รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2558
(1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

วัน เดือน ปี ที่รายงาน
28 ก.ค.59

1

ขอรับรองวําข๎อความในรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา
2558 ถูกต๎อง เป็นความจริงทุกประการ
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ.ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล
อาจารย์วรุษา อุตระ
อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์
อาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี
อาจารย์อนุกูล บูรณประพฤกษ์

.....................................................................
(ผู๎ชวํ ยศาสตราจารย์ ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล)
หัวหน๎าภาควิชาออกแบบเครื่องแตํงกาย
วันที่...................................................

ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

28 ก.ค.59
28 ก.ค.59
28 ก.ค.59
28 ก.ค.59
28 ก.ค.59

.....................................................................
(ผู๎ชวํ ยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ ตรีตรง)
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
วันที่...................................................

2

หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)

ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกายคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3

คานา
มหาวิทยาลัยศิลปากร กาหนดให๎ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหํงชาติ (สกอ.) เพื่อรองรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยการ
ประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย คณะ
มัณฑนศิลป์ ได๎มกี ารประเมินตนเองระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ในด๎านการเรียนการสอน การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อพัฒนาและสํงเสริมศักยภาพของ
อาจารย์และนักศึกษา
การรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558 ได๎รายงานตาม
หมวดและตั ว บํ ง ชี้ ประเมิ น คุ ณ ภาพตามหมวดคุ ณ ภาพที่ ก าหนดไว๎ ใ นคูํ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จานวน 8 หมวด ได๎แกํ
หมวดที่ 1
ข๎อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2
บัณฑิต
หมวดที่ 3
นักศึกษา
หมวดที่ 4
อาจารย์
หมวดที่ 5
ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการ
สอนในหลักสูตร
หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
หมวดที่ 7
ข๎อคิดเห็นจากผู๎ประเมิน
หมวดที่ 8
แผนดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย
ในครั้งนี้แสดงให๎เห็นถึงระบบการจัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐานซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ชํวยรักษาไว๎ซึ่งคุณภาพ
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให๎ ส ามารถด าเนิ น การได๎ ต รงตามพั น ธกิ จ ตํ า งๆที่ ค ณะวิ ช า
มหาวิทยาลัย รัฐบาลและสังคมคาดหวังไว๎

(ผู๎ชวํ ยศาสตราจารย์ ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล)
ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย
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สารบัญ
การรับรองโดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู๎บริหาร
หมวดที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป
ตัวบํงชี้ 1.1 การกากับให๎เป็นไปตามมาตรฐาน
หมวดที่ 2 บัณฑิต
ตัวบํงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
ตัวบํงชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
หมวดที่ 3 นักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หมวดที่ 4 อาจารย์
ตัวบํงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบํงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบํงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หมวดที่ 5 ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
ตัวบํงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบํงชี้ 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ 5.3 การประเมินผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร
ตัวบํงชี้ 6.1สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
หมวดที่ 7 ข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู๎ประเมิน
สรุปการประเมินหลักสูตร
หมวดที่ 8 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก๎าวหน๎าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผํานมา
ข๎อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
แผนปฏิบัติการใหมํสาหรับปีการศึกษา 2559
แบบรับรองความถูกต๎องสมบูรณ์ของข๎อมูล

หน๎า
2
4
5
7
18
19
24
25
25
27
27
29
32
34
34
36
40
42
42
47
48
50
51
64
64
66
66
68
68
69
70
71
5

สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
ตารางที่
หน๎า
1.1-1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2)
75
1.1-2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2)
76
1.1-3 จานวนอาจารย์ผู๎สอน ที่เป็นอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
77
1.1-4 จานวนอาจารย์ผู๎สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย
77
1.1-10 การดาเนินงานให๎เป็นไปตามตัวบํงชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
79
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
หมายเหตุ : ตารางที่ 1.1-5 ถึง 1.1-9 และ 2.x-x ถึง 3.x-x รายงานเฉพาะหลักสูตรรระดับบัณฑิตศึกษา
4.2-1บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 81
4.2-2บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 81
4.2-3บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 82
4.2-4บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล 82
4.2-5บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 83
ระดับนานาชาติและได๎รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ
4.2-6งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํ
85
สํวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
5 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
7.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเป้าหมาย

87
88
88
89

6

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการดาเนิน งานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิช าการออกแบบเครื่องแตํงกาย คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิย าลัย ศิลปากร ฉบั บนี้ เป็นการประเมินผลการเรียนการสอนและบริหารการศึกษาของ
หลักสูตรในรอบ ปีการศึกษา 2558ครอบคลุมระหวํางชํวงเวลาตั้งแตํ 1 สิงหาคม 2558- 31 กรกฎาคม 2559
ซึ่งได๎ดาเนินการตามวิธีการและแนวทางที่ระบุในคูํมือประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สรุปได๎ดังนี้
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบํงชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบํงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
ตัวบํงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด๎
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบํงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผําน
ผําน
4.20

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ได๎มาตรฐาน
ได๎มาตรฐาน

3,454
798
38
40-2
9.33/2 =

4.33

4.33

100

5.00

4.66

ดีมาก

ระดับ 2
ระดับ 2

ระดับ 3
ระดับ 3

3.00
3.00

ระดับ 2

ระดับ 3

3.00

3.00

ปานกลาง

ระดับ 2
11.67/ 3 =

2.00
3.89

20.00

5.00

20.00

1.67

120.00

5.00

ระดับ 4
3.43

4.42
ปานกลาง

85

9/3 =
ระดับ 2

ตัวบํงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบํงชี้ 4.2.1 ร๎อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1
12.00
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
1
ตัวบํงชี้ 4.2.2 ร๎อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
36.00
ที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ
5
ตัวบํงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
6
12.00
หลักสูตร
5
ตัวบํงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 4
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
10.29/3 =
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

7

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบํงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบํงชี้ 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ 5.3 การประเมินผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบํงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ระดับ 2

