลักสูตร วท.บ.อัญมณแีละเครื่องประดับ หนา 46 
 



วัตถุประสงคของหลักสูตรได ดังนั้นการกระบวนการปรับหลักสูตรในปการศึกษา 2560 จึงไดมีการจัดของ
หลักสูตรเอง ทําตั้งแตตนป 2558 ตั้งแต เดือน เมษายน 2558 ถึงปจจุบัน เปนจํานวน รวมท้ังสิ้น 12 ครั้ง 
ผลสรุปประเภทของตลาดแรงงานท่ีบัณฑิตเขาทํางาน 3 ปยอนหลัง คิดเปน ทํางาน เอกชนรอยละ70.4 ถือเปน
องคกร ขนาดเล็กรอยละ 45.9 และ ขนาดกลางรอยละ 23.5 จากผลดังกลาว ไดมีการระดมความคิดเห็นกัน
ระหวาง ความคาดหวังจากผูประกอบการ พบวา ทิศทางของบัณฑิตใน 5 ปขางหนา จะมุงสู SMEs และ การ
ปรับตัวในการมีทักษะแบบ entrepreneur ทําใหหลักสูตรกําหนด มาตรฐานการเรียนรุท่ีตามแบบ bloom’s 
taxonomy ตามระดับชั้น competency ของแตละชั้นปซ่ึงการปรับนี้จะถูกใชในปการศึกษา 2560 ในระหวาง
รอการปรับใชนี้ ทางหลักสูตรไดดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริมทักษะความเปนผูประกอบการ โดยให
ศิษยเกา ท่ีมีกิจการเปนของตนเองมานําเสนอเปนตัวอยางใหกับนิสิตในงาน jewelry season  งานประกวด 
Thailand research expo งาน ปจฉิมนิเทศ โดยสรางแรงบันดาลใจใหนิสิตเกิดการเรียนรูเปนผูประกอบการ
ใหมดวยตนเองยังปรากฎในผลงาน ปนฝนเดอะบัณฑิต เปนตน (B.Sc.Gem_58_5.2_6) 
 
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Gem_58_5.3_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 7/2558 วาระท่ี 4.1 

และ 4.2 
B.Sc.Gem_58_5.3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 11/2558 วาระท่ี 

4.2 
B.Sc.Gem_58_5.3_3 แบบประเมินฝกงาน 2557 
B.Sc.Gem_58_5.3_4 การสอบภาคปฎิบัติของรายวิชา หลอ ท่ีเทียบเคียง มาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาต ิ
B.Sc.Gem_58_5.3_5 แบบประเมินฝกงาน 2558 
B.Sc.Gem_58_5.2_6 ตารางสรุปรายงานการประชุมหลักสูตร 

 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงช้ีท่ี 5.4) 

 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานจามตัวบงชี้การดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7     ท่ีหลักสูตร
ดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา 

* หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประกาศการเปลี่ยนแปลงเฉพาะขอ 1, 6 และ ขอ 10 เทาน้ัน สําหรับหลักสูตรท่ี
ไมมี มคอ 1 การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิขออ่ืน ๆ และ/หรือการดําเนินงานตามสาขาวิชาชีพใหเปนไปตาม มคอ.2 
หมวดท่ี 7 ขอ 7 ของหลักสูตรน้ัน ๆ    
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารยประจําหลักสตูร มสีวนรวม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดาํเนินงานหลักสตูร
  

ตัวอยาง : อาจารยประจําหลักสตูร มีสวนรวมใน
การประชุมวาระปกติ จํานวน 12 ครั้ง และวาระ
พิเศษ จํานวน 8 ครั้ง ในปการศึกษา 2558 เพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน  

B.Sc.Gem_58_5.4_1 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสตูรอัญมณีและเครื่องประดบัไดรับการ
รับทราบจาก สกอ. เมื่อวันท่ี 19 ก.พ. 2556 โดยมี
รายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปด
สอนใน แตละภาคการศึกษา ใหครบ
ทุกรายวิชา 

หลักสตูร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 
3 ในภาคเรียนท่ี 1/2558 จํานวน 22 วิชา และภาค
เรียนท่ี 2/2558 จํานวน 23 วิชา กอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา ดังปรากฎใน
วาระประชุม  โดยจดัทํา มคอ. 3 กอน เทอม 1 วันท่ี 
10 สิงหาคม 2558 เทอม 2 วันท่ี 4 มกราคม 2559 
โดยประธานหลักสูตรสามารถเขาไปติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 ในเวปไซตของ
มหาวิทยาลยั (การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 9/58 
วาระท่ี 2.2 และการประชุมหลักสตูรครั้งท่ี 1/59 
วาระท่ี 2.1) 

 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูร ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรียนท่ี 1/2558 
จํานวน 22 วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2558 จํานวน 
23 วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 
2558 ครบทุกรายวิชา (การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 
1/59 วาระท่ี 2.1 และ การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 
7/59 วาระท่ี 2.2) 

 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังปการศึกษา 

หลักสตูร มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบมคอ. 7 โดยการจัดทํา SAR 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 2558  

 

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนทุก
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

หลักสูตรไดมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางเปนระบบอยางและ
หลากมิติเพ่ือใหมั่นใจวาคุณภาพของบัณฑิตบรรลุ
ตามเปาหมาย ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี 

o มิติการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของความสามารถ
หลัก (competency) ของบัณฑิตและนิสิต 
ซึ่งทางหลักสูตรไดมีการประชุมกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรตอเน่ืองอยางทุกปการศึกษา 
โดยทําการสอบถามจากผูเขารวมประชุมของ
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