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
ระดับ 3

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
3.00

ระดับ 2

ระดับ 2

2.00

ระดับ 2

ระดับ 2

2.00

12 ข๎อ

5.00

3.00

ปานกลาง

ระดับ 3
3.00
= 3.36

3.00
ปานกลาง
ดี

10 ข๎อ

12
12
12/4 =

ระดับ 2
3/1 =
41.22/13

การดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปในภาพรวมของ 4 พันธกิจหลัก ได๎ดังนี้
การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรศิลปะบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) เป็นไป
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ได๎รับการรับรองจากคณะกรรมการอุดมศึกษา
(กกอ.) วันที่ 11 เมษายน 2555
หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) (หลักฐาน มคอ.2 มอค.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
การวิจัยสร้างสรรค์
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย สนับสนุนให๎
อาจารย์เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทั้งในระดับคณะ และในระดับหนํวยงานภายนอก
1) โครงการงานวิจัยเรื่อง “การออกแบบชุดสีจากลวดลายผ๎าทออีสานผํานเทคนิคเครื่องเคลือบ” :
หนํวยงานหลักที่รับผิดชอบงานวิจัย ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายและภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล หัวหน๎าโครงการ และ
อาจารย์วรุษา อุตระ และผู๎ชํวยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม ผู๎รํวมวิจัย (แล๎วเสร็จ)
2) โครงการวิจัยในหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร : โครงการวิจัย “หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิล ปะการออกแบบ กรณีศึกษาผํานวิธีการอบรม
และผลลั พธ์ของบั ณฑิตหลั กสูตรปรั ญญาดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิล ป์ มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร”: ผู๎รํวมวิจัย (อยูํระหวํางดาเนินการ)
3) นิทรรศการผลงานคณาจารย์ ปี 2558 “รุํงอรุณแหํงความสุข” ในวันที่ 15 - 30 กันยายน 2558 ณ
หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ วังทําพระ กรุงเทพฯ (แล๎วเสร็จ)
หนํวยงานราชการภายนอก
4) โครงการ “การออกแบบชุดเฉดสี เพื่อแสดงอัตลั กษณ์ของจังหวัดเชียงใหมํผํานมุมมองการ
สร๎างสรรค์ผลงานแฟชั่นและสิ่งทอ” ได๎รับทุนอุดหนุนการวิจัย สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย
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มีผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล เป็นหัวหน๎าโครงการ อาจารย์อนุกูล บูรณะประพฤกษ์ เป็นผู๎รํวม
วิจัย (แล๎วเสร็จ)
โดยจุดเดํนของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย คณาจารย์สาขาวิชาฯมีผลงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับ
การยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีการใช๎ประโยชน์จริง
การบริการวิชาการ
คณาจารย์ในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ได๎นาองค์ความรู๎ทั้งจากการศึกษาวิจัยและองค์
ความรู๎ที่เกิดจากประสบการณ์ประกอบวิชาชีพมาให๎บริการวิชาการตํอสังคมทั้งในรูปแบบการทางานออกแบบ
การเป็นที่ปรึกษาโครงการหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได๎แกํ
1) โครงการวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ผ๎าระยะที่ 2 โดยได๎รับทุนจาก สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการ “ออกแบบชุดเครื่องแบบมัคคุเทศก์ ” โดยได๎รับทุนสนับสนุนจาก
กระทรวงการทํองเที่ยว
2) โครงการวิจัย “การออกแบบชุดสีจ ากลวดลายผ๎าทออีสานผํานเทคนิคเครื่องเคลือบและสิ่งทอ”
โดยได๎รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนสํงเสริมวิจัยคณะมัณฑนศิลป์
3) โครงการ “มิติ สะท๎อน ซ๎อน สัมผัส ” โดยได๎รับทุน ศิลป์ พีระศรี “ทุนสนับสนุนศิลปินยอดเยี่ยม
แหํงไทย”
4) โครงการ “ออกแบบชุดสีเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหมํผํานมุมมองการสร๎างสรรค์ผลงาน
แฟชั่นและสิ่งทอ” โดยได๎รับทุนสนับสนุนจาก สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ
และเป็นงานลักษณะบูรณาการงานบริการวิชาการแกํสังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย
นอกจากนี้คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ยังมีการบริการในรูปแบบกรรมการสอบวิ ทยานิพนธ์ กรรมการ
ตัดสินในการประกวดตํางๆ ที่ปรึกษาด๎านการออกแบบของหนํวยงานและสถาบันการศึกษาอื่น ได๎แกํ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล เป็นศิลปินและวิทยากรรับเชิญโครงการประชุมวิชาการงานสร๎างสรรค์
ด๎ า นศิ ล ปะการออกแบบสิ่ ง ทอและเครื่ อ งแตํ ง กาย นานาชาติ – ไทย : ขณะสื บ ค๎ น และสั ง เคราะห์
International Textile & Fahion Symposium –Thai : Surveying + Analizing ระหวํางวันที่ 21 – 23
เมษายน 2559 จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู๎ ชํว ยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน ไลํ สั ตรูไกล เป็นผู๎ ทรงคุณวุ ฒิ พิจารณาผลงานทางวิช าการ เรื่อ ง
“วัฒนธรรมรํวมสมัยสูํการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานศิลปหัตถกรรมผ๎าทอท๎องถิ่น” เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
“ศิลปกรรมสาร” ปีที่ 11 พ.ศ. 2559
นอกจากนี้ ภาควิชายังให๎บริการยืมครุภัณฑ์ทางการศึกษา (หุํน) สาหรับนักศึกษา เพื่อใช๎สาหรับการ
จัดการเรียนการสอนทั้งภายในและนอกคณะ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในสํวนของการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายสนับสนุนให๎
คณาจารย์และนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํางๆทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย
และโครงการที่ดาเนินรํวมกับหนํ วยงานภายนอกรวมทั้งสํงเสริมให๎มีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชาตํางๆ เชํน อาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี กรรมการดาเนินงานสํงเสริม
"โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํ เศรษฐกิจสร๎างสรรค์" และเข๎ารํวม
โครงการ "การยื่น ขอความคุ๎มครองทรั พย์ สินทางปัญญาจากการออกแบบ" อาจารย์เสรี เทียนเจลี้ เป็น
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โครงการ Art Camp ในระหวํางวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์ จัดโดยคณะมัณฑนศิลป์
และโครงการ Art Camp ประจาปี 2559 ณ จังหวัดกระบี่ โดยกองทุนสํงเสริมการศึกษาสร๎ างสรรค์ศิลปะ
“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ระหวํางวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2559
จากผลการประเมินแสดงให๎เห็นวํา ในปีการศึกษา 2558หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกายคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎ดาเนินงานตามแผนงานพันธกิจตําง และมีการ
ประชุมมอบหมายภาระงานให๎แกํอาจารย์ในสาขาวิชาตาม 4 พันธกิจ อันได๎แกํ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริ การวิ ช าการ และการทานุ บ ารุ งศิล ปะวัฒ นธรรม อยํางครบถ๎ว นตามหมวดและเกณฑ์ตัว บํงชี้ของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
สาขาวิ ช าการออกแบบเครื่ อ งแตํง กาย อยูํภ ายใต๎ การก ากับ ดูแ ลของคณะกรรมการประจาคณะ
มัณ ฑนศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จั ด เป็ นสาขาวิ ช าที่ กํอ ตั้ ง ในล าดั บ ที่ 7 ของคณะมั ณฑนศิ ล ป์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักออกแบบเครื่องแตํงกาย หรื อในอาชีพที่เกี่ยวข๎อง เชํน Stylist (สไตล์ลิส), Fashion
Marketing (การตลาดเกี่ยวกับการแตํงกาย), Photo Fashion (การถํายภาพ) ,Fashion Business (ธุรกิจ
แฟชั่น),Fabric Designer (นักออกแบบสิ่งทอ) และอื่นๆ เมื่อเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศไทย
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายจัดอยูํในระดับต๎นๆ ของประเทศ
หลักการที่สาคัญของหลักสูตร คือการเรียนรู๎ผํานการปฏิบัติโดยผู๎สอนที่เป็นผู๎มีประสบการณ์มืออาชีพ
โดยตรงและมีชื่อเสียงในสาขาวิชาแฟชั่น โดยสืบเนื่องจากที่สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นเป็นสาขาวิชาชีพที่มี
การเปลี่ยนแปลงสูงตามกระแสเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยํางรวดเร็วของสิ นค๎าในท๎องตลาด จึงต๎องการ
ผู๎สอนที่อยูํในสายวิชาชีพในแวดวงแฟชั่นอยํางแท๎จริงนอกเหนือจากการเรียนรู๎แฟชั่นในปัจจุบันแล๎ว หลักสูตร
ยั ง สํ ง เสริ ม ให๎ มี ก ารเรี ย นรู๎ ทั้ ง พื้ น ฐานประวั ติ ศ าสตร์ ก ารออกแบบเครื่ อ งแตํ ง กายของประเทศไทยและ
ตํางประเทศ รวมทั้งการให๎การศึกษาพื้นฐานงานสิ่งทอภูมิปัญญาชาวบ๎าน ทั้งการทอและการย๎อม พร๎อมทั้งจัด
ให๎ มี ก ารทั ศ นศึ ก ษายั ง แหลํ ง การเรี ย นรู๎ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งในท๎ อ งถิ่ น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ กั บ สถานศึ ก ษาใน
ตํางประเทศเป็นประจาทุกปี
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย จัดการเรียนการสอนเป็น 2 วิทยาเขต คือ
กรุงเทพฯ : อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น 5 (ปีการศึกษา 2558-2559 เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารเรียนที่
วังทําพระ)
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ : อาคารศิลป์พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนราชมรรคาใน อ.
เมือง จ.นครปฐม 73000
ความเป็นมา
ตั้งแตํปี 2549 รัฐบาลได๎เรํงรัดให๎สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและเอกชนด๎านอุตสาหกรรมแฟชั่น
และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อการสร๎างคน สร๎างธุรกิจ เพื่อให๎เกิดการพัฒนาประเทศ การ
สร๎างรายได๎ สํงเสริมการจ๎างงานและเศรษฐกิจประเทศและสิ่งสาคัญที่จะทาให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของความ
รํวมมือ คือ การสร๎างคนโดยเน๎นการผลิตนักออกแบบ หรื อผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านการออกแบบเครื่องแตํงกาย
ที่มีความรู๎ด๎านแฟชั่น สามารถสร๎างสรรค์ผลงานรองรับความก๎าวหน๎าของวงการอุตสาหกรรมแฟชั่น -สิ่งทอ ที่
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตํอเนื่อง ตลอดจนเผยแพรํการออกแบบเข๎าสูํเวทีการแขํงขันแฟชั่นระดับสากล อันจะ
นาพาประเทศไทยให๎กา๎ วสูํศูนย์กลางการออกแบบแฟชั่น
ด๎วยเหตุที่สังคมในปัจจุบันและอนาคต มีแนวโน๎มการพัฒนาความก๎าวหน๎าในด๎านศิลปะการออกแบบ
เครื่องแตํงกายอยํางตํอเนื่อง เพื่อสร๎างรากฐานความมั่นคงของแฟชั่น โดยพัฒนาบุคลากรแฟชั่นเข๎าสูํธุรกิจ
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แฟชั่น คณะมัณฑนศิลป์ซึ่งเป็นสถาบัน การศึกษาที่เป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตด๎านศิลปะการออกแบบ และได๎
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ความสามารถด๎านการออกแบบ ออกไปรับใช๎สังคมเป็นจานวนมาก จึงได๎เปิดรับนักศึกษา
ลักษณะโครงการพิเศษรุํนแรกในระดับปริญญาตรี เมื่อปีการศึกษา 2551 และได๎รับอนุมัติจัดตั้งภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย เมื่อปีการศึกษา 2553 เป็นหนํวยงานรับผิดชอบด๎านการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย ผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และได๎ปรับปรุงแก๎ไขหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ฉบับปี พ.ศ. 2555 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ได๎รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
ปัจจุบัน
สาขาวิชาได๎ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช๎สังคม เป็นจานวน 5 รุํน แล๎ว
ในปีการศึกษา 2558 คณะมัณฑนศิลป์ได๎รับงบประมาณแผํนดินในการปรับปรุงอาคารเรียน วังทํา
พระ ทาให๎ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ต๎องวางยุทธศาสตร์ในการย๎ายสถานที่เรียนไปจัดการศึกษา
บางสํวน ณ อาคารธนาลงกรณ์ เป็นการชั่วคราวระยะหนึ่ง เพื่อให๎สอดคล๎องกับธรรมชาติการเรียนการสอน
ของภาควิชาฯ ที่ต๎องพัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงของความทันสมัยอยํางรวดเร็ว โดยภาควิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย ต๎องจัดสรรเงินงบประมาณในการบริหารจัดการด๎านการจัดพื้นที่เพื่อการเรียนการสอนเป็นการ
ชั่วคราวโดยเรํงดํวนตามธรรมชาติของสาขาวิชา และเพื่ออานวยความสะดวกแกํนักศึกษา โดยสํวนกลางมิได๎
สนับสนุนเทําที่ควร และสืบเนื่องจากการจัดสถานที่เรียนชั่วคราวดังกลําวแล๎ว ภาควิชาฯ ยังต๎องจัดรถรับ-สํง
นักศึกษาระหวํางวิทยาเขตทุกวันเองตลอดภาคการศึกษาเพื่อให๎การปรับปรุงอาคารจากสํวนกลางมีผลกระทบ
ตํอการเรียนการสอนของนักศึกษาน๎อยที่สุด
ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา
“ เป็นเลิศด๎านความคิดสร๎างสรรค์ และเป็นผู๎นาด๎านการเรียนการสอนวิชาการออกแบบเครื่องแตํง
กายในระดับชาติและนานาชาติ”
ปณิธาน
สร๎างสรรค์บัณฑิต (ผู๎มีคุณธรรม) นักคิดสร๎างสรรค์ สรรค์สร๎างสังคม
อัตลักษณ์ของภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
การประยุกต์ใช๎งานศิลปะกับเทคนิควิทยาการเพื่อการออกแบบเครื่องแตํงกายตามยุคสมัย ที่
คานึงถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องแตํงกายและสามารถ
ประยุกต์ใช๎ศิลปะให๎มีความสอดคล๎องกับเทคนิควิทยาการทางการออกแบบ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ความสามารถในการดาเนินธุรกิจทางด๎านออกแบบเครื่องแตํงกาย
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร๎างสรรค์และเข๎าใจในขบวนการผลิตอุตสาหกรรมการออกแบบเครื่อง
แตํงกาย
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบตํอสังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
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ยุทธศาสตร์แผนปฎิบัติราชการประจาปี 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน
1. โครงการสัมมนาคณาจารย์ ประจาปี 2559 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัด
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ระหวํางวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอา รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
1) พิจารณาผลการเรียนการสอน มคอ.5 มคอ.6 ปีการศึกษา 2558
2) การสอนแบบการจัดตารางสอนและการจัดทา มคอ.3 มคอ.4 ปีการศึกษา 2559
3) การพิจารณาและประเมินผลการเชิญอาจารย์พิเศษ/ผู๎เชี่ยวชาญตามรายวิชาตําง ๆ ในปีการศึกษา
2558
4) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 38 วิชา คิดเป็นร๎อยละ 100 ดังนี้
ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาต๎น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
จานวน 16 รายวิชา ประกอบด๎วย
รายวิชา 360 101 Design I
รายวิชา 360 103 Drawing I
รายวิชา 360 105 Art Studio I
รายวิชา 360 107 Basic Technical Drawing
รายวิชา 367 101 Textile Design I
รายวิชา 367 103 Fashion Design I
รายวิชา 367 105 Pattern Making I
รายวิชา 367 107 Construction I
รายวิชา 367 201 Fashion Design III
รายวิชา 367 203 Creative Pattern Making
รายวิชา 367 204 Material for Fashion Design
รายวิชา 367 206 Fashion Design in Thai Style
รายวิชา 367 208 Fashion Marketing and Management
รายวิชา 367 216 Weaving
รายวิชา 367 218 Leather Design in Fashion
รายวิชา 367 221 Costume Design for Performing Arts
ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาปลาย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558
จานวน 17 รายวิชา ประกอบด๎วย
รายวิชา 360 102 Design II
รายวิชา 360 104 Drawing II
รายวิชา 360 106 Art Studio II
รายวิชา 360 108 Survey of Thai Art
รายวิชา 367 102 Textile Design II
รายวิชา 367 104 Fashion Design II
รายวิชา 367 106 Pattern Making II
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รายวิชา 367 108 Construction II
รายวิชา 367 109 Fashion Design History
รายวิชา 367 110 Computer for Fashion Design
รายวิชา 367 202 Fashion Design IV
รายวิชา 367 205 Surface Design
รายวิชา 367 207 Accessory Design
รายวิชา 367 209 Fashion Industry
รายวิชา 367 210 Fashion Coordination and Presentation
รายวิชา 367 217 Individual Project
รายวิชา 367 220 Fashion Photography
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาต๎น เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559
จานวน 4 รายวิชา ประกอบด๎วย
รายวิชา 367 111 Print for Fashion
รายวิชา 367 212 Art Thesis Preparation
รายวิชา 367 213 Fashion Styling
รายวิชา 367 215 Knitwear
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาปลาย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
จานวน 3 รายวิชา ประกอบด๎วย
รายวิชา 367 220 Fahion Photography