ความสามารถของนิสิตท่ีเหมาะสมกับความ
ตองการ ณ ปจจุบัน ของตลาดอุตสาหกรรม 
ซึ่ ง ในป น้ีผู ประกอบการมีความคิด เห็น
ทางดานการเปน entrepreneur mindset 
ซึ่งทางหลักสูตรไดมีการนําไปใช ซึ่งมีรายวิชา 
GJ 218 business admistration for gems 
and  j ewe l r y  และ  วิ ชา  mate r i a l s 
technology in art  

o มิติ ผ ลสั มฤท ธ์ิมาตรฐานผลการ เรี ยนรู 
(learning outcome) ของความรูและทักษะ 
(knowledge and skills: breadth and 
depth) ของนิสิตโดยการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนิสิต ตาม motto ของหลักสูตร (คิดเปน 
ทําเปน ดูเปน ขายเปน) เพ่ือเตรียมพรอมนิสิต
กอนการทํางานจริง โดยดูจากผลประเมิน
ความสามารถของนิสิตจากการฝกงาน ซึ่งจาก
ผลการประเมินพบวานิสิต ในรายวิชาการ
ฝกงาน เปนตัววัดตาม motto ของหลักสูตร 
(การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 11/58 วาระ 4.2) 

o มิติผลสัมฤทธ์ิทางดานการทวนสอบตาม
รายวิชาท่ีสัมพันธกับความสามารถและทักษะ
ของนิสิต โดยในปการศึกษาน้ี ทางหลักสูตร
ไดมีการทวนผลสัมฤทธ์ิของนิสิต ใหเช่ือมโยง
กั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท่ี จํ า เ ป น ต อ ง ใ ช ใ น
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม   ใ น ป ท่ี ผ า น ม า
ผูประกอบการไดใหความเห็นวานิสิควรมีการ
สรางความชํานาญในการปฎิบัติงาน  ท้ังน้ี
นอกจากรายวิชาฝกงานแลว รายวิชาท่ีมี
ความสัมพันธโดยตรง ท่ีเช่ือมโยงกับการสอบ
ตามโครงการของมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติในสาขาการออกแบบ คัดพลอย 
แกะแวกซ และการชุบ  คิดเปน 10 รายวิชา  

o มิติการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิดานวิชาการของ
อาจารยจากเอกสารประกอบการสอน ซึ่งในป
น้ีมี 3 รายวิชาไดมีการทวนขอสอบและ
แบบฝกหัดใหตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
เปดสอนในรายวิชาน้ันเน่ืองจากมี คณาจารย 
3 ทาน  
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

o มิติการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสิตในแต
ละช้ันป โดยมีการประชุมเกรดในแตละภาค
การศึกษา ในการตรวจสอบความผิดปกติของ
การประเมินผลในแตละรายวิชาในท่ีประชุม
ภ าค  ใ นภา คก า รศึ กษ า ท่ี  1 / 58  แล ะ 
การศึกษาท่ี 2/58 (การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 
6/59 วาระท่ี 4.2) 

o มิติการทวนสอบทางด านผลการเรียนรู
ทางดานการวางแผนงานวิจัยและการรวบรวม
องคความรู นําเสนอตอผูใชบัณฑิต และศิษย
เกา กอนจบการศึกษา โดยมี 2 รายวิชา คือ 
สัมมนา และโครงงาน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรยีนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

•มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิมเติมวิชาสหกิจ
ศึกษา โดยอางอิงตามมาตรฐาน TQF  
•มีการเพ่ิมรายวิชาการออกแบบดวยคอมพิวเตอร 
โดยเปดเพ่ิม 2 ภาคการศึกษา เพ่ือใหนิสิตได
สามารถใชโปรแกรมไดท้ัง 2 โปรแกรม 
ประกอบการทํางาน 
•มีการเพ่ิมกิจกรรมในวิชา GJ281 Introduction 
to business administration ใหนิสิตไดมีการขาย 
ในรายวิชาดังกลาว เพ่ือใหนิสติไดมีทักษาทางดาน
การสื่อสารและมีประสบการณ ทางดานการขาย
เครื่องประดับกอนทําการผลติจริง 
•มีการบูรณาการรายวิชา GJ447 Materials 
Technology in Art กับการบริการวิชาการ เพ่ือให
นิสิตไดมีประสบการณรวมกับชุมชน และใหเรยีนรู
แนวทางการผลติเครื่องประดับเพ่ือสังคม 
 

 

    
8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการ

ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

ในปการศึกษา 2558 ไมมีอาจารยประจําหลักสตูรท่ี
เปนอาจารยใหม อยางไรก็ดี มีอาจารยผูสอนท่ีเพ่ิง
สําเรจ็การศึกษา ปริญญาเอก 1 คน และ อ.ใหม 1 
คน ทางหลักสูตรไดมีการประชุมเพ่ือใหอาจารยใหม
ไดรูรายวิชาท่ีตนเองจะสอนกอนเขารับรายงานตัว 
เพ่ือใหผูสอนไดเตรียมตัวกอนลวงหนา สวน
คําแนะนําเรื่องการเรยีนการสอน ผูสอนจะถูกสงไป
อบรมอาจารยใหมซึ่งเปนกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหมั่นใจระบบการเรยีนการสอนเปนไปตา
มาตรฐานผลการเรียนรู  
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

9 อาจารยประจําหลักสตูรทุกคนไดรบั
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

อาจารยทุกคนในหลักสูตรไดรับการทาง
วิชาการวิชาชีพ ตามหัวขอในตารางท่ี 4.1 

 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/
วิชาชีพ 

นายสุรธี เกิดสินธุ ไดรับการฝกอบรมรวมกับชาง
จากสมาคมชางทองไทยในโครงการการบริการ
วิชาการ และ นางสาวฐาปนี เพ็ชระ ไดถูกสงไปดู
งานในโรงงงานแผนกชุบ กอนเปดปการศึกษา 

 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

4.19  

12 
 
 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ี
มีตอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

4.27  

รวมตัวบงชี้ในปนี้ 12  
จํานวนตัวบงชีในปนี้ท่ีดําเนินการผาน 12  

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี ้ 100  
หลักสูตรอัญมณีและเคร่ืองประดับ  มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว 
มีคาคะแนนเทากับ 100 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ตัวบงช้ีที่ 6.1) 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

การบริหารจัดการเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรนั้นไดจัดการผานท่ีประชุมของ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ และนําเสนอภาควิชา โดยอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนจะรวมกัน
จัดทําแผนงบประมาณประจําปเพ่ือจัดซ้ือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซ่ึงในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดตั้ง
งบประมาณเพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ เพ่ิมเติม/ทดแทนครุภัณฑเดิมท่ีเสื่อมคุณภาพ โดยในการ
ประชุมจะมีการจัดสรรงบประมาณตามความจําเปนเรงดวน มีการจัดลําดับความสําคัญของครุภัณฑท่ีเสนอ และ
จะมอบหมายใหกรรมการฝายแผนและงบประมาณของภาควิชาเปนผูประสานงานกับคณะ ในการจัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ ครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูนั้น มอบหมายใหอาจารยหรือเจาหนาท่ีประจําวิชาเปนผูติดตามและ
ประสานงานกับเจาหนาท่ีฝายธุรการของภาควิชา ภาควิชาใชท่ีประชุมภาควิชาในการติดตามการใชงบประมาณ
ใหเปนไปตามแผนงบประมาณ (การประชุมภาควาระพิเศษครั้งท่ี 2/2557 วาระที 4.1, การประชุมภาคครั้งท่ี 
9/2558 วาระท่ี 4.2 , การประชุมภาควาระพิเศษครั้งท่ี 2/2558 วาระท่ี 4.1) เชน เครื่องชั่งน้ําหนักแบบ 4 
ตําแหนงสําหรับชางน้ําหนักอัญมณีในหองปฏิบัติการวิเคราะหอัญมณี และชางสารเคมีในหองปฏิบัติชุบ 
หองปฏิบัติการวัสดุศาสตร การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในหองเรียนเพ่ิม/แทนเครื่องเกาท่ีเสีย เครื่องฉีดเทียน 
(B.Sc.Gem_58_6.1_1)  
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นอกจากการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูแลว ภาควิชาไดจัดทํางบประมาณสําหรับซอมแซมครุภัณฑ
วิทยาศาสตร และครุภัณฑสนับสนุนการเรียนรู  (เชน เครื่องฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร ระบบแอร ระบบ
ไฟ) โดยในกระบวนการซอมแซมนั้นอาจารยประจําวิชา หรือเจาหนาท่ีประจําหองทําบันทึกแจงมายังหัวหนา
ภาควิชา หรือประสานกับบริษัทท่ีรับซอมเพ่ือตั้งเรื่องในการซอม เม่ือไดรับการอนุมัติจากหัวหนาภาควิชาและ
คณบดีแลวจึงแจงไปยังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการซอมแซมหรือประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพ่ือ
ซอมแซมหองเรียนหรืออุปกรณประกอบหองเรียนใหพรอมใชงาน เม่ือผานการตรวจรับจากคณะกรรมการแลว
จึงทําเรื่องเบิกจายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตอไป ซ่ึงกระบวนการนี้เกิดข้ึนเพ่ือแกปญหาการซอมแซมแบบ
ทันทีทันใด จึงไมมีการจัดลําดับการซอม  
 
- จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
 มีการสํารวจความคิดเห็นของนิสิต  เรื่องความเพียงพอของจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซ่ึงคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ีระดับ 3.78 
(https://docs.google.com/a/g.swu.ac.th/forms/d/1CmIyBX_ZCvc92N6CA0FBgnryyZe4ZfzmZfzm
Q5oJN5E/edit?ts=57720663#responses) (B.Sc.Gem_58_6.1_2)  อยางไรก็ตาม ในปการศึกษา 2558 ได
มีการจัดหาเครื่องมือสวนกลางเพ่ิมข้ึน เชน เครื่องฉีดเทียน เครื่องชั่งน้ําหนัก เพ่ือใหนิสิตสามารถใชเครื่องได
ท่ัวถึงมากข้ึน ในระหวางการเรียนการสอนไดมีการสํารวจความเหมาะสม ความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณ
อยางสมํ่าเสมอ หากพบเครื่องมือหรือุปกรณใดท่ีอยูในสภาพไมพรอมใชระหวางภาคการศึกษาไดแจงใหนิสิตแจง
ตอเจาหนาท่ีประจําหอง และเจาหนาท่ีประจําหองจะทําเรื่องเพ่ือขอซอมแซมเครื่องมืออุปกรณดงกลาว โดย
ไดรับการเห็นชอบจากอาจารยเจาของวิชาท่ีเก่ียวของกับเครื่องมืออุปกรณนั้นๆ และไดรับอนุมัติจากหัวหนา
ภาควิชาและคณบดีในการซอมแซมตอไป เชน ไดมีการซอมกลองจุลทรรศนสําหรับการวิเคราะหอัญมณี การ
ซอมเปลี่ยนอะไหลบางชิ้นในเครื่องโกลน/เครื่องตัดพลอย เปนตน 

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 หลักสูตรมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร วท.บ.อัญมณแีละเครื่องประดับ หนา 52 
 



โดยในปการศึกษา 2558 นี้ หลักสูตรไดนําผลการประเมินของป 2557 มาเสนอตั้งงบประมาณเพ่ือ
ปรับปรุงหองเรียนใหมีสภาพและขนาดท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนมากข้ึน ดวยการติดตั้งระบบแอรใน
หองปฏิบัติการวิเคราะหอัญมณี หองเรียน19-1712 และหองประชุมภาควิชา (มีการใชในการเรียนการสอน
รายวิชาท่ีผูเรียนจํานวนนอย หรือในการนําเสนองานของนิสิตเปนกลุมยอย) ซ่ึงระบบเดิมทําความเย็นไดไม
ท่ัวถึง นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 7/2559 วาระท่ี 4.1 ไดมีการพิจารณาถึง
ผลของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในเจียระไน และไดมีมติใหจัดทําอุปกรณปองกันอันตรายจากเครื่อง เพ่ือปองกันเหตุ
ไมใหเกิดข้ึนอีก (B.Sc.Gem_58_6.1_3 และ B.Sc.Gem_58_6.1_4) 