รายวิชา 367 217 Individual Project
รายวิชา 367 214 Art Thesis
2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2558
1) กิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์จากการออกแบบชุด
การเดินแฟชั่นโชว์จากการออกแบบชุด ในรายวิชา Fashion Design II โครงการ “XXXY Fashion
Show” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ อาคารศิลป์ 3 คณะมัณฑนศิลป์ จัดโดยนักศึกษาปีที่ 2 สาขาวิชา
การออกแบบเครื่องแตํงกาย
กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ โครงการ Crafty Scraps Fashion Show เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ
อาคารศิลป์ 3 คณะมัณฑนศิลป์ จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย รํวมกับ ภาค
วิชาการออกแบบเครื่องประดับ
2) การสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนเรียนดี 4 รางวัลตํอปี ทุนอุดหนุนการทาศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา 367 214 Art Thesis และทุนรางวัลศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมของสาขาวิชา จานวน 1 ทุน การสนับสนุน
การแสดงผลงานของนักศึกษาเพื่อรับรางวัลระดับชาติ ทุนการศึกษาให๎กับแกํนายธนาคม สิทธิกร จานวน 2
ทุน 6,000 บาท ทุนละ 3,000 บาท โครงการ Sustainable designer’s project
จัดโดยบริษัท
สยามพิวรรธน์ จากัด ศูนย์การค๎าสยามเซ็นเตอร์ รํวมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) และธนาคาร
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ไทยพาณิชย์ และโครงการ Designer’Thing Season 2 กิจกรรม Thai Touch จัดโดย กรมสํงเสริม
อุตสาหกรรม
3) การจัดให๎มีการศึกษาดูงานในรายวิชาด๎านการตลาดและอุตสาหกรรมตามแผนการสอนที่กาหนดใน
มคอ.3 เพื่อให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎และพัฒนาศักยภาพนักศึกษารวมถึงเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ศตวรรษที่
21 โดยมีการแลกเปลี่ยนจากผู๎ประกอบการที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ ได๎แกํ
3.1) รายวิชา 360 108 Survey of Thai Art ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ในวันที่ 30
เมษายน 2559
3.2) รายวิชา 367 207Accessory Design ณ โรงงานบางกอก รับเบอร์ จากัด (มหาชน) วันที่ 22
มีนาคม 2559
3.3) รายวิชา 367 209 Fashion Industry ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
3.4) รายวิชา 367 220 Fashion Photography ณ Shoot D Studio วันที่ 28 มีนาคม 2559 และ ณ
ชานิ สตูดิโอ วันที่ 7 เมษายน 2559
4) สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ได๎มขี ๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการ ในโครงการความรํวมมือ
ด๎านหลักสูตรระหวํางสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย กับ Ravensbourne University in London
ประเทศอังกฤษ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ได๎นานักศึกษาเพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติหลักสู ตรระยะสั้น ด๎าน
Surface Design ให๎กับนักศึกษา จานวน 10 คน ระหวํางวันที่ 18 – 27 มิถุนายน 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยสร้างสรรค์
เพื่อให๎อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอนได๎เพิ่มพูนความรู๎ในรายวิชาที่สอนจากการวิจัยหรือ
สร๎างสรรค์ ปี 2558 สาขาวิชาจึงจัดทาแผนงบวิจัยสร๎างสรรค์ของสาขาวิชา ดังนี้
1. โครงการจัดทาตารา/คูํมือเพื่อรวบรวมวัสดุตําง ๆ เพื่องานแฟชั่น จานวน 300,000 บาท
2. ทุนเพื่อการศึกษาดูงาน จานวน 2 ทุน 75,000 บาท
3. ทุนสนับสนุนการเขียนตารารายวิชา 367 204 Material for Fashion Design และ 367 207
Accessory Design เรื่อง งานพิมพ์สาหรับใช๎ในเสื้อผ๎าและเครื่องแตํงกาย จานวน 100,000 บาทเพื่อขอ
ตาแหนํงทางวิชาการ
ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคฤดูร๎อน การสนับสนุนและสํงเสริมคณาจารย์ในสาขาวิชาไปบรรยายตาม
หนํวยงานและการเข๎ารํวมการดาเนินงานในการดาเนินงานโครงการตํางๆ โดยกาหนดแผนการบริการวิชาการ
รายบุคคลเชํน รับเชิญเป็นวิทยากร เป็นศิลปินรับเชิญ เป็นกรรมการตัดสินการประกวด เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิ
อํา นผลงานทางวิช าการ และรํ ว มกิ จ กรรมด๎ านการบริก ารวิ ช าการและท านุบ ารุง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่เ ป็ น
สํวนกลางคณะ และมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จัดทาแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมการดาเนินการเพื่อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายทั้งหนํวยงานภายใน ได๎แกํ โครงการ Art Camp และหนํวยงาน
ภายนอก ได๎แกํ โครงการมหกรรมผ๎าไทยเทิดไท๎ราชินี Thai Fabric Festival 2016 รวมทั้งแผนสนับสนุนทุน
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การสร๎างสรรค์ผลงานการประกวดและการแสดงผลงานของนักศึกษาเพื่อรับรางวัลระดับชาติ ทุนละ 3,000
บาทตํอโครงการ ได๎แกํ
1) ทุนการศึกษาให๎แกํนายธนาคม สิทธิอัฐกร จานวน 3,000 บาท โครงการ Sustainable designer’s
project จัดโดยบริษัท สยามพิวรรธน์ จากัด ศูนย์การค๎าสยามเซ็นเตอร์ รํวมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ ได๎รับรางวัล 2nd runner-up
2) ทุน การศึ ก ษาให๎ แ กํ น ายธนาคม สิ ท ธิ อั ฐ กร จ านวน 3,000 บาท โครงการ Designer’Thing
Season 2 กิจกรรม Thai Touch จัดโดย กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม ได๎เข๎ารอบสุดท๎าย
3) สํงเสริมนักศึกษาเข๎ารํวมแสดงผลงานในโครงการ Museum road selected by Jitsing Somboon
4) ทุนสนับสนุนนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ BIFF & BIL 2016 ระหวํางวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2559 ณ
อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค๎าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จานวน 8,000 บาท
5) สํงเสริมนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการมหกรรมผ๎าไทยเทิดไท๎ราชินี จัดโดย กรมการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ได๎มีแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2559 โดยจัดให๎
อาจารย์ได๎พัฒนาได๎พัฒนาตนเองในเรื่อง การเขียนตาราคูํมือ การทาวิจัยสร๎างสรรค์ผลงาน การพัฒนาด๎าน
ภาษา ทุนสนับสนุนการทาตาแหนํงทางวิชาการ รวมทั้งจัดให๎ บุคลากรสายสนับสนุนได๎พัฒนาตนเองในด๎าน
การจัดทาฐานข๎อมูล MIS การพัฒนาด๎านภาษา
เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 คณะมัณฑนศิลป์ได๎รับงบประมาณแผํนดินในการปรับปรุงอาคารเรียน
วังทําพระ ทาให๎ ภาควิช าการออกแบบเครื่องแตํงกาย ต๎องวางยุทธศาสตร์ในการย๎ายสถานที่เรียนไปจัด
การศึกษาบางสํวน ณ อาคารธนาลงกรณ์ เป็นการชั่วคราวระยะหนึ่ง เพื่อให๎สอดคล๎องกับธรรมชาติการเรี ยน
การสอนของภาควิชาฯ ที่ต๎องพัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงของความทันสมัยอยํ างรวดเร็ว และเพื่อรองรับ
การบริหารจัดการ เพื่ออานวยความสะดวกกับผู๎เชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษที่มีความจาเป็นตํอการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาทั้งนี้ ภาควิชาฯ ได๎วางแผนด๎านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักศึกษาให๎มีผลกระทบตํอการ
เรี ย นการสอนของนั ก ศึก ษาน๎ อ ยที่ สุ ด ได๎แ กํ การจั ด ให๎ มี รถรั บ -สํ ง นัก ศึ กษาระหวํา งวิท ยาเขตตลอดภาค
การศึกษา เป็นต๎น
สาหรับแผนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นไปตามผลการประเมิน
การเรียนรู๎ของนักศึกษาที่เสนอให๎มีการจัดการเรียนการสอน ได๎แกํ การเปิดรายวิชาเลือกเสรี วิชา Knitwear
เป็นต๎น รวมถึงการจัดตั้งงบประมาณคําวัสดุรายวิชาละ 5,000 บาท เพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการด๎าน
การเรียนการสอนของอาจารย์ผู๎สอนและนักศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายมุํงเน๎นการผลิตบัณฑิต ที่มีความโดดเดํนด๎านความคิดสร๎างสรรค์
เป็นต๎นแบบแนวความคิด ไมํลอกเลียนงานผู๎อื่น มีระบบความคิดเป็นขั้นตอน มีรสนิยมในการออกแบบ มีความ
รับผิดชอบตํอสังคมและมีใจที่เสียสละพร๎อมที่จะอุทิศเพื่อยกระดับสังคมด๎วยงานออกแบบที่มีคุณคํา
จุดเด่นของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ด้านหลักสูตร
หลั ก สู ต รศิ ล ปบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบเครื่ องแตํ ง กาย มุํ งเน๎ น ความเป็ น เลิ ศ ด๎ า นความคิ ด
สร๎างสรรค์เป็นผู๎นาทางด๎านการเรียนรู๎และสร๎างสรรค์ศิลปะการออกแบบในระดับ ชาติและนานาชาติ โดยผลิต
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บัณฑิตที่เข๎าใจในปั ญหาในงานออกแบบ สามารถค๎นคว๎าคิดวิเคราะห์ และบรูณาการความรู๎ตํางๆเข๎ากับ
ความคิดสร๎างสรรค์เพื่อสร๎างผลงานออกแบบที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต๎องการของสังคมไทยได๎อยํางมี
เอกลักษณ์เฉพาะตน โดยปลูกฝังให๎บัณฑิตมีจิตสาธารณะเมตตาตํอผู๎อื่น รวมทั้งมีจรรยาบรรณและมีจิตสานึก
ในความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมได๎แกํบัณฑิตที่ได๎รับรางวัลนักออกแบบดี เดํนระดับชาติ ที่เป็น
แบบอยํางที่ดีแกํนักศึกษาปัจจุบัน ตัวอยํางเชํน ในสาขาการออกแบบสิ่งทอ (Designer of The Year)
นางสาวรุ๎งพลอย ล๎อไพฑูรย์
ด้านบุคลากร
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะ และเป็นผู๎มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับจากสังคม เห็นได๎จากการได๎รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแสดงและตัดสินผลงาน รวมทั้งสาขาวิชา
ฯ ได๎แกํ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล อาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภั กดี อาจารย์เสรี เทียนเจลี้
นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมีสื่อสัมพันธ์และความรํวมมือที่ดีกับหนํวยงานและองค์ กรเอกชนในวิชาชีพ ได๎แกํ แบ
รนด์สินค๎า Jaspal Flynow Grayhound Chaga London Good Mixer และบุคลากรในเครือสหพัฒน์ เป็น
ต๎น ซึ่งองค์กรดังกลําวมีบุคลากรที่มีประสบการณ์วิชาชีพสูง และภาควิชาฯ ก็ได๎เชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ
เพื่อให๎นักศึกษาได๎สัมผัสกับผู๎ที่อยูํในแวดวงโดยตรงในวงการแฟชั่น ที่เป็นผู๎มีประสบการณ์ด๎านการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย และศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบเครื่ องแตํงกายทุกแขนงซึ่งล๎วนแล๎วแตํเป็นบุคคลที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ด้านการเรียนการสอน
ลักษณะการเรียนการสอนของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายเป็นการเรียนรู๎ตามธรรมชาติของ
ศิลปะและการออกแบบที่เน๎นการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง
ในการสอนวิชาทุกรายวิชานักศึกษาได๎รับความรู๎จากอาจารย์และอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นนักวิชาการและ
นักออกแบบผู๎มีป ระสบการณ์ทางานสูงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ใน
รายวิ ช าที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห๎ นั ก ศึ ก ษาได๎ รั บ ประสบการณ์ จ ริ ง จั ด ให๎ นั ก ศึ ก ษาไปศึ ก ษาดู ง านในสถาน
ประกอบการ รวมทั้งการให๎โอกาสแกํนักศึกษาได๎มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในตํางประเทศตามความ
ต๎องการของนักศึกษาด๎วย จึงทาให๎สามารถสร๎างความเข๎มแข็งทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านผลผลิต
นักศึกษาที่สาเร็จจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องแตํงกาย สามารถประกอบอาชีพ
นักออกแบบเสื้อผ๎าเครื่องแตํงกายได๎แกํ บัณฑิตที่ประสบความสาเร็จในสายวิชาชีพแกํสังคมและประเทศชาติ
โดยสามารถสร๎างแบรนด์จูดี้ เป็นของตนเอง และสามารถขยายธุรกิจในระดับสากลแม๎วําหลักสูตรเพิ่งผลิต
บัณฑิตนักออกแบบสูํวงการวิชาชีพได๎เพียงในระยะเวลาไมํนาน
นอกจากนี้การที่ห ลั กสู ตรเน๎ นพัฒนาและเสริมสร๎างทักษะด๎านความสามารถและรสนิยมจึง ทาให๎
สามารถทางานที่เกี่ยวงข๎องกับการออกแบบเครื่องแตํงกายได๎ หลากหลายแขนง เชํน นักวาดภาพประกอบ
แฟชั่น นักออกแบบเครื่องประดับตกแตํงกายเชํ น หมวก กระเป๋า รองเท๎า เข๎มขัด นักออกแบบลายผ๎า ศิลปิน
สร๎างสรรค์งานผ๎า ผู๎ สอนทางด๎านเครื่องแตํงกาย นักวิจัยทางด๎านเครื่องแตํงกาย ผู๎ประกอบการและ/หรือ
ผู๎จัดการโรงงานผลิตเสื้อผ๎าและเครื่องนุํงหํม ชํางภาพแฟชั่น นักออกแบบอิสระ สไตล์ลิส เป็นต๎น
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการต่อสังคม
ในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายมีโครงการความรํวมมือกับสถาบันและ
องค์กรเอกชนภายนอกด๎านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการแกํสังคมหลายโครงการ โดยมีการบูร
ณาการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการตํอสังคมกับการเรียนการสอนให๎นักศึกษามีสํวนรํวมใน
การบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม เพื่อพั ฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแกํนักศึ กษา
เพื่อยกระดับสุนทรียะของคนในสังคมด๎วยงานออกแบบที่มีคุณคําแสดงออกซึ่งความเป็นไทยและมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ได๎แกํ โครงการ Art Camp “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด๎านความคิดสร๎างสรรค์แกํเด็กและ
เยาวชนในเขตภูมิภาค ในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะมัณฑนศิลป์” ระหวํางวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2559 ณ
โรงเรียนบ๎านไรํประชาสรรค์ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โครงการออกแบบชุดสีเพื่อแสดงอัตถลักษณ์ของจังหวัด
เชียงใหมํผํานมุมมองการสร๎างสรรค์ผลงานแฟชั่นและสิ่งทอ
ปัญหาของสาขาวิชา
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย มีปัญหาด๎านสถานที่จัดการเรียนการสอน
เนื่องด๎วยคณะวิชามีโครงการปรับปรุงอาคารเรียนให๎เหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น และให๎สาขาวิชาย๎ายการจัด
การศึกษาทั้งหมดไปจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อันมีผลตํอการบริหารจัดการเรียนสอน
ของสาขาวิชาฯ และไมํเอื้ออานวยตํอเวลาและการเดินทางไปสอนของอาจารย์ผู๎สอนจากภายนอก (อาจารย์
พิเศษ) ที่มีความจาเป็นอยํางยิ่งสาหรับการเรียนการสอนของภาควิชาฯ อีกทั้งธรรมชาติการเรียนการสอนด๎าน
แฟชั่นควรจะเรียนในเมือง เพราะต๎องสารวจตลาดที่มี การเปลี่ยนแปลงได๎ทันทํวงทีและการเรียนการสอนที่
นครปฐมถื อ เป็ น จุ ด ด๎ อ ยของสาขาวิ ช า หากเปรี ย บเที ย บกั บ หลั ก สู ต รการออกแบบเครื่ อ งแตํ ง กาย ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งตั้งอยูํกลางเมืองยํานอโศก ใกล๎ห๎างสรรพสินค๎าชื่อดังหลายแหํง หรือแม๎แตํ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึง่ ตัง้ อยูทํ ่ีสยามสแควร์ เป็นต๎นในประเด็นดังกลําว ภาควิชาฯ ได๎ดาเนินการแก๎ปัญหา
โดยการขออนุมัติจัดการเรียนการสอนบางสํวนที่อาคารธนาลงกรณ์ เป็นการชั่วคราว พร๎อมทั้งจัดรถรับ-สํง
นักศึกษาตลอดปีการศึกษา
2) การบริหารจัดการ
ภาควิชาฯ เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษมีรายได๎จากคําธรรมเนียมการศึกษาทางเดียว และจาเป็นต๎อง
จัดสรรรายจํายเพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกคืนให๎กับนักศึกษาในรูปแบบตําง ๆ รวมถึงการจัดหา
อุป กรณ์ ครุ ภัณฑ์ การปรั บ ปรุ งสิ่ ง กํอ สร๎ า งและสิ่ งอ านวยความสะดวกตําง ๆ จากรายได๎ สํ ว นนี้ เทํ านั้ น
ขณะเดียวกันยังต๎องจัดสรรรายได๎บางสํวนแกํคณะและมหาวิทยาลัยอีกด๎วย ฉะนั้นการบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนและอานวยความสะดวกแกํอาจารย์ อาจารย์พิเศษ นักศึกษา และบุคลากร จึงต๎องกาหนดเป็น
แผนปฏิบัติการอยํางรัดกุมเพื่อให๎การบริหารจัดการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพยิ่ง
3) คุณสมบัตินักศึกษา
การรับเข๎าศึกษาสาขาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ยังมีปัญหาด๎านพื้นฐานการวาดเส๎นและวิชาการ
สาขาวิชาฯ จาเป็นต๎องเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานนี้กํอนเปิดการเรียนการสอน
4) บุคลากรมีจานวนจากัด
บุคลากรทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายโดยตรงมี
จานวนน๎อยและสํวนใหญํประสงค์จะทางานในวงการวิชาชีพมากกวําการเป็นอาจารย์ประจาสาขาวิชาฯ จึง
วางแผนที่จะสร๎างบุคลากรจากบัณฑิตของสาขาวิชาเองในระยะตํอไป
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2558 วันที่รายงาน 28 ก.ค.59
หมวดที่1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 104010
อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2)
มคอ. 2
1. ผศ. ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล
2. อาจารย์ณัฏฐินี ผายจันเพ็ง *
3. อาจารย์วรุษา อุตระ
4. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์
5.อาจารย์ดรุพร เขาจารี **