ท้ังนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในปการศึกษา 
2558 ไดคะแนน 3.78 (เอกสารอางอิง 
https://docs.google.com/a/g.swu.ac.th/forms/d/1CmIyBX_ZCvc92N6CA0FBgnryyZe4ZfzmQEmZ
R5oJN5E/edit?ts=57720663#responses)  เม่ือพิจารณาถึงความตองการปรับปรุงหองปฏิบัติการ/หองเรียน
เรงดวน (ใหคะแนนระดับ 5 และ 4) พบวามีหองปฏิบัติการ 3 หองท่ีนิสิตมีความตองการใหปรับปรุงเรงดวน คือ 
หองปฏิบัติการวิเคราะหอัญมณี หองปฏิบัติการเจียระไน และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ผลการประเมินนี้ไดมี
การนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือนําจัดแผนการปรับปรุงและดําเนินการจัดทําแผน
งบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในการปการศึกษาตอไป 

  
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Gem_58_6.1_1 ตารางสรุปรายงานการประชุมหลักสูตร 
B.Sc.Gem_58_6.1_2 ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
B.Sc.Gem_58_6.1_3  การตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ 2558 
B.Sc.Gem_58_6.1_4  การตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ 2559 
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หมวดท่ี 5  
แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 
แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม

สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

เพ่ิมจํานวนนิสิตใหเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนด โดย
อาจขยายโอกาสใหนักเรียน
ท่ีไมใชสายวิทยาศาสตรได
เขาศึกษาตอในหลักสูตร 

N/A N/A - ทําไมได เพราะหลักสูตรอยูในคณะ
วิทยาศาสตร 
 

จัดใหมีวิชาเพ่ิมข้ึนใหแก
นิสิต ดานพัฒนาทักษะ
ความรูดานการบริหาร
จัดการ / ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ/ ทักษะการ
สื่อสาร การนําเสนอ และ
ดานวิถีชีวิตการทํางาน  
 

ตนเทอม1/เทอม 2  เลขาหลักสูตร - ทําได โดยจัดหาอาจารยท่ีเปน
ชาวตางชาติมาเพ่ิมทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ / เชิญอาจารยทางดาน
วิชาการบริหารจัดการมาสอน / เพ่ิม
อาจารยเฉพาะทางศัพทเทคนิค
ดานอัญมณีและเครื่องประดับ 
- ใหอาจารยเนนกระบวนการเรียน
การสอนแบบ active learning และ
ดวยการสรางเสริมประสบการณตรง
ใหนิสิต ดวยการพาไปศึกษาดูงานท่ี
ตลาดพลอย การออกชุมชน การทํา 
senior project ท่ีเนนใหนิสิตศึกษา
คนควา วิจัยดวยตัวเอง 

จัดกิจกรรมศิษยเกาใหมาก
ข้ึน เพ่ือใหศิษยเกาไดมีสวน
รวมในการพัฒนาหลักสูตร 
ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ 
และกระชับความสัมพันธ
ระหวางศิษยเกากับศิษยเกา 
และศิษยเกากับหลักสูตร/
สาขาวิชา 

ตุลาคม 2559 ประธาน
หลักสูตร 

เชิญศิษยเกาเขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ในการประชุม 
Focus group และมีสวนรวมในการ
ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปท่ี 1 และปจฉิม
นิเทศนิสิตชั้นปท่ี 4 
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ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) จัดหลักสูตรใน

รูปแบบ module ตาม learning outcome 
 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) ปรับโครงสรางครั้งใหญในการปรับหลักสูตร ป
การศึกษา 2560 
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หมวดท่ี 6 
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผูประเมิน (จัดทําหลงัจากขอ

ความเห็นจากผูประเมิน) 

1. ข้อคิดเหน็หรือสาระจากผู้ประเมิน 

จุดเด่นของหลักสูตร 

1. เป็นหลกัสตูรท่ีมีเนือ้หาบรูณาการ ทัง้ด้านศลิปะ-วิทยาศาสตร์-การบริหารจดัการ สร้างบณัฑิตท่ีมี

ความรอบรู้และทกัษะทัง้สามด้าน 

2. หลกัสตูรมีจดุเดน่ในเร่ืองสหกิจศกึษา มีความร่วมมือกบัหนว่ยงานภาคเอกชน 

3. ประธานหลกัสตูร/อาจารย์ประจําหลกัสตูรเป็นผู้ มีวิสยัทศัน์และมีความรอบรู้ในศาสตร์ สามารถ

พฒันาหลกัสตูรให้ก้าวหน้าในทิศทางท่ีเป็นความต้องการของสงัคม 

4. อาจารย์ประจําหลกัสตูรมีความรู้และประสบการณ์ด้านการประกนัคณุภาพ 

5. อาจารย์ประจําหลกัสตูรส่วนหนึง่เป็นศิษย์เก่า ซึง่มีความรักความผกูพนักบัมหาวิทยาลยั เข้าใจ

บริบทของหนว่ยงานเป็นอย่างดี 

6. มีระบบอาจารย์พ่ีเลีย้ง ให้อาจารย์รุ่นพ่ีชว่ยเหลืออาจารย์รุ่นน้องในด้านตา่งๆ เชน่ การขอตําแหนง่

ทางวิชาการ 

7. นิสิตได้รับการปลกูฝังทกัษะและ core competency อย่างมีแบบแผน เกิดประสิทธิผล 

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. ควรจดัให้มีการ benchmark กบัสถาบนัการศกึษาท่ีมีธรรมชาตใิกล้เคียงกนั โดยอาจแยก

เทียบเคียงในแตล่ะพนัธกิจ 

2. ควรปรับปรุงหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควรทําควบคูไ่ปกบัการวางแผนการเปิดหลกัสตูร

บณัฑิตศกึษา (โทและ/หรือเอก ปกตหิรือนานาชาต ิภาษาไทยหรือสองภาษา) เพ่ือการให้เกิดการ

พฒันาองค์ความรู้และการเรียนการสอนทกุระดบัอย่างเต็มศกัยภาพ  

3. อาจพิจารณาร่วมมือกบัคณะวิชาท่ีมีศาสตร์เก่ียวข้อง เชน่ ศลิปกรรมศาสตร์ สงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัในประเทศหรือตา่งประเทศ โดยอาจพิจารณาเปิดหลกัสตูรบรูณาการในลกัษณะ dual 

degree ซึง่เป็นแนวโน้มหลกัสตูรสมยัใหม ่ 

4. ควรแสวงหาทนุการศกึษาจากหนว่ยงานวิจยั (เชน่ สกว. พวอ.) และแหลง่ทนุตา่งๆ ทัง้ในและ

ตา่งประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดระดบับณัฑิตศกึษา 

5. ควรจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกิจกรรม/Knowhow ท่ีเป็นผลงานเดน่ของหลกัสตูรอยา่งเป็น

แบบแผน เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน ทัง้ในมหาวิทยาลยัและหนว่ยงานภายนอก และอาจสรุปรวม

เป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีซึง่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้หนว่ยงานได้ตามความเหมาะสมและบริบท 

หลักสูตร วท.บ.อัญมณแีละเครื่องประดับ หนา 56 
 



6. ควรจดักิจกรรมศษิย์เก่าสมัพนัธ์ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ และสามารถ

นํามาใช้ในการพฒันาหลกัสตูรตอ่ไป 

 

2. ความเหน็ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เห็นควรนําเขาท่ีประชุมหลักสูตรเพ่ือเปนแนวทางพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร 

3. การนําไปดาํเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

อยูในระหวางการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลของแตละองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 1 ผาน  
องคประกอบท่ี 2 4.41 ระดบัคุณภาพดมีาก (2 ตัวบงช้ี) 

องคประกอบท่ี 3 3.67 ระดบัคุณภาพด ี (3 ตัวบงช้ี) 

องคประกอบท่ี 4 5.00 ระดบัคุณภาพดมีาก (3 ตัวบงช้ี) 

องคประกอบท่ี 5 4.25 ระดบัคุณภาพดมีาก (4 ตัวบงช้ี) 

องคประกอบท่ี 6 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง (1 ตัวบงช้ี) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกองคประกอบ 

4.22 ระดบัคุณภาพดมีาก (13 ตัวบงช้ี) 

 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องคประกอบ
ที่ 

คะแนน
ผาน 

จํานวน
ตัวบงชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหต ุ
I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 ไมผานการประเมิน     

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

นอ
งค

ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

2 - - 4.41 4.41 ระดับคุณภาพดีมาก   

3 3 3.67  - - 3.67 ระดับคุณภาพดี   

4 3 5.00  - - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก   

5 4 4.00  4.33 - 4.25 ระดับคุณภาพดีมาก   

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง   

จํานวนตัวบงชี ้ 13  7  4  2      

คะแนนการประเมินเฉลี่ย - 4.29 4.00 4.41 4.22 ระดับคุณภาพดีมาก   
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ผลการประเมิน   

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก 

ระดับ
คุณภาพ

ดี 

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก 

  ผลการประเมิน 
0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

 
รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและแนวทางเสริมและจุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
องคประกอบท่ี 2 - องคประกอบท่ี 6 (เขียนแยกเปนรายองคประกอบ) 
 
องคประกอบท่ี 2 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.รอยละนิสิตไดงานทําสูง สงเสริมใหนิสิตไดงานทํานวัตกรรม หรืองานสรางสรรค

หรือเปนผูประกอบการรุนใหมมากข้ึน 
2.  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
1.  
2.  
 
องคประกอบท่ี 3 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.จัดทําระบบการสัมภาษณวิชาการ มีเกณฑชัดเจน
เปนแบบอยางใหคณะ 

 

2.  
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

1.  
2.  
 
องคประกอบท่ี 4 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรเปนระดับ
นานาชาติและอยูในฐานขอมูล scopus 

สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานวิจัยครบทุก
คนอยางตอเนื่อง 

2.  
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

1.  
2.  
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องคประกอบท่ี 5 
จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.คณาจารยมีเครือขายรวมกับภาคเอกชนทําใหการ
จัดการหลักสูตร เปน ไปตามความตองการของ
อุตสาหกรรม 

 

2.  
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

1 ระบบบริหารจัดการของคณะท่ีไม เ อ้ือตอการ
ขับเคลื่อนของหลักสูตรไปในทิศทางท่ีเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน 

 

2.  
 

องคประกอบท่ี 6 
จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.  
2.  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
1. สนับสนุนงบประมาณในการหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ใหเหมาะสมและพอเพียงมากข้ึน 
2.  
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แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล 

ขอรับรองวาขอมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับนี้ไดมีการดําเนินการจริง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี () 
  ขอรับรองวาเปนอาจารยประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมไดประจําหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา () 
  ขอรับรองวาเปนอาจารยประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมไดประจําหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 
  ขอรับรองวาเปนอาจารยประจําหลักสูตร............................................................................................... และ 

หลักสูตร................................................................................................ ซ่ึงเปนหลักสูตรในสาขาเดียวกัน 
 

หมายเหตุ :  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 1 : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจีพร  วงศปรีดี 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : 4 กรกฎาคม 2559 
 

อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 2 : ดร.อมรมาศ  กีรติสิน 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : 4 กรกฎาคม 2559 
 

อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 3 : ดร.บงกช  พิชัยกําจรวุฒิ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : 4 กรกฎาคม 2559 
 

อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 4 : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถนัด  จินตโกศล 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : 4 กรกฎาคม 2559 
 

อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 5 : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงแข  บุตรกูล 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : 4 กรกฎาคม 2559 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหนาภาควิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี_______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี_______________________ 
 

 

 



ภาคผนวก 1 
ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา 

(ระบุรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดพรอมจํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน  จํานวนนิสิตท่ีสอบผานแตละรายวิชาและ

การกระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิตท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D E I W S U 