ปัจจุบัน
1. ผศ.ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล
2. อาจารย์วรุษา อุตระ
3. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์
4. อาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี
5. อาจารย์อนุกูล บูรณประพฤกษ์

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที/่ วันที่ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย)
11 เมษายน 2558
* ลาออก พฤษภาคม 2556
** ลาออก ตุลาคม 2556
สาขาวิชาฯ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่
3-5 และอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรลาดับที่ 2 เมื่อวันที่ 16
พ.ค.56 โดยได๎รับการอนุมัติตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 6/2558 เมื่อ
วันที่ 10 มิ.ย.58

อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์ประจาภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-3)
1. อาจารย์อนุชา โสภาคย์วิจิตร์
4. อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์
2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง
5. อาจารย์โกวิท มีบุญ
3. อาจารย์ชัยณรงค์ อริยประเสริฐ
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4)
1. อาจารย์จิตต์สิงห์ สมบุญ
7. อาจารย์บัญชา ชูดวง
2. อาจารย์อินทิรา ทัพวงศ์
8. อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา
3. ผศ.ดร.วิทวัน จันทร
9. อาจารย์พรพิไล มีมาลัย
4. อาจารย์ชลิต นาคพะวัน
10. อาจารย์วสันต์ ผึ่งประเสริฐ
5.อาจารย์ดนัย อุํนอนันต์
11. อาจารย์ชัยชน สวันตรัจฉ์
6. อาจารย์เอกกมล อรรถกมล
12. อาจารย์โกสินทร์ ชิตามร
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13. อาจารย์มาลินี วิกรานต์
14. อาจารย์สุนทร จันทร์นิเวศน์
15. อาจารย์วัชรดล อริยเมธกุล
16. อาจารย์ปัญจพล อัศวลาภนิรันดร
17. อาจารย์ชาตรี เทํงฮะ
18. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ระพี ลีละสิริ
19. อาจารย์อาภาณัฐ นิลยกานนท์
20. อาจารย์มนอัปสร สุวรรณาคาร
21. อาจารย์สุวิสาห์ ไลํสัตรูไกล
22. อาจารย์อภิชาติ พูนตระกูลเกียรติ
คณะกรรมการศิลปนิพนธ์
1. อาจารย์อินทิรา ทัพวงศ์
2. อาจารย์จิตต์สิงห์ สมบุญ
3. อาจารย์ดนัย อุํนอนันต์
4. อาจารย์วสันต์ ผึ่งประเสริฐ
5. อาจารย์เอกกมล อรรถกมล
6. อาจารย์ชลิต นาคพะวัน

23. อาจารย์ปรวินทร์ โกมลภิส
24. อาจารยประภากาศ อังศุสิงห์
25. อาจารย์โสภณ สรงกรุง
26. อาจารย์ธีร์ โคตรถา
27. อาจารย์ทวีศักดิ์ ชื่นชูธรรม
28. อาจารย์นลินณัฐ ดีสวัสดิ์
29. อาจารย์ชัย เจียมกิตติกุล
30. ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์
31. อาจารย์จตุรณ แรํเพชร

7. อาจารย์บัญชา ชูดวง
8. อาจารย์ชัยชน สวันตรัจฉ์
9. อาจารย์ชาตรี เทํงฮะ
10. อาจารย์ทเนศ บุญประสาน
11. อาจารย์ปัญจพล อัศวลาภนิรันดร
12. อาจารย์เสรี เทียนเจลี้

สถานที่จัดการเรียนการสอน อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น 5 และพระราชวังสนามจันทร์
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1)
เกณฑ์การประเมิน
1

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลป
ตารางที่ 1.1-1
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่อง ตารางที่ 1.1-2
แตํงกาย มีอาจารย์ประจาหลักสูตร
*เอกสารเพิ่มเติม
ตลอดระยะเวลาจัดการศึกษาจานวน 5 การปรับปรุงแก้ไข
ราย โดยได๎รับการอนุมัติตามมติที่
หลักสูตรศิลป
ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ บัณฑิต
6/58 เมื่อวันที1่ 0 มิ.ย. 2558 ดังนี้
สาขาวิชาการ
1. ผศ.ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล
ออกแบบเครื่อง
2. อาจารย์วรุษา อุตระ
แต่งกายฉบับปี
3. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์
พ.ศ. 2555
4. อาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี
คณะมัณฑนศิลป์
5. อาจารย์อนุกูล บูรณประพฤกษ์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรได๎รับการ
อนุมัติตามมติที่
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
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2

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย
มีคุณวุฒิและตาแหนํงทางวิชาการ ดังนี้
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จานวน 1
ราย และดารงตาแหนํงผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย (ผศ.ดร.
น้าฝน ไลํสัตรูไกล) และอาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขา
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ทั้ง
5 ราย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนด
1. ผศ.ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล
วุฒิการศึกษา :
ศ.บ. ประยุกตศิลปศึกษา
Master Degree Visual Art
Ph.D.Textile
2. อาจารย์วรุษา อุตระ
วุฒิการศึกษา :
ศ.บ. ประยุกตศิลปศึกษา (ศิลปะสิ่ง
ทอ)
ศ.ม. ประยุกตศิลปศึกษา
3. อาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี
วุฒิการศึกษา :
สถ.บ. สถาปัตยกรรมตกแตํงภายใน
Master of Science Interior
Design
4. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์
วุฒิการศึกษา :
คศ.บ. ศิลปหัตถกรรม
M.F.A. Design
5. อาจารย์อนุกูลบูรณประพฤกษ์
วุฒิการศึกษา :
ศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป์
Diploma, advertising
photography
ประสบการณ์ : ประกอบวิชาชีพ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ศิลปากร ครั้งที่
6/2558 เมื่อวันที่
10มิ.ย.2558
ตารางที่ 1.1-2*
เอกสารเพิ่มเติม
การการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่อง
แต่งกายฉบับปี
พ.ศ. 2555
คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรได๎รับการ
อนุมัติตามมติที่
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่
6/2558 เมื่อวันที่
10มิ.ย.2558
(เอกสารอนุมัติ
ฉบับจริงอยูํที่คณะ)
- มคอ.3 ปี 58
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เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

เฉพาะทางด๎านการถํายภาพแฟชั่น
เป็นระยะเวลามากกวํา 10 ปี
- ปี 2556 – ปัจจุบัน อาจารย์
ประจาสาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย คณะ
มัณฑนศิลป์ เป็นผู๎สอนใน
รายวิชา 367 220 Fashion
Photography
- ปี 2549 – 2556 ชํางภาพ
อิสระ ถํายภาพแฟชัน่ ให๎กับ
หนังสือนิตยสาร เชํน ดิฉนั ,
ELLE, The Magazine. และ
แคตตาล็อกให๎แบรนด์เสื้อผ๎า
เชํน theatre, CC-OO
- ปี 2443-2444 ชํางภาพเพื่อ
การโฆษณา Lighthouse
Productions, San
Francisco, USA
3
4
5

คุณสมบัติของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู๎สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ทปี่ รึกษาการค๎นคว๎าอิสระ
6 คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
รํวม(ถ๎ามี)
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์
8 การตีพิมพ์เผยแพรํผลงานของผูส๎ าเร็จ
การศึกษา
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค๎นคว๎าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อยํางตํอเนื่องและสม่าเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
กาหนด
ออกแบบเครื่องแตํงกายได๎ปรับปรุง
หลักสูตร เมื่อปี พ.ศ. 2555 ครบ
กาหนดระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร ใน
ปี พ.ศ. 2560 โดยในแตํละปีได๎จัดทา
การประเมินการเรียนการสอน การทวน

หลักฐาน
-รายงานผล
ประเมิน มคอ.7 ปี
56, 57
- ผล SAR ปี 56,
57
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เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน
สอบผลสัมฤทธิ์เกินร๎อยละ 25 ของ
รายวิชา (จานวน 20 รายวิชาจาก 20
รายวิชา) ที่เปิดการเรียนการสอนใน
ภาคต๎น ปีการศึกษา 2558 และเกิน
ร๎อยละ 25 ของรายวิชา (จานวน 18
รายวิชา จาก 18 รายวิชา) สาหรับภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2558 และ มคอ.7
ทุกปีเพื่อนาผลที่ได๎มาใช๎ในการวางแผน
ในปีตํอไปและนาไปใช๎ในการปรับปรุง
หลักสูตร ปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. เสริมสร๎างและพัฒนาความสามารถ
และความคิดสร๎างสรรค์ของบัณฑิต ให๎
ทันและสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง
กับเทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนการ
สอนที่เน๎นการศึกษาดูงาน การ
วิเคราะห์แนวโน๎ม การลงมือปฏิบัติ
และการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ใน
เวทีการแขํงขันระดับชาติและนานาชาติ
ซึ่งมีทุนสนับสนุนให๎กับนักศึกษาที่
ผลงานได๎ผํานเข๎ารอบการประกวด
หนํวยงานของภายนอก (หนังสือขอ
อนุมัติเงินสนับสนุน, รายงานการ
ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2558)
2. การจัดเตรียมสาหรับการปรับปรุง
หลักสูตรในรอบ ปี พ.ศ. 2560 โดยได๎
นาผลการวิเคราะห์จากบัณฑิตและ
ผู๎ประกอบการ มาใช๎ในการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่
2/2559 วาระที่ 4.1 เพื่อเตรียมทารําง
หลักสูตร ปี 2560
3. มีแผนการเปิดหลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท ด๎าน Fashion Manage
โดยให๎อาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี 5 คน เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรระดับปริญญาโท และเปิดรับ
อาจารย์จากภายนอก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- หนังสือขออนุมัติ
เงินสนับสนุน
- รายงานการ
ประชุม

หมายเหตุ
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข๎อ 1 ข๎อ 2 และข๎อ 11
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

1.1

ผําน

ผลการดาเนินงาน
ผําน
ไมํผําน

ผลการประเมิน
 หลักสูตรได๎มาตรฐาน
 หลักสูตรไมํได๎มาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. มีคณาจารย์พิเศษที่เชิญสอนล๎วนเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิและเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถและมีชื่อเสียงใน
วิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ในวงการด๎านการออกแบบ อาทิดีไซเนอร์แบรนด์flynow , Greyhound,Jaspal เป็น
บรรณาธิการและสไตล์ลิทส์นิตยสารทางแฟชั่นที่มีชื่อเสียง ได๎แกํ นิตยสารเปรียว wall paper ฯลฯ เพื่อให๎
นักศึกษาได๎รับความรู๎จากผู๎มีประสบการณ์ตรงในการเรียน
2. การเชิญอาจารย์พิเศษที่เป็นดีไซเนอร์จากแบรนด์ตําง ๆ รวมถึงเจ๎าของธุรกิจแฟชั่นเป็นการสร๎าง
โอกาสให๎คนในวงการออกแบบและสถานประกอบการได๎เห็นและสัมผัสความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และการ
พัฒนาผลงานของนักศึกษา เป็นการสร๎างโอกาสในการเข๎าสูํแหลํงงานในวงวิชาชีพแกํนักศึกษาโดยตรง
รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์แกํนักศึกษาในการแสวงหาแนวทางในวิชาชีพที่ตรงกับความต๎องการของตนเองใน
อนาคต
3. การมีปฏิสัมพันธ์กับวงการออกแบบและธุรกิจอยํางสม่าเสมอและตํอเนื่องนี้เป็นการสร๎างความรํวมมือ
ทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรและภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายกับหนํวยงานภายนอกได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ พร๎อมกันนี้ยังทาให๎ภาควิชาฯ แข็งแกรํงในการรํวมสมัยทันความเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
โอกาสในการพัฒนา
1. ความสาเร็จและความมีชื่อเสียงของอาจารย์พิเศษในวิชาชีพเหลํานั้น สามารถเป็นต๎นแบบและเป็น
แบบอยํางที่ดีแกํนักศึกษาใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและการสร๎างสรรค์ผลงานที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ตนเองได๎อยํางมีประสิทธิผล
2. การมีปฏิสัมพันธ์กับวงการออกแบบและธุรกิจและความรํวมมือทางวิชาการในวิชาชีพนี้ ชํวยอานวย
ความสะดวกในการจัดการศึกษาที่มีข๎อจากัดของภาควิชาฯ ในด๎านการขยายอัตรากาลังด๎านบุคลากรซึ่งจะเป็น
ภาระแกํภาควิชาฯ ขณะเดียวกันบุคลากรที่มีอยูํจะได๎รับการพัฒนาตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษา
2553
2554
2555 (ปีที่เริ่มใช๎หลักสูตรฯ)
2556
2557
2558

จานวนนักศึกษาคงอยูํ (จานวนจริง)ในแตํละชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ตกค๎าง
48
48
44
48
47
47
43
28
47
46
46
4
43
28
46
46
13
51
42
28
44
8
45
49
41
28
3

หมายเหตุ
1) นักศึกษาที่อยูํเกินกวํากาหนดเวลาการสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
ให๎นับรวมอยูํในชํองนักศึกษาตกค๎าง
2) จานวนในชํองสีเทา หมายถึง จานวนนักศึกษาของหลักสูตรกํอนปรับปรุง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
นักศึกษาขาดความพร๎อมด๎านวุฒิภาวะและการปรับตัวในการเรียนในชํวงปีแรกซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาได๎
ให๎คาปรึกษาแนะนาจนสามารถพัฒนาตนเองและกลับเข๎าสูํระบบการศึกษา จึงเป็นสาเหตุทาให๎นักศึกษา
สาเร็จการศึกษาช๎ากวํากาหนด
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข๎า (ตั้งแตํปี
การศึกษาที่เริ่มใช๎หลักสูตร)
2555
2556
2557
2558
(รับใหมํ 43 คน)

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

58

57

56

55

คําเฉลี่ย

จานวนจบในรุํน
จานวนรับเข๎าในรุํน
ร๎อยละของจานวนที่รับเข๎าในรุนํ
จานวนจบในรุํน
จานวนรับเข๎าในรุํน
ร๎อยละของจานวนที่รับเข๎าในรุนํ
จานวนจบในรุํน
จานวนรับเข๎าในรุํน
ร๎อยละของจานวนที่รับเข๎าในรุนํ
จานวนจบในรุํน
จานวนรับเข๎าในรุํน
ร๎อยละของจานวนที่รับเข๎าในรุนํ