GJ332 1/58 17 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 

GJ255 1/58 2 3 2 23 11 14 7 5 0 0 0 0 55 50 

GJ418 1/58 4 13 17 17 6 0 0 0 0 0 0 0 57 57 

GJ281 1/58 16 12 12 10 5 0 0 0 0 0 0 0 55 55 

GJ445 1/58 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

GJ422 1/58 6 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

GJ317 1/58 11 3 10 9 14 7 3 0 0 0 0 0 57 57 

GJ212 1/58 28 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 

GJ211 1/58 6 3 12 8 16 9 5 0 0 0 0 0 55 55 

GJ333 1/58 3 5 22 15 12 0 0 0 0 0 0 0 57 57 

GJ181 1/58 21 14 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 

GJ151 1/58 2 4 4 25 9 0 0 0 0 0 0 0 44 44 

GJ473 1/58 2 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

GJ361 1/58 6 6 14 16 11 4 0 0 0 0 0 0 57 57 

GJ433 1/58 9 6 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 

GJ434 1/58 8 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 

GJ409 1/58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 44 

GJ405 1/58 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

GJ441 1/58 12 7 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

GJ316 1/58 1 4 16 20 10 2 4 0 0 0 0 0 57 57 

GJ331 1/58 20 11 10 8 5 3 0 0 0 0 0 0 57 57 

GJ334 1/58 46 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 
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รายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิตท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D E I W S U 

GJ161 2/58 1 1 4 2 8 14 9 4 0 0 0 0 43 39 

GJ256 2/58 14 11 14 5 7 3 1 2 0 1 0 0 57 55 

GJ474 2/58 1 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

GJ 282 2/58 4 6 23 11 11 0 0 0 0 0 0 0 55 55 

GJ235 2/58 15 13 21 3 1 2 0 0 0 0 0 0 55 55 

GJ236 2/58 38 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 

GJ491 2/58 8 18 13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 44 44 

GJ213 2/58 8 8 7 6 17 9 1 0 0 0 0 0 55 55 

GJ214 2/58 18 23 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 

GJ215 2/58 9 11 8 7 13 7 0 0 0 0 0 0 55 55 

GJ335 2/58 8 8 14 11 9 3 6 0 0 0 0 0 57 57 

GJ336 2/58 25 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 

GJ152 2/58 2 1 6 4 22 1 1 0 0 0 0 0 37 37 

GJ362 2/58 6 7 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 57 57 

GJ363 2/58 1 12 17 17 3 3 2 0 1 0 0 0 57 57 

GJ371 2/58 4 3 16 9 15 6 4 0 0 0 0 0 57 57 

GJ462 2/58 5 5 13 6 13 1 1 0 0 0 0 0 44 44 

GJ131 2/58 13 9 10 2 3 0 0 0 0 0 0 0 37 37 

GJ401 2/58 12 9 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 

GJ402 2/58 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 

GJ433 2/58 12 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 21 21 

GJ434 2/58 5 9 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 

GJ447 2/58 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

SCI302 2/58 12 21 12 5 4 2 1 0 0 0 0 0 57 57 

 
การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ 

 ไมมี 

รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

 ไมมี 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา  

 ไมมี 
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คุณภาพของการสอน 

 

การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 

 รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

ทุกรายวิชาจะมีการประเมินคุณภาพการสอน เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไดใหนิสิต 

ประเมินคุณภาพการสอนผานระบบออนไลน (ปค.003) 

 

รหัส ช่ือวิชา ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนิสิต 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

GJ 151 Introduction to Geology 1/2558    

GJ 181 Business Ethic 1/2558    

GJ 211 
Introduction to Materials 
Science 

1/2558    

GJ 212 Materials Science Laboratory I 1/2558    

GJ 255 Mineralogy 1/2558    

GJ 281 
Gems and Jewelry Business 
Administration 

1/2558    

GJ 316 Polymer 1/2558    

GJ317 Ceramics 1/2558    

GJ331 Jewelry Making II 1/2558    

GJ332 Jewelry Making II Laboratory 1/2558    

GJ 333 Introduction to Jewelry Casting 1/2558    

GJ 334 Jewelry Casting Laboratory 1/2558    

GJ 361 Gem Identification I 1/2558    

GJ 418 Instruments and Analysis 1/2558    

GJ 433 
Computer Aided Design for 
Jewelry I 

1/2558    

GJ 434 
Computer Aided Design for 
Jewelry II 

1/2558    

GJ 441 Fashion Jewelry 1/2558    

GJ 331 Plating and Coating 1/2558    

GJ 332 Plating and Coating Laboratory 1/2558    

GJ 473 Organic Gems 1/2558    
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รหัส ช่ือวิชา ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนิสิต 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

GJ 491 
Gem and Jewelry Quality 
Control 

1/2558    

GJ 404 Internship 1/2558    

GJ 131 
Jewelry Design for 
Manufacturing I 

2/2558    

GJ 152 Crystallography 2/2558    

GJ 161 
Colored Stones and Colored 
Stone Deposits 

2/2558    

GJ 213 Materials Processing 2/2558    

GJ 214 Materials Science Laboratory II 2/2558    

GJ 215 
Physical Metallurgy for Precious 
Metals 

2/2558    

GJ 235 Jewelry Making I 2/2558    

GJ 236 Jewelry Making Laboratory I 2/2558    

GJ 256 Optical Mineralogy 2/2558    

GJ 282 
Occupational Health and Safety 
in Industry 

2/2558    

GJ 315 Thermodynamics 2/2558    

GJ 362 Gem Identification II 2/2558    

GJ 363 Diamond and Diamond Grading 2/2558    

GJ 335  Plating 2/2558    

GJ 336  Plating Lab 2/2558    

GJ 371 Gemsone cutting and polishing 2/2558    

GJ 401 Seminar 2/2558    

GJ 402 Gems and Jewelry Project 2/2558    

GJ 474 
Ruby, sapphire, emerald and 
jade 

2/2558    

GJ 433 
Computer Aided Design for 
Jewelry 

2/2558    

GJ 434 
Computer Aided Design for 
Jewelry II 

2/2558    

GJ 447 Mat Tech in Art 2/2558    
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

อยูระหวางรวบรวมขอมูล 

 

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ

ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจรยิธรรม กลยุทธการสอนท่ีใช ทําใหนิสิต

สอบผาน 100%  ทุกรายวิชา 

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ มีการฝกทักษะการ

เรียนรูดานตางๆ มีการทํา

ปฏิบัติการ การศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี การเรียนรูจากทองถ่ิน 

การเชิญวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญ

มาใหความรูเสริมเพ่ิมเติม ให

ทันสมัยและใหมีทักษะฯ เพ่ิมข้ึน 

มีการวัดผลท่ีหลากหลาย 

ประเมินตามสภาพจริง มีการฝก

ใหนิสิตทําโครงงาน ทําปญหา

พิเศษทางวิทยาศาสตร ฝกทักษะ

การสื่อสารผานการนําเสนองาน 

การจดันทิรรศการ การแสดงผล

งาน และ การนําเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการ 

 

ความรู กลยุทธการสอนโดยการตั้ง

คําถามนํา และการสรุปประเด็น

นารเรียนรูของบทเรียนแทนการ

สอนแบบบรรยายเพียงอยางเดียว  

การแบงกลุมอภิปรายหัวขอตางๆ 

และ/หรือเหตุการณท่ีไมอยูใน

บทเรียน รวมถึงการฝกปฏิบัติ 

เพือใหนิสิตไดทบทวนความรูและ

เพ่ือเสริมประสบการณความ
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มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ

ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

ชํานาญในวิชาชีพมากยิ่งข้ึน 

ทักษะทางปญญา การวิเคราะหขอมูล อภิปราย 

และการทํากิจกรรมรวมกัน 

 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคล

และความรับผิดชอบ 

การมอบหมายงานเปนรายบุคคล

และรายกลุม เพ่ือเปนการแบงปน

ความรูระหวางกลุมผูเรียน 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การมอบหมายงานโดยใหสืบคน

และรวบรวมขอมูลจากแหลง

เรียนรูและแหลงอางอิงตางๆ ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

วิเคราะห อภิปราย และสรุปผล

การคนควา พรอมนําเสนอหนา

ชั้นเรียน ผานเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมใหแกอาจารย และ

เพ่ือนนิสิต  

      ควรฝกทักษะการสื่อสาร 

การนําเสนองาน การกลาแสดง

ความคิดเห็น หรือซักถามเม่ือไม

เขาใจ หรือวิชาท่ีมีการสัมมนา 

การนําเสนองาน ตองฝกใหนิสิต

กลาแสดงออก และไดพัฒนา

ความสามารถในการถายทอด

ความรู เพ่ือท่ีจะไปเปนครูใน

อนาคต รวมท้ังแตละรายวิชา

ตองสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม ใหนิสิตอยางตอเนื่อง 

ใหนสิิตไดพัฒนาทักษะการ

แกปญหา ทักษะการคิด

วิเคราะห รวมท้ังตองฝก

ภาษาอังกฤษใหนิสิต เพ่ือเตรียม

เขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

ในป พ.ศ.2558 นอกจากนี้จะ

จัดทําแผนการดําเนินงาน แผน

กิจกรรม หรือโครงการท่ี

สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิการอุดมศึกษา และฝก

ทักษะดานตางๆ ท่ีไดกลาวใน 

2.1 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ลาํดั

บ 
รายการ 

ผลการ

ดาํเนินงาน 
หน่วย หมายเหตุ 

ตวับง่ช้ีท่ี  2.1  คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

1 จาํนวนบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษา 57.0 คน   

2 จาํนวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด 17.0 คน   

3 ผลรวมของค่าเฉลีย่ 72.60 คะแนน   

4 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิ รอ้ยละ 29.82 รอ้ยละ   

ตวับง่ช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จาํนวนบณัฑติทีต่อบแบบสาํรวจทัง้หมด 57 คน   

6 
จาํนวนบณัฑติทีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายใน 1 ปี 
50 คน   

7 จาํนวนบณัฑติทีศ่กึษาต่อ 2 คน   

8 จาํนวนบณัฑติทีไ่มไ่ดง้านทาํ 5 คน   

9 
รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพี

อสิระภายใน 1 ปี 
รอ้ยละ 90.91 รอ้ยละ   

10 

รอ้ยละของบณัฑติทีต่อบแบบสาํรวจตอ้งไมน้่อย

กว่ารอ้ยละ 70 ของจาํนวนบณัฑติทีส่าํเรจ็

การศกึษา 

รอ้ยละ 100.00 รอ้ยละ   

ตวับง่ช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

11 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด   คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท)  

12 
จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพล์กัษณะใด

ลกัษณะหนึ่ง (0.10) 
  ชิน้   

13 
จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 
  ชิน้   

14 

จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ

(0.40) 

  ชิน้   

15 

จาํนวนวารสารทางวชิาการทีไ่มอ่ยู่ในฐานขอ้มลูแต่

สถาบนันําเสนอสภาอนุมตัติามประกาศ ก.พ.อ.   

(0.40) 

  ชิน้   

16 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   

17 
จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 
  ชิน้   

18 

จาํนวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการ

ระดบัชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูระดบัชาตติาม

ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิน้   
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19 
จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 
  ชิน้   

20 

จาํนวนบทความทีต่พีมิพใ์นวรสารวชิาการระดบั

นานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูระดบัชาต ิ ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิน้   

21 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   

22 ผลรวมค่าน้ําหนกัผลงานวชิาการ   น้ําหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์(ระดบัปริญญาโท) 

23 

งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่่สาธารณะใน

ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอืผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

online (0.20) 

  ชิน้   

24 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั 

(0.40) 
  ชิน้   

25 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ

(0.60.) 
  ชิน้   

26 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความ

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ (0.80) 
  ชิน้   

27 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาค

อาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00) 
  ชิน้   

28 ผลรวมค่าน้ําหนกังานสรา้งสรรค ์   น้ําหนกั   

29 
ผลรวมค่าน้ําหนกัผลงานวชิาการและงาน

สรา้งสรรค ์
  น้ําหนกั   

ตวับง่ช้ีท่ี 2.2 (ระดบัปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่   

30 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด   คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาเอก)  

31 
บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  
ชิน้ 

  

32 

บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ

(0.40) 

  

ชิน้ 

  

33 

บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวรสาร

วชิาการทีไ่มม่อียู่ในฐานขอ้มลู แต่สถาบนันําเสนอ

สภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหล่านี้ ตามประกาศ 

ก.พ.อ. (0.40) 