26
93
43

51
-

43
-

28
-

-

ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการสาเร็จการศึกษา : นักศึกษาไมํปฏิบัติตนตามข๎อตกลงในการเรียนของรายวิชาที่
กาหนด ทาให๎นักศึกษาไมํสามารถพัฒนางานได๎ทันเวลาซึ่งเป็นสาเหตุไมํผํานเกณฑ์การประเมิน
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2558 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
ลาดับ
ที่
1

2
3
4

ผลรวมค่า จานวน
ค่าเฉลี่ย
คะแนน ข้อที่ตอบ

ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่งชี้

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ๎าง
3,454
17
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม
523
3
(2) ด๎านความรู๎
469
3
(3) ด๎านทักษะทางปัญญา
467
3
(4) ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล
469
3
(5) ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
804
5
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
722
4
จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน)
จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได๎รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (คน)
ผู๎ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
(ร๎อยละ) (อยํางน๎อยร๎อยละ 20)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป

: คําเฉลี่ย 4.32
: คําเฉลี่ย 4.33
: คําเฉลี่ย 4.20
: คําเฉลี่ย 4.20

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4.33
4.59
4.11
4.10
4.11

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิต ปี
การศึกษา
2557

4.23
4.75
40
38
95.00

4.32 คะแนน
4.33 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
4.20 คะแนน

ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ภายในเวลา 1 ปีรุ่นจบปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี)
วันที่สารวจ 16 ธ.ค.58
ข๎อมูลพื้นฐาน

จานวน

ร๎อยละ

จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด๎งานทาหลังสาเร็จ
การศึกษา
(ไมํนบั รวมผู๎ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไมํตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตทีป่ ระกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีงานทากํอน
เข๎าศึกษา

42
42

100
100

26

65.00

27
3
12

67.50
7.50
30.00

-

-

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ

ข๎อมูลจาก
แบบสอบถามของ
ทางคณะฯ

25

ข๎อมูลพื้นฐาน

จานวน

ร๎อยละ

2
-

5.00
-

จานวนบัณฑิตที่ศึกษาตํอ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
ร๎อยละของบัณฑิตทีไ่ ด๎งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ

100

: ร๎อยละ 100
: ร๎อยละ 100
: ร๎อยละ 85.00
: ร๎อยละ 90.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
4.25 คะแนน

การวิเคราะห์ผลที่ได้
จากผลสารวจอ๎างอิงเบื้องต๎นจากปี รุํนจบปีการศึกษา 2557 บัณฑิตที่จบได๎รับการจ๎างงานและการ
ประกอบวิชาชีพอิสระ 100 % จากผลข๎อมูลดังกลําวสะท๎อนให๎เห็น การออกแบบเครื่องแตํงกาย สิ่งทอ การ
ออกแบบอื่นๆที่เกี่ยวข๎องกับเครื่องแตํงกายเป็นสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต๎องการของการจ๎างงานในตลาดแรงงาน
และสามารถใช๎ประกอบอาชีพ สร๎างรายได๎แกํตนเองและครอบครัวอยํางมีความสุข
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
2.1
2.2

เป้าหมาย
4.20
ร๎อยละ 85

ผลการดาเนินงาน
4.33
100

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
4.33
5.00
9.33/ 2 = 4.66 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1.จากผลสารวจจากผู๎ใช๎บันฑิตพบวําเป็นที่พึงพอใจอยูํในเกณฑ์คํอนข๎างสูง ทั้งบัณฑิตที่ทางานตรงและไมํ
ตรงสาขาวิชาชีพ รวมทั้งบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
2. มีเกณฑ์การได๎งานทาของบัณฑิตสูง โดยเปอร์เซนต์การมีงานทาตรงสาขามากขึ้น
โอกาสในการพัฒนา
1. สร๎างโอกาสในการพัฒนาผลงานการออกแบบของนักศึกษาสูํระดับชาติและนานาชาติ
2. เสริมทักษะด๎านภาษาอังกฤษและภาษาอื่น เพื่อเพิ่มชํองทางการสื่อสารให๎ได๎รับการทางานที่
หลากหลายของวิชาชีพในระดับสากล
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

ผลการดาเนินงาน
กลไกการรับนักศึกษา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํง
กาย กาหนดแผนการรับนักศึกษาจานวนไมํเกิน 50 คนตํอปี
โดยได๎มีการจัดสอบทุกรอบปีการศึกษา ภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายจัดการศึกษาในระบบทวิภาคโดยรับ
ผู๎สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเทําจาก
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและได๎รบั การสอบ
คัดเลือกเข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได๎มีการจัด
กระบวนการแตํงตัง้ คณะกรรมการสอบทาหน๎าที่ออก
ข๎อสอบ ตรวจสนามสอบ และตรวจข๎อสอบพื่อคัดเลือก
นักศึกษาที่มีความรู๎ความสามารถทักษะในงานสร๎างสรรค์
ศิลปะและงานออกแบบที่ผาํ นเกณฑ์ นอกเหนือจากทักษะ
ทางด๎านศิลปะและงานออกแบบแล๎ว ทางภาควิชายังมีการ
จัดสอบความถนัดเฉพาะทางด๎านการปฏิบัติเย็บมือเพื่อดู
ทักษะทางด๎านฝีมือในการปฏิบตั ิจริงควบคูํไปกับงาน
สร๎างสรรค์ออกแบบด๎วยทั้งนี้ยังมีการจัดสอบสัมภาษณ์ผู๎ที่
สอบผํานเกณฑ์การคัดเลือกในรอบการปฏิบัติแล๎ว เพื่อที่จะ
ได๎พูดคุยและสารวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตทั้งความ
พร๎อมและความมุํงมั่นที่ต๎องการจะเข๎าศึกษาจริง
1. มีระบบและกลไก ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาทบทวนกลยุทธ์
การรับนักศึกษาและการรณรงค์รับนักศึกษารวมถึงวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎อง เพื่อกาหนดเป้าหมาย เกณฑ์และ
ตัวบํงชี้ความสาเร็จ
1.2 เตรียมข๎อมูลของหลักสูตรเพื่อการประชาสัมพันธ์รบั
นักศึกษา
1.3 ประชุมทบทวนเงื่อนไขการรับนักศึกษาโครงการตําง ๆ
ดังนี้
1) ผู๎สมัครต๎องสมัครสอบวิชาบังคับ 3 วิชา ประกอบด๎วย
วิชา 01 ภาษาและสังคม
วิชา 02 วิทย์และคณิต
วิชา 60 วาดเส๎นมัณฑนศิลป์
2) ให๎ผู๎สมัครเลือกสมัครสอบวิชาออกแบบของสาขาวิชา
ซึ่งผู๎สมัครสามารถสมัครคัดเลือกรับตรง ในรหัสวิชา 67

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-ประกาศการ
รับสมัครผู๎เข๎า
ศึกษาตํอดูได๎
จากเว็บไซด์
คณะ
www.decorat
e.su.ac.th
-ระเบียบการ
รับสมัคร
นักศึกษาเข๎า
ศึกษา คณะ
มัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
-คาสั่งแตํงตัง้
คณะกรรมการ
อานวยการ
สอบเอกสาร
ทางคณะ
-รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
อานวยการ
สอบ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ออกแบบเครื่องแตํงกาย
กรณีโครงการโควตาพิเศษ ใช๎หลักเกณฑ์พิจารณา
คัดเลือกดังนี้
1) ขั้นที่ 1 : คะแนนการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน และ
เรียงความความสนใจเกี่ยวกับคณะมัณฑนศิลป์
2) ขั้นที่ 2 : คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดเฉพาะ
สาขาวิชาและการสอบสัมภาษณ์ไมํต่ากวําร๎อยละ 50
1.4 รํวมกับคณะในการประกาศรับสมัครนักศึกษา
1.5 เสนอแตํงตั้งคณะกรรมการออกข๎อสอบ ตรวจข๎อสอบ
และสัมภาษณ์จานวน 3 คน
1.6 ประชุมออกข๎อสอบ
1.7 จัดพิมพ์ข๎อสอบ
1.8 ประสานงานการสอบข๎อเขียนและการปฏิบัติ
1.9 ประชุมตรวจข๎อสอบ
1.10 สอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู๎สอน
1.11 ประกาศผลสอบ และกิจกรรมรุํนพี่พบน๎องใหมํ
1.12 รํวมกับคณะในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ
1.13 จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา
1.14 ประเมินความพึงพอใจการรับนักศึกษาและประเมิน
กระบวนการรับนักศึกษา
1.15 เปรียบเทียบกับหลักสูตรใกล๎เคียง และสถาบันอื่นที่
ใกล๎เคียง รวบรวมข๎อเสนอแนะเพื่อจัดทาแผนการรับ
นักศึกษาใหมํปีตํอไป
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
การเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษาหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ได๎
สนับสนุนให๎นักศึกษาใหมํได๎รับการเตรียมความพร๎อมกํอน
เข๎าศึกษาด๎วยการเข๎ารํวมกิจกรรมการเตรียมความพร๎อม
ด๎านการออกแบบเครื่องแตํงกายโดยการจัดให๎มีกิจกรรมวัน
พบน๎อง โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รํวมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให๎ทาความรู๎จัก ให๎คาแนะนาให๎ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนเละกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรม
ละลายพฤติกรรม เพื่อให๎นักศึกษาได๎เห็นภาพของการเรียน
การสอนและสายอาชีพที่ในอนาคต และจัดให๎มีโครงการ
ปรับพื้นฐานด๎านการวาดเส๎น ของสาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย ซึ่งมีนักศึกษาในหลักสูตรเข๎ารํวมกิจกรรม
จานวน 25 คน ผลประเมินพบวํานักศึกษามีความพึงพอใจ
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ในภาพรวมอยูํในเกณฑ์ดี เป็นประจาตํอเนื่องทุกปี
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาที่
ผํานเกณฑ์การศึกษาได๎จานวน 48 คน เป็นจานวนทีน่ ๎อย
กวําที่กาหนดไว๎ 2 คน ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรได๎ประชุม
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2558 เพื่อทบทวนกระบวนการรับ
นักศึกษาในปีตํอไป ได๎แกํ การกาหนดเกณฑ์การสอบ การ
ให๎คะแนนที่สะท๎อนศักยภาพทีแ่ ท๎จริงของผู๎สมัคร การปรับ
การทดสอบการสอบสัมภาษณ์ และการรับสมัครนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได๎
จานวน 44 คน จึงกาหนดโควตาที่มีการรับเพิ่มจากเดิม 5
คน เป็น 10 คน ในปีการศึกษาตํอไป เพื่อให๎ได๎นักศึกษา
จานวนแนํนอน และเป็นนักศึกษาที่มีความสามารถสูง

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 2.00
ระดับ 2.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
2 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กลไกการควบคุม ดูแล ให๎คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
(ตัวบ่งชี้ 3.2)
แกํนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
1. ระบบเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งที่ 3.2
เกณฑ์ 1
1.1 มอบหมายอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดูแลการพัฒนา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 คือ อาจารย์วรุษา อุตระ และ
เสนอรายชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาทางวิชาการของนักศึกษา ปี
การศึกษา 2558 คือ อาจารย์วรุษา อุตระ
1.2 คณะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ปี
การศึกษา 2558 และจัดให๎มีการประชุมอาจารย์ทปี่ รึกษา
ทางวิชาการ
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประชุมนักศึกษาเพื่อให๎คาแนะนาทาง
วิชาการ
1.4 จัดให๎มีที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์โดยเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร และแตํงตั้งกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์เพื่อให๎
คาแนะนาปรึกษาและตรวจศิลปนิพนธ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
3.2-1
เอกสารคาสั่ง
แตํงตั้งที่
ปรึกษาทาง
วิชาการแกํ
นศ.ปี1 จาก
ทางคณะ
- เอกสาร
หลักฐาน
เพิ่มเติม
เอกสาร
หลักฐาน ;
หมวดที่ 3
3.2-2
แคปหน๎า
จอไลน์กรุ๏ปของ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
1.5 อาจารย์ผู๎สอนกาหนดเวลาให๎นักศึกษาพบและให๎
คาปรึกษาในการเรียนการสอน (มคอ.3)
1.6 จัดทาแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (มคอ.3 และ
แผนปฏิบัติการภาควิชาฯ)
1.7 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนและโครงการ
พบวํานักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของ
รายวิชาที่มีการไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
1.8 สรุปผลในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาตําง ๆ
รวมถึงข๎อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนาผลไป
ปรับปรุงแก๎ไข
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
หลักสูตรได๎กาหนดคุณลักษณะของผู๎ที่สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย โดยมุงํ เน๎นบัณฑิตที่มี
ความโดดเดํนด๎านความคิดสร๎างสรรค์ เป็นต๎นแบบ
แนวความคิด ไมํลอกเลียนงานผูอ๎ ื่น มีระบบความคิดเป็น
ขั้นตอน มีรสนิยมในการออกแบบ มีความรับผิดชอบตํอ
สังคมและมีใจที่เสียสละพร๎อมที่จะอุทิศเพื่อยกระดับสังคม
ด๎วยงานออกแบบที่มีคุณคํา
โดยหลักสูตรได๎จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้
2.1 วิชาการที่มีเนื้อหา หลักการ นาเสนอผลงาน มีการ
สอดแทรกเรื่องของการแตํงกาย รสนิยมและการวางตัวใน
การทางานในการเรียนการสอนทุกวิชา หลักสูตรได๎ให๎
นักศึกษาทางาน เสนองานรายบุคคลและเป็นกลุํม โดยให๎มี
การประเมินการทางานกันเองในกลุํม เน๎นการเรียนการสอน
เชิงอภิปรายเพื่อให๎นักศึกษากล๎าแสดงความคิดเห็น
2.2 ให๎อาจารย์พิเศษบรรยายเกี่ยวกับเส๎นทางอาชีพของ
สาขาวิชาและการเป็นนักบริหารด๎านการออกแบบเครื่อง
แตํงกายมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบตํอสังคม มีการพา
นักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการชั้นนาภายใน
และนอกประเทศ ได๎พบปะพูดคุยกับนักออกแบบที่ไปเยี่ยม
ชม เพื่อเสริมทักษะด๎านความคิดสร๎างสรรค์ได๎แกํ
การศึกษาดูงานที่บริษทั บางกอกรับเบอร์ จากัด (มหาชน) ,
มีการจัดโครงการความรํวมมือทางวิชาการระหวํางภาค
วิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากรและ Ravensbourne University in

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
กลุํม นศ.
3.2-3
เอกสารคาสั่ง
แตํงตั้งที่
ปรึกษาและ
กรรมการตรวจ
ศิลปนิพนธ์
3.2-4 เอกสาร
ขออนุมัติ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร
ทุนอุดหนุน
ศิลปนิพนธ์ของ
นักศึกษาปี
การศึกษา
2/2558
3.2-5 เอกสาร
ขออนุมัติ
ทุนอุดหนุน
นศ.เรียนดี
3.2-6 เอกสาร
โครงการความ
รํวมมือกับ
องคค์กร
วิชาชีพ
ภายนอก(ทุน
สนับสนุนที่
ได๎รับคัดเลือก
จากการ
ประกวดคนละ
3,000บาท
3.2-7 ตาราง
กิจกรรม
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
London ประเทศอังกฤษ (ระยะสั้น)
2.3 จัดสรรทุนการศึกษาแกํนักศึกษาที่เรียนดีทุกชัน้ ปีๆ ละ
1 ทุน ทุนละ 10,000 บาทเพื่อให๎เป็นแบบอยํางแกํนักศึกษา
ในการเรียนซึ่งในปีการศึกษา 2558 ผู๎ที่ได๎รับทุนได๎แกํ
1. นางสาวบัณฑารีย์ รพีพฒ
ั น์ ชั้นปีที่ 1
2. นางสาวกานต์สิรี วรรณพิมพ์ ชั้นปีที่ 2
3. นางสาวธนาคม สิทธิอัฐกร ชั้นปีที่ 3
4. นางสาวชํอแก๎ว ลักขณาลิขิตกุล ชั้นปีที่ 4
2.4 จัดให๎มโี ครงการความรํวมมือกับองค์กรวิชาชีพภายนอก
โดยมอบทุนสนับสนุนผลงานของนักศึกษาทีไ่ ด๎รับคัดเลือก
จากการประกวดคนละ 3,000บาท ในปีการศึกษา 2558
ได๎แกํ
1. นายธนาคม สิทธิอัฐกร จานวน 3,000 บาท
โครงการ Sustainable designer’s project จัดโดยบริษัท
สยามพิวรรธน์ จากัด ศูนย์การค๎าสยามเซ็นเตอร์ รํวมกับ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) และธนาคารไทย
พาณิชย์ ได๎รับรางวัล 2nd runner-up
2. นายธนาคม สิทธิอัฐกร จานวน 3,000 บาท โครงการ
Designer’Thing Season 2 กิจกรรม Thai Touch จัดโดย
กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมและโครงการตําง ๆ เพื่อให๎
สอดคล๎องและเป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.58 ณ รร.รอยัลริเวอร์ จัด
โดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. การจัดสํงผลงานของนักศึกษาเข๎ารับรางวัลประกวด
ครั้งนี้ ภาควิชาได๎มีการประเมินในที่ประชุมภาควิชาแล๎ววํา
จะเป็นการกระต๎นการทางานออกแบบของนักศึกษาไปสูํการ
ทางานศิลปนิพนธ์ในระยะตํอไปและยังเป็นแบบอยํางที่ดี
รวมถึงแรงจูงใจให๎แกํนักศึกษาอื่นๆได๎สร๎างผลงงานการ
ออกแบบที่แขํงขันในระดับสถาบันและระดับชาติ ซึง่ การ
พิจารณาผลงานจะได๎รับคาแนะนาและข๎อเสนอแนะจาก
อาจารย์พิเศษภายนอกที่มาจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียง

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 2.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

31

ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
อัตราการคงอยู่
- ตารางข๎อมูล
- ข๎อมูลนักศึกษานับถึงสิ้นปีการศึกษา 2558 เป็นดังนี้
นักศึกษา
จากข๎อมูลของปีการศึกษา 2555 – 2558 มีอัตราการคง หมวดที่2
อยูํเทํากับ 99%
บัณฑิต
- การสาเร็จการศึกษา
- มคอ.5
อัตราการสาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาในหลักสูตร - รายงานการ
(กํอนปรับปรุง) เทํากับ 93% ในจานวนทีไ่ มํสาเร็จ
ประชุมครั้งที่
การศึกษาตามกาหนดเวลา 4 ปี แตํยังอยูํในระยะเวลา
2/2559
การศึกษาของหลักสูตร คือ 8 ปี ทั้งนี้ มีปจั จัยหลาย
ประการ เชํน นักศึกษาไมํสามารถทางานศิลปนิพนธ์ได๎ผาํ น
เกณฑ์ตามกาหนดเวลา นักศึกษาลาพักการศึกษาเนื่องจาก
การเป็นหลักสูตรพิเศษ คําลงทะเบียนสูง ทาให๎นักศึกษาที่
ต๎องรับผิดชอบคําใช๎จาํ ยศึกษาด๎วยตนเอง ต๎องหางานทาใน
ระหวํางเรียน โดยหลักสูตรได๎สนับสนุนการจัดหางานให๎
นักศึกษามีงานทาระหวํางเรียนด๎วย
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข๎อร๎องเรียนของนักศึกษา - ใบสารวจ
- หลักสูตรเริ่มสารวจความพึงพอใจจากผู๎ที่สาเร็จการศึกษา ความต๎องการ
ในปีการศึกษา 2551 และสาขาวิชาได๎ปรับปรุงตาม
ใช๎รถ
ข๎อเสนอแนะและข๎อร๎องเรียนของนักศึกษามาโดยตลอด
- สัญญาขอ
เชําพื้นที่เพิ่ม
สรุปได๎ดงั นี้
1.เรื่องครุภัณฑ์ทางการศึกษา จักร หุํน กี่ทอผ๎า เครื่องนิตติ้ง - คําเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
ในปีการศึกษา 2557 – 2558 นักศึกษาได๎มีข๎อเสนอแนะ
ของนักศึกษา
(จากการประเมินผล มคอ.5) เรื่องการจัดกิจกรรมแฟชั่น
= 3.00
โชว์ในรายวิชาการออกแบบแฟชั่นทุกรายวิชา ซึง่ หลักสูตร
ฯ ได๎พิจารณาให๎อาจารย์ผสู๎ อนปรับ มคอ.3 แล๎วในปี
การศึกษา 2557 เป็นต๎นมา
2. ในปีการศึกษา 2558 – 2558 ยังได๎มีข๎อร๎องเรียนเรื่อง
การจัดบริการรถรับ – สํง นักศึกษาระหวํางวิทยาเขตของ
สาขาวิชาฯ ซึง่ หลักสูตรได๎พิจารณาและจัดทาแผนปฏิบัติ
การโดยจัดให๎มีรถรับ-สํง นักศึกษาระหวํางวิทยาเขตให๎ทุก
วันในชํวงการเปิดภาคเรียน ตัง้ แตํปีการศึกษา 2558 และได๎
ประเมินผลการจัดบริการดังกลําว พบวํานักศึกษามีความ
พึงพอใจอยํางเป็นรูปธรรม ร๎อยละ 100 หลักสูตรฯ จึงได๎
กาหนดแผนปฏิบัติการบริการรถรับ-สํง ดังกลําวตํอเนื่องใน
ปีการศึกษา 2559
3. ในปีการศึกษา 2557-2558 ได๎มีข๎อร๎องเรียนเรื่องพื้นที่
ห๎องเรียนมีขนาดเล็ก หลักสูตรฯ ได๎พิจารณาข๎อร๎องเรียน
ของนักศึกษา (จาก มคอ.5) โดยกาหนดแผนปฏิบัติการ
ด๎านการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาให๎มีการแบํงกลุํม
ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
เรียนเริ่มตั้งแตํปีการศึกษา 2558 นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยัง
ได๎ประชุม วางแผนการขยายพืน้ ที่ห๎องเรียนเพิ่มเติมอีก
จานวน 2 ห๎องเรียน ในปีการศึกษา 2559 เพื่อให๎
สอดคล๎องตามความต๎องการและความจาเป็นของการเรียน
การสอนของสาขาวิชา
และข๎อเสนอแนะของนักศึกษา

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 2.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3.1
ระดับ 2
ระดับ 3
3.2
ระดับ 2
ระดับ 3
3.3
ระดับ 2
ระดับ 3
คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3.00
3.00
3.00
9/3 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. มีระบบการมอบหมายและกาหนดอาจารย์ประจาหลักสูตรผู๎ให๎คาปรึกษา แนะแนวแกํนักศึกษาอยําง
ชัดเจน ทาให๎ได๎รับทราบปัญหาและสามารถจัดการ ให๎คาแนะนา และแก๎ปัญหาได๎ทันทํวงที
2. มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู๎ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับ
วิชาชีพการออกแบบ
3. จัดให๎มีทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมและทุนการศึกษา
4. การที่ภาควิชาฯ มีขนาดเล็กทาให๎มีความคลํองตัวในการบริหารจัดการด๎านตําง ๆ
จุดที่ควรการพัฒนา
1. หลักสูตรจัดทาแผนกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาทักษะทางด๎านการออกแบบในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุง
2. การจัดให๎มีทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.1)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- การรับและแตํงตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตารางที่ 1.1-1
คณะมีระบบการรับและมีการแตํงตั้งคณะกรรมการ
ตารางที่ 1.1-2
ตามองค์ประกอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด มีผู๎บริหารและ -เกณฑ์การรับ
กรรมการหลักสูตรเป็นกรรมการ เป็นไปตามระเบียบของ บุคคลกร
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีการกาหนดขั้นตอนในการ มหาวิทยาลัย
รับสมัครอาจารย์ไว๎อยํางชัดเจน โปรํงใส และกาหนดให๎ ศิลปากร
สาขาวิชาทุกสาขาวิชาดาเนินการตามระบบที่กาหนดไว๎ - รายงานการ
โดยเริ่มต๎นจาก
ประชุม ครั้งที่
1. สาขาวิชาดาเนินการประชุม เพื่อกาหนดคุณสมบัติ 2/2558
ทางด๎านคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู๎ ความสามารถ
ประสบการณ์ที่จะต๎องสอดคล๎องกับความต๎องการของ
หลักสูตร
2. สาขาวิชาระบุวนั เริ่มต๎นรับสมัครและระยะเวลาใน
การรับสมัครที่จะต๎องไมํน๎อยกวํา 1 เดือน วันสอบ
ข๎อเขียน วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลข๎อเขียน
สาหรับวันประกาศผลการคัดเลือกคณะจะเป็นผู๎กาหนด
3. สาขาวิชาสรรหาอาจารย์ในสาขาวิชา 2 คน เพื่อให๎
คณะตั้งเป็นกรรมการคัดเลือกอาจารย์ใหมํ
4. สาขาวิชาทาบันทึกแจ๎งข๎อมูลทั้งหมดตั้งแตํข๎อ 1 –
3 ไปยังฝ่ายบุคคลของคณะเพื่อให๎ฝ่ายบุคคลจัดทาเป็น
ประกาศรับสมัคร
5. คณะจั ด ท าค าสั่ ง แตํ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ ก
อาจารย์ ใ หมํ ที่ มี ค ณบดี เ ป็ น ประธาน กรรมก า ร
ประกอบด๎ ว ยหัวหน๎ า ภาควิ ช า และตั วแทนอาจารย์ ใน
ภาควิ ชาอีก 2 คน หัว หน๎ า งานบุ คคลเป็ นเลขานุ การที่
ประชุม
6. การพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาจากประสบการณ์
ผลงาน การสอบสอนและการสอบสัมภาษณ์ โดยการ
สอบกระทาในวันเดียวกัน จากนั้นคณะกรรมการประชุม
สรุปผลการคัดเลือก เลขานุการคณะกรรมการนาผลการ
พิจารณาไปทาประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ใหมํ
7. ในปีการศึกษา 2557 คณะได๎มีการทบทวนการ
คัดเลือกและได๎ปรับปรุง กระบวนพิจารณาโดยกาหนด
เกณฑ์ในการพิจารณาของการสอบแตํละอยํางไว๎อยําง
ชัดเจน จัดทาแบบฟอร์มการให๎คะแนนสาหรับกรรมการ
ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน
แตํละทําน นาผลคะแนนเข๎าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
หาข๎อสรุป กํอนจัดทาประกาศผลการคัดเลือก
และมี ก ารแตํ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร โดย
สาขาวิ ช าเสนอรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รโดย
พิ จ ารณาจากคุ ณ วุ ฒิ ต าแหนํ ง วิ ช าการ ผลงานทาง
วิชาการ ความเชี่ยวชาญ โดยจัดทาเมื่อหลักสูตรมีจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตรต่ากวําเกณฑ์ เสนอไปยังฝ่าย
วิชาการของคณะ
-การบริหารอาจารย์
กลไกการบริหารอาจารย์
มีการสํงเสริมให๎เข๎ารับการอบรมจากโครงการที่จัดโดย
หนํ ว ยงานอื่ น ๆและของภาควิ ช า,โครงการสั ม มนา
บุคลากร ประจ าภาควิช าฯ , โครงการพั ฒนาบุคลากร
เพื่อพัฒนา องค์ความรู๎ของบุคลากร มีการสนับสนุนทุน
ในการทางานวิจัย ดังนี้
1. ผศ.ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล ทาตาแหนํงทาง
วิชาการ ระดับ รศ. ภายในระยะเวลา 5 ปี
2. อ.วรุษา อุตระ ทาตาแหนํงทางวิชาการ
ระดับ ผศ. ภายในระยะเวลา 5 ปี
3. อ.เสรี เทียนเจลี้ ทาตาแหนํงทางวิชาการ
ระดับ ผศ. ภายในระยะเวลา 7 ปี
- การสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์
กลไกการสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์
มีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อเสริมสร๎างและ
พัฒนาความรู๎ให๎กับอาจารย์มีอยูํในแผนปฏิบัติราชการ
ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายปีงบประมาณ
2558-2559 มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์
และรวบรวมข๎อเสนอแนะเพื่อนามาจัดทาแผนปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพในปีตํอๆ ไป
-กิจกรรมที่ได๎ดาเนินการเพื่อเพิ่มทักษะด๎านการวิจัยของ
อาจารย์ โดยให๎อาจารย์ รํวมเป็นผู๎วิ จัยในโครงการวิจั ย
ตํางๆ ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนจากภายในและภายนอก
ได๎แกํ
1) โครงการงานวิ จั ย เรื่อ ง “การออกแบบชุ ด สี จ าก
ลวดลายผ๎ า ทออี ส านผํ า นเทคนิ ค เครื่ อ งเคลื อ บ ” :
หนํ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานวิ จั ย ภาควิ ช าการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายและภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร โดยมี ผู๎ ชํ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน ไลํ สั ตรูไ กล หัว หน๎ า โครงการ

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ตาราง 4.1-1
เอกสารเพิ่มเติม
-แผนปฎิบัติ
ราชการปี 58งาน
แผน
-แผนปฎิบัติ
ราชการปี 58งาน
แผน
- แผนการ
ดาเนินงาน
โครงการ ปี 5658
- รายงานการ
ประชุม ครั้งที่
2/2558
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
และ อาจารย์วรุษา อุตระ และผู๎ชํวยศาสตราจารย์ศุภกา
ปาลเปรม ผู๎รํวมวิจัย (แล๎วเสร็จ)
2) นิท รรศการผลงานคณาจารย์ ปี 2558 “รุํง อรุณ
แหํงความสุข” ในวันที่ 15 - 30 กันยายน 2558 ณ หอ
ศิ ล ปะและการออกแบบคณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ วั ง ทํ า พระ
กรุงเทพฯ (แล๎วเสร็จ)
3) โครงการ “การออกแบบชุดเฉดสีเพื่อแสดงอัต
ลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหมํผํานมุมมองการสร๎างสรรค์
ผลงานแฟชัน่ และสิ่งทอ” ได๎รับทุนอุดหนุนการวิจัย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล เป็นหัวหน๎าโครงการ
อาจารย์อนุกูล บูรณะประพฤกษ์ เป็นผู๎รํวมวิจัย (แล๎ว
เสร็จ)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 2.00
ระดับ 2.00
ระดับ 3.00

ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.2)

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการดาเนินงาน
- ร๎อยละอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
1 x 100/ 5 = 20.00
- ร๎อยละอาจารย์ที่มีตาแหนํงทางวิชาการ
1 x 100/ 5 = 20.00
ผลงานวิชาการของอาจารย์

((2 x 1.0)+(5 x 0.8))/5 = 120.00

1 คะแนน
2 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 4.2-1ตารางที่ 4.2-6
ตารางที่ 1.1-2

สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ)

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน

ผลการ
หลักฐาน/ตาราง
ดาเนินงาน
อ๎างอิง
1
ตารางที่ 1.1-2
3
ตารางที่ 1.1-2
1
ตารางที่ 1.1-2
5
ตารางที่ 1.1-2
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จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา

หน่วยวัด
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ

ร๎อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร๎อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาโท
ร๎อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 20.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร๎อยละ 20.00
เป้าหมายของปีนี้
: ร๎อยละ 12.00
เป้าหมายปีตํอไป
: ร๎อยละ 20.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20 ขึ้นไป)

ผลการ
ดาเนินงาน
20.00
60.00
20.00

หลักฐาน/ตาราง
อ๎างอิง

เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน

สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามตาแหนํงทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไมํมีตาแหนํงทางวิชาการ
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ)
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหนํงวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร๎อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหนํงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 20.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร๎อยละ 20.00
เป้าหมายของปีนี้
: ร๎อยละ 36.00
เป้าหมายปีตํอไป
: ร๎อยละ 36.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป)

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน
0
0
1
4
5
1
20.00

หลักฐาน/ตาราง
อ๎างอิง

ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2

เกณฑ์ประเมิน : 1.67 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 1.67 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  ไมํบรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 1.67 คะแนน

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพรํ
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.40
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.40

ผลรวมถํวง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-2
ตารางที่ 4.2.2
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํ ใ นประกาศของ ก.พ.อ.แตํ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
0.40
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
0.40
และจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล
0.60
TCI กลุํมที่ 2
3.2บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
0.60
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2
4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไมํ
อยูํ ใ นฐานข๎ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แตํ ส ถาบั น น าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป
0.80
และแจ๎ งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แตํ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
0.80
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล
0.80
TCI กลุํมที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.80
ฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 1
5.1บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ มพ์ ใ นวารสารวิ ชาการระดั บ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา วํา ด๎ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพรํ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา วํา ด๎ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพรํ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได๎รับการจดสิทธิบัตร
1.00
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช๎ สั ง คมที่ ไ ด๎ รั บ การประเมิ น ผํ า นการ
1.00
ประเมินตาแหนํงทางวิชาการแล๎ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎
1.00
2

ผลรวมถํวง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง
ตารางที่ 4.2.2

ตารางที่ 4.2.2

ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.5

ตารางที่ 4.2.5

ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
2.0

ตารางที่ 4.2.5
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค๎นพบใหมํและได๎รับการจด
1.00
ทะเบียน
5.7 ตาราหรือหนังสือทีผ่ ํานการประเมินตาแหนํงทางวิชาการแล๎ว
1.00
5.8 ตาราหรือหนังสือทีผ่ ํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหนํงทางวิชาการแตํไมํได๎นามาขอรับการประเมิน
1.00
ตาแหนํงทางวิชาการ
6. งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสสูํ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
0.20
หนึง่ หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน
0.40
8. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ
0.60
9. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวําง
0.80
5
ประเทศ
10. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/
1.00
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร๎างสรรค์ทั้งหมด
ผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20)

: ร๎อยละ 100
: ร๎อยละ 120
: ร๎อยละ 12
: ร๎อยละ 60

ผลรวมถํวง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.6

4.0

ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6

5
2
5
2.0
4.0
40.00
80.00
10.00
20.00

เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- อัตราการคงอยูํของอาจารย์
- รายงานการ
ในปีการศึกษา 2558 (1 ส.ค.58 - 31 ก.ค.59)
ประชุม 2/2559
อาจารย์ประจาหลักสูตรไมํมีการย๎าย นอกจากนี้ ได๎มีการ -แผนปฏิบัติ
รับอาจารย์ประจาเพิ่มจานวน 1 คน และการสํงเสริมให๎มี ราชการ 2558การพัฒนาตนเอง การศึกษาตํอเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และ
2559
สร๎างสรรค์ผลงานวิชาการในการตาแหนํงทางวิชาการใน
ระดับที่สงู ขึ้น ปีการศึกษาละ 2 คน
- ความพึงพอใจของอาจารย์
- ผลประเมิน
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ตํอหลักสูตร
ความพึงพอใจ
พบวํา ในภาพรวมอาจารย์ในด๎านหลักสูตร ด๎านระบบ
ของอาจารย์ =
อาจารย์ที่ปรึกษา ด๎านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ด๎านการ 3.84
จัดการข๎อร๎องเรียน บริหาร ด๎านพัฒนาการเรียนการสอน
ในระดับปานกลาง
ผลที่เกิดกับอาจารย์ในเรื่องอัตราการคงอยูํของ
อาจารย์ที่มีอัตราการคงอยูํครบไมํมีการย๎ายอีกทั้งยังมี
การรับเพิ่มอีก มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของ
อาจารย์ตํอหลักสูตร แสดงให๎เห็นวํา อาจารย์ประจามี
ความสุขกับหลักสูตร บรรยากาศ การทางาน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู๎ จึงนามาหาคําเฉลี่ย
การประเมินผลที่เกิดกับอาจารย์ = อัตราการคงอยูํ
ไมํมีการย๎าย เทํากับ 5 รวมกับผลประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ เทํากับ 3.84 (5+3.84 = 8.84/2) = 4.42

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 4.00
ระดับ 2.00
ระดับ 2.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 2
ระดับ 2
4.2
4.2 (1)
ร๎อยละ 12
ร๎อยละ 20
4.2 (2)
ร๎อยละ 36
ร๎อยละ 20
4.2 (3)
ร๎อยละ 20
ร๎อยละ 120
4.3
ระดับ 4
ระดับ 4

1 คะแนน
4.42 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
2 คะแนน

คะแนนการประเมิน
2.00
11.67/ 3 = 3.89
5.00
1.67
5.00
4.42
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ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
10.29/3 = 3.43 คะแนน
ระดับคุณภาพปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. หลักสูตรมีการสํงเสริมพัฒนาอาจารย์อยํางตํอเนื่องด๎วยเล็งเห็นความตั้งใจของอาจารย์ทุกคนที่ทุํมเท
กาลังกาย กาลังใจผลักดันให๎การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายคือการสาเร็จการศึกษาอยํางมี
ความสุข และได๎จัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรทุกปี
2. ได๎มีการจัดทางานวิจัยขององค์กรระดับชาติอยํางตํอเนื่อง แสดงให๎เห็นถึงศักยภาพของอาจารย์ประจา
ภาควิชา
โอกาสในการพัฒนา
1. หามาตรการในการสํงเสริมและผลักดันให๎อาจารย์ประจาขอตาแหนํงทางวิชาการภายในกาหนดเวลา
ได๎แกํ การจัดสรรเวลาบางสํวนการให๎รางวัลผู๎สาเร็จตามเกณฑ์
2. ควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ประจาและอาจารย์ประจาหลักสูตรได๎เพิ่มพูนความรู๎ที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรทั้งระยะสั้น และสนับสนุนการทาวิจัยและตาแหนํงทางวิชาการตามเป้าหมาย
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ 5 ของแตํละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
360 101
Design I
360 103
Drawing I
360 105 Art
Studio I
360 107
Basic Technical
Drawing
360 102 Design
II
360 104
Drawing II
360 106
Art Studio II
360 108 Survey
of Thai Art

ร๎อยละการกระจายของเกรด
จานวนนักศึกษา
ภาค/
ปีการ
ลง
สอบ
A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP
ศึกษา
ทะเบียน ผําน
ต/58 4 16 18 5 2 - - - - - 45
45
ต/58

19 6

ต/58

9

7

4

-

-

-

-

-

8

18 15 3

1

-

-

-

-

-

ต/58

1

4

25 9

6

-

-

-

-

ป/58

11 16 10 5

1

-

-

2

ป/58

4

5

14 14 5

1

1

ป/58

4

19 14 1

3

-

ป/58

16 14 7

-

1

5

-

45

45

-

-

45

45

-

-

-

45

45

-

-

-

-

45

45

1

-

-

-

-

45

45

-

4

-

-

-

-

45

45

1

1

-

-

-

-

45

45

รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาคต๎น ปีการศึกษา 2558 จานวน 4 รายวิชา
360 101 Design I
นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 45 คน สอบผําน จานวน 45 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100
โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B ร๎อยละ 40
360 103 Drawing I นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 45 คน สอบผําน จานวน 45 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100
โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 42
360 105 Art Studio I นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 45 คน สอบผําน จานวน 45 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100
โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ ร๎อยละ 40
360 107 Basic Technical Drawing นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 45 คน สอบผําน จานวน 45 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B ร๎อยละ 55
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 จานวน 4 รายวิชา
360 102 Design II
นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 45 คน สอบผําน จานวน 45 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100
โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ ร๎อยละ 36
360 104 Drawing II นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 45 คน สอบผําน จานวน 45 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100
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โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B และ C+ ร๎อยละ 31
360 106 Art Studio II นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 45 คน สอบผําน จานวน 45 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100
โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ ร๎อยละ 42
360 108 Survey of Thai Art นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 45 คน สอบผําน จานวน 45 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 36
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ 5 ของแตํละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
367 101
Textile Design I
367 103
Fashion Design
I
367 105
Pattern Making
I
367 107
Construction
Technical I
367 201
Fashion Design
III
367 203
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รหัส ชื่อวิชา
Print for
Fashion
367 213
Fashion Styling
367 215
Knitwear
367 216
Weaving
367 218
Leather Design
in Fashion
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Fashion
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II
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II
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Fashion Design
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รหัส ชื่อวิชา
Design
367 209
Fashion
Industry
367 210
Fashion
Coordination
and
Presentation
367 214 Art
Thesis
367 217
Individual
Project
367 220
Fashion
Photography
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รายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาคต๎น ปีการศึกษา 2558 จานวน 16 รายวิชา
367 101 Textile Design I
นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 48 คน สอบผําน จานวน 48 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 48
367 103 Fashion Design I
นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 48 คน สอบผําน จานวน 48 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ ร๎อยละ 44
367 105 Pattern Making I
นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 48 คน สอบผําน จานวน 48 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ C+ ร๎อยละ 50
367 107 Construction Technical I นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 47 คน สอบผําน จานวน 47 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ ร๎อยละ 51
367 201 Fashion Design III
นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 41 คน สอบผําน จานวน 41 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ ร๎อยละ 39
367 203 Creative Pattern Making
นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 42 คน สอบผําน จานวน 42 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 26
367 204 Materail for Fashion Design นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 43 คน สอบผําน จานวน 43 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 44
367 206 Fashion Design in Thai Style นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 41 คน สอบผําน จานวน 41 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ ร๎อยละ 51
367 208 Fashion Marketing and Management
นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 44 คน
สอบผําน จานวน 44 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100
45

โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 43
367 208 Fashion Marketing and Management
นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 41 คน
สอบผําน จานวน 41 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100
โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 88
367 211 Print for Fashion นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 13 คน สอบผําน จานวน 13 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B ร๎อยละ 54
367 213 Fashion Styling
นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 26 คน สอบผําน จานวน 26 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ ร๎อยละ 65
367 215 Knitwear
นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 12 คน สอบผําน จานวน 12 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 67
367 216 Weaving
นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 41 คน สอบผําน จานวน 41 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B ร๎อยละ 44
367 218 Leather Design in Fashion นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 20 คน สอบผําน จานวน 20 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 55
367 221 Costume Design in Fashion นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 22 คน สอบผําน จานวน 22 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ ร๎อยละ 55
รายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 จานวน 14 รายวิชา
367 102 Textile Design II
นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 47 คน สอบผําน จานวน 47 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ C+ ร๎อยละ 30
367 104 Fashion Design II นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 46 คน สอบผําน จานวน 46 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 37
367 106 Pattern Making II นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 47 คน สอบผําน จานวน 47 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ D ร๎อยละ 28
367 108 ConstructionTechnical II นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 47 คน สอบผําน จานวน 47 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ C ร๎อยละ 23
367 109 Fashion Design History
นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 49 คน สอบผําน จานวน 49 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 47
367 110 Computer for Fashion Design นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 51 คน สอบผําน จานวน 51 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 43
367 202 Fashion Design IV นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 42 คน สอบผําน จานวน 42 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 79
367 205 Surface Design
นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 42 คน สอบผําน จานวน 42 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ ร๎อยละ 64
367 207 Accessory Design นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 42 คน สอบผําน จานวน - คน
คิดเป็น ร๎อยละ - โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ - ร๎อยละ 367 209 Fashion Industry นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 43 คน สอบผําน จานวน 43 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ D ร๎อยละ 33
46

367 210 Fashion Coordination and Presentation นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 42 คน
สอบผําน จานวน 42 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100
โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 57
367 214 Art Thesis นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 25 คน สอบผําน จานวน 25 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 48
367 217 Individual นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 43 คน สอบผําน จานวน 41 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 95 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 32
367 220 Fashion Photography
นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 41 คน สอบผําน จานวน 41 คน
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 36
หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
สาระของรายวิ ช าใน - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข๎อมูลที่ใช๎ในการพัฒนาหรือปรับปรุง มคอ.2
หลักสูตร
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย มุํงเน๎น
ความเป็ นเลิศในด๎ านความคิด สร๎างสรรค์เป็ นผู๎ นาด๎ านการเรียนรู๎และ
สร๎างสรรค์ศิลปะและการออกแบบในระดั บนานาชาติ โดยผลิตบัณฑิตที่
เข๎าใจปัญหาในงานออกแบบ สามารถค๎นคว๎า คิดวิเคราะห์ และบูรณา
การความรู๎ตํางๆ เข๎ากับความคิดสร๎างสรรค์ เพื่อสร๎างผลงานออกแบบที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตอบสนองความต๎ อ งการของสั ง คมไทยได๎ อ ยํ า งมี
เอกลักษณ์เฉพาะตน โดยปลูกฝังให๎บัณฑิตมีจิตสาธารณะเมตตาตํ อผู๎อื่น
รวมทั้งมีจรรยาบรรณ และมีจิตสานึกในความรับผิดชอบตํอสังคมและ
สิ่ ง แวดล๎ อ ม สาขาวิ ช าการออกแบบเครื่ อ งแตํ ง กาย จึ ง ต๎ อ งเน๎ น ให๎ มี
ลั ก ษณะการบู ร ณาการองค์ ค วามรู๎ ใ นศาสตร์ ตํ า งๆ เพื่ อ พั ฒ นางาน
ออกแบบ และปรับปรุงหลักสูตรให๎มีความเป็นสากลโดยเน๎นผู๎เรียนเป็น
สาคัญ (Child Center) มุํงผลิตนักออกแบบที่โดดเดํนในด๎านความคิด
สร๎ า งสรรค์ โดยสามารถรั ก ษาความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องตนและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภายใต๎จรรยาบรรณ และสานึกรับผิดชอบตํอ
สังคม
สื บ เนื่ องจากการทบทวนหลั กสู ต รตามรอบระยะเวลา 5 ปี ซึ่ ง
หลักสูตรฯ ก็ได๎รวบรวมผลประเมินจากผู๎เรียน ผู๎สอน และนายจ๎างของ
บั ณ ฑิ ต ทุ ก ปี อ ยํ า งเป็ น ระบบ มี ค ณะผู๎ วิ จั ย ซี่ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญได๎
ดาเนินการวิจัยและรวบรวมข๎อมูลอยํางเป็นระบบ และคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ด๎วยการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิให๎ความเห็น จึงเป็นที่มาของ
การปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2555 โดยให๎มีอัตลักษณ์ที่เป็น Surface
เนื่องด๎วยลวดลายของผ๎า เนื้อผ๎า และพื้นผิวในลักษณะที่เป็นตัวสร๎าง
ความแตกตํางของเนื้อผ๎าได๎ ทาให๎คอลเลคชั่นมีความพิเศษ เพิ่มการ
เรียนการสอนด๎ านการสร๎า งพื้น ผิว ของผ๎ า จะชํว ยเน๎น ให๎การออกแบบ
เครื่องแตํงกายมีความพิเศษมากขึ้น
-การปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตามความก๎าวหน๎าในศาสตร์สาขาวิชา - แผนปฏบัติ
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
นั้นๆ
เนื่องจากในปัจุบันเป็นสังคมที่เปิดกว๎างมีการค๎าเสรีกับประเทศตําง ๆ
รวมทั้ ง ยั ง มี ก ารติ ด ตํ อ สื่ อ สารที่ ไ ร๎ พ รมแดนท าให๎ ห ลั ก สู ต รเล็ ง เห็ น
ความสาคัญของการติดตํอกับหนํวยงานตําง ๆ ในระดับนานาชาติจึงได๎มี
การวางแผนและจัดทาโครงการความรํวมมือ ด๎านตํางๆกับตํางประเทศ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
1. โครงการศึกษาระยะสั้นของนักศึกษาที่ ประเทศอังกฤษ 2559 ใน
ภาคฤดูร๎อน
2. โครงการแลกเปลี่ยนความรู๎และเสนอผลงานของคณาจารย์ที่
ไต๎หวัน เกาหลี

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 2.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ราชการภาค
วิชาการ
เครื่องแตํง
กายปี 25582559
- ตารางที่
3.2-7

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
การวางระบบผู๎ ส อน -การกาหนดผู๎สอน
ตารางที่ 1.1แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร กลไกการกาหนดผูส๎ อนให๎สอดคล๎องกับความถนัดของอาจารย์
1–1.1-4
จั ด การเรี ย นการสอน
มีการจัดการสอนและแผนการสอนโดยมีการกาหนดให๎มีการจับคูํสอน เลํมหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
ระหวํางอาจารย์ประจากับอาจารย์พิเศษโดยพิจารณาจากคุณวุฒิสาขาที่ รายวิชาฉบับ
จบและความชานาญ ความเชี่ยวชาญของอาจารย์พิเศษที่ประกอบอาชีพ ปรับปรุงปี
ในแตํละสาขาให๎ตรงกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
55
การเชิ ญผู๎ ทรงคุณ วุฒิ ภายนอกมาเป็ นอาจารย์ พิเศษมีความจาเป็ น
อยํ า งยิ่ ง ส าหรั บ วิ ช าชี พ การออกแบบเครื่ อ งแตํ ง กาย ภาควิ ช าจึ ง มี
พั น ธมิ ต รกั บ แบรนด์ ตํ า งๆ เพื่ อ สร๎ า งความรํ ว มมื อในวิ ช าชี พ และการ
เตรียมเข๎าสูํวิชาชีพของบัณฑิตในระยะตํอไป
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู๎ (มคอ. 3 5.2-1 มคอ.3
และ มคอ.4)
5.2-2 มคอ.4
กลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู๎
มี การก าหนดให๎ อ.ผู๎ ป ระสานงานจั ด ท า มคอ.3 และ 4 และมี
กาหนดเวลาในการสํง กํอนการเปิดภาคการศึกษาตามปฎิทิน TQF และ
กาหนดให๎มี การประชุ มประเมิ น การสอนปลายภาคการเรียน และให๎
อาจารย์ผู๎สอนนาเสนอวําควรมีการปรับปรุงอยํางไร เพื่อเป็นข๎อมูลในการ
ปรับปรุง มคอ.3, มคอ.4 ในการสอนครั้งตํอไป รายวิชาที่เห็นประจักษ์ใน
การปรับปรุงจาการประเมิน ซึ่งกรรมการหลักสูตรได๎กาหนดให๎เปิดสอน
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ตามข๎อเสนอของผู๎เรียน และเห็นความจาเป็นในการใช๎ประโยชน์ในการ
ทางานคือ รายวิชา knitting design ซึ่งเป็นที่มาของการสร๎างสรรค์
ผลงานศิลปนิพนธ์ บน surface ด๎วย material นี้เพิ่มขึ้นและเป็นที่
ต๎องการของตลาด
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ ตารางที่ 3.2วิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการทางสั ง คม และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ 7
วัฒนธรรม
กลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิ จัย การบริการวิช าการทางสัง คม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
มีการจัดกิจกรรมและโครงการตํางๆ เพื่อให๎เสริมสร๎างและสอดคล๎อง
กับรายวิชาที่ได๎มีการเรียนการสอนเพื่อให๎นักศึกษาได๎นาเอาความรู๎ที่ได๎
เรียนไปปฏิบัติจริง
1. โครงการ Crafty Scraps Fashion Show เมื่อวันที่ 4 พ.ค.59
ณ อาคารศิลป์ 3 คณะมัณฑนศิลป์ จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค
วิ ช าการออกแบบเครื่ อ งแตํ ง กาย รํ ว มกั บ ภาควิ ช าการออกแบบ
เครื่องประดับ
2. โครงการ “XXXY Fashion Show” เมื่อวันที่ 27 เม.ย.59 ณ
อาคารศิลป์ 3 คณะมัณฑนศิลป์ จัดโดยนักศึกษาปีที่ 2 สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย ในรายวิชา fashion design 2
3. โครงการแสดงศิลปนิพนธ์ 2558 แฟชั่นโชว์ “PART 5 (People
Attitude Represented Thesis 5)” เมื่อวันที่ 26 พ.ค.59 ณ Hof Art
Space
4. โครงการแสดงศิ ลปะนิพ นธ์ ครั้งที่ 46 “สั งเคราะห์แสง” ใน
ระหวํ า งวั น ที่ 31 พ.ค.59 – 12 มิ . ย.59 ณ หอศิ ล วั ฒ นธรรมแหํ ง
กรุงเทพมหานคร จัดโดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. โครงการความรํ ว มมื อ ด๎ า นหลั ก สู ต ร กั บ Ravenbourne
University in London ในระวํางวันที่ 19 -27 มิ.ย.59

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 2.00
ระดับ 2.00
ระดับ 2.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

1 คะแนน
2 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
2 คะแนน
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ตัวบ่งชี้
การประเมินผู๎เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- การประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
เอกสาร
ศึกษาแหํงชาติ
หลักฐาน ;
กลไกการประเมินผลการเรียนรูต๎ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
หมวดที่ 1
มีการจัดทา มคอ.5, มคอ.6 ตามระยะเวลาที่กาหนด และมีการจัดการ หมวดที่ 1.1
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา มากกวําร๎อยละ 80
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4
; มคอ.5 ปี
2558
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา
เอกสาร
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา
หลักฐาน ;
1. มีการตรวจประเมินผลการเรียนและผลงานอาจารย์ผสู๎ อน
หมวดที่ 1
2. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาทุกปีการศึกษา
หมวดที่ 1.1
3. มีระบบประเมินออนไลน์ของนักศึกษา
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4
; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผล
การประเมิน
การสอน
ตามรายวิชา
ระบบ
ประมวลผล
ของคณะฯ
ประเมิน
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร เอกสาร
(มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7)
หลักฐาน ;
กลไกการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หมวดที่ 1
หลักสูตร
หมวดที่ 1.1
มีการจัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังจากปิดภาคเรียน เกณฑ์ 12
และ มคอ.7 ภายใน 60 วัน นับจากการสิ้นสุดปีการศึกษา ตามปฏิทิน
หลักฐานที่ 4
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
; มคอ.5 ปี
2558

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

ผลการดาเนินงาน

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 2.00
ระดับ 2.00
ระดับ 2.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

1 คะแนน
2 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
2 คะแนน
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)

เป็นไป
ตามเกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอยํ า งน๎ อ ยร๎ อ ยละ 80 มี สํ ว นรํ ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ๎า
มี)



วาระการประชุม



3)

มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการ
เปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา



4)

จัดท ารายงานผลการด าเนิน การของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให๎ครบทุก
รายวิชา



เอกสาร
หลักฐาน ;
หมวดที่ 1หมวด
ที่ 1.1 เกณฑ์
12 หลักฐานที่
2 ; มคอ.2
พร๎อม
mapping
เอกสาร
หลักฐาน ;
หมวดที่ 1หมวด
ที่ 1.1 เกณฑ์
12หลักฐานที่
3 ; มคอ.3 ปี
2557
หลักฐานที่ 3 ;
มคอ4 ปี 2557
เอกสาร
หลักฐาน ;
หมวดที่ 1หมวด
ที่ 1.1 เกณฑ์
12 หลักฐานที่
4 ; มคอ.5 มคอ.
6 ปี 2557

5)

จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ๎ า มี ) อยํ า งน๎ อ ยร๎ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา



1)
2)

6)



เอกสาร
หลักฐาน ;
หมวดที่ 5
5.4-1การ
ประเมินการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
หลักสูตร ปี
การศึกษา2557
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)

เป็นไป
ตามเกณฑ์

7)

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู๎ จากผลการประเมิ น การด าเนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล๎ว



8)

อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด๎ าน
การจัดการเรียนการสอน



9)

อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง



10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี



11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อย
กวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบํงชี้ในปีนี้
จานวนตัวบํงชี้ที่ดาเนินการผํานเฉพาะตัวบํงชี้ที่ 1-5
ร๎อยละของตัวบํงชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบํงชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผําน
ร๎อยละของตัวบํงชี้ทั้งหมดในปีนี้



ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ดูในแผนปฏิบตั ิ
งานปี 2557
3.2-7 ตาราง
กิจกรรมสํงเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา
อาจารย์ใหมํ 1
คน (อาจารย์เสรี
เทียนเจลี้)
แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจาปี 25562558
ตารางกิจกรรม
การพัฒนา
วิชาชีพของ
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนในเลํม
ประเมินด๎านลําง
แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจาปี 25562558
ตารางกิจกรรม
การพัฒนา
วิชาชีพของ
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนในเลํม
ประเมินด๎านลําง


12
5
100
12
100

-
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

:
:
:
:

10 ข๎อ
12 ข๎อ
12 ข๎อ
12 ข๎