  

ชิน้ 

  

34 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   

35 
บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏ

ในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 

  
ชิน้ 

  

36 

บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการระดบั

นานาชาตทิีอ่ยู่ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบั

สากลนอกเหนอืจากฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิตาม

ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  

ชิน้ 
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37 
บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏ

ในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

  
ชิน้ 

  

38 

บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั

นานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ

ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  

ชิน้ 

  

39 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   

40 ผลรวมค่าน้ําหนกัผลงานวชิาการ   น้ําหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์(ระดบัปริญญาเอก) 

41 

งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่่สาธารณะใน

ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอืผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

online  (0.20) 

  ชิน้   

42 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั 

(0.40) 
  ชิน้   

43 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ระดบัชาต ิ(0.60)   ชิน้   

44 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความ

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ (0.80) 
  ชิน้   

45 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาค

อาเซยีน / นานาชาต(ิ1.00) 
  ชิน้   

46 ผลรวมค่าน้ําหนกัผลงานวชิาการ   น้ําหนกั   

47 
ผลรวมค่าน้ําหนกัผลงานวชิาการและงาน

สรา้งสรรค ์
  น้ําหนกั   

ตวับง่ช้ีท่ี 4.2  คณุภาพอาจารย ์

  ตวับง่ช้ีท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

48 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่วีุฒปิรญิญาเอก 5.0 คน   

49 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5.0 คน   

50 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒิ

ปรญิญาเอก รอ้ยละ 100.00 รอ้ยละ 
  

51 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒิ

ปรญิญาเอกเทีย่บ คะแนนเตม็ 5 คะแนน 5.00 คะแนน 
  

  ตวับง่ช้ีท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  

52 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทาง

วชิาการ 3.0 คน 
  

53 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่ง

ทางวชิาการ รอ้ยละ 60.00 รอ้ยละ 
  

54 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรง

ตําแหน่งทางวชิาการ คะแนนเตม็ 5 คะแนน 5.00 คะแนน 
  

  ตวับง่ช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  

  ระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ 

55 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์น

รายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ

(0.20) 

  

ชิน้ 
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56 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์น

รายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ

(0.20) 

  

ชิน้ 

  

57 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์น

รายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบั

นานาชาต ิ  (0.40) 

  

ชิน้ 

  

58 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์น

รายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบั

นานาชาต ิ  (0.40) 

  

ชิน้ 

  

59 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์น

วารสารวชิาการทีไ่มอ่ยู่ในฐานขอ้มลู แต่สถาบนั

นําเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหล่านี้ ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  

ชิน้ 

  

60 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์น

วารสารวชิาการทีไ่มอ่ยู่ในฐานขอ้มลู แต่สถาบนั

นําเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหล่านี้ ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  

ชิน้ 

  

61 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   

62 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 

  
ชิน้ 

  

63 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการ

ทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 

  
ชิน้ 

  

64 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการ

ระดบันานาชาต ิทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบั

ในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั

นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  

ชิน้ 

  

65 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการ

ระดบันานาชาต ิทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบั

ในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั

นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  

ชิน้ 

  

66 จาํนวนบทความวจิยั ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

  
ชิน้ 

  

67 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการ

ทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

  
ชิน้ 

  

68 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการ

ระดบันานาชาต ิทีป่รากฏในฐานขอ้มลูระดบั

นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  

ชิน้ 

  

69 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการ

ระดบันานาชาต ิทีป่รากฏในฐานขอ้มลูระดบั

นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
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ชิน้ 

  

70 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   

71 จาํนวนผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่า่นการ

ประเมนิตําแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00) 

  
ชิน้ 

  

72 จาํนวนผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์ร

ระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้าํเนินการ (1.00) 

1 
ชิน้ 
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73 จาํนวนผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบ

ใหมแ่ละไดร้บัการจดทะเบยีน (1.00) 

  
ชิน้ 

  

74 จาํนวนตําราทีผ่่านการประเมนิตําแหน่งทาง

วชิาการแลว้ (1.00) 

  
ชิน้ 

  

75 จาํนวนหนงัสอืทีผ่่านการประเมนิตําแหน่งทาง

วชิาการแลว้ (1.00) 

  
ชิน้ 

  

76 จาํนวนตําราทีผ่่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์าร

ประเมนิตําแหน่งทางวชิาการแต่ไมไ่ดนํ้ามาขอรบั

การประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

  

ชิน้ 

  

77 จาํนวนหนงัสอืทีผ่่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑ์

การประเมนิตําแหน่งทางวชิาการแต่ไมไ่ดนํ้ามา

ขอรบัการประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

  

ชิน้ 

  

78 ผลรวมค่าน้ําหนกัผลงานวชิาการ 9.00 น้ําหนกั   

  ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์

79 

งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่่สาธารณะใน

ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอืผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

online (0.20) 

  ชิน้   

80 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั 

(0.40) 
  ชิน้   

81 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ

(0.60.) 
  ชิน้   

82 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความ

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ (0.80) 
  ชิน้   

83 
งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาค

อาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00) 
  ชิน้   

84 ผลรวมค่าน้ําหนกังานสรา้งสรรค ์   น้ําหนกั   

85 
ผลรวมค่าน้ําหนกัผลงานวชิาการและงาน

สรา้งสรรค ์
9.00 น้ําหนกั   

  4.2.4 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปริญญาเอกท่ีได้รบัการอ้างอิงในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติต่อ

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

86 

จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร

ปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งองิในวารสารระดบัชาติ

หรอืนานาชาต ิ

  ชิน้   

87 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   คน   

88 
จาํนวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่ออาจารย์

ประจาํหลกัสตูร 
  ชิน้/คน   

    

89 

คะแนนเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของนิสติปี

สุดทา้ย / บณัฑติใหมท่ีม่ต่ีอคุณภาพหลกัสตูร 

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

4.19 คะแนน 
หากไมม่นีิสติปีสุดทา้ยใหร้ะบุว่า 

"ยกเวน้" 
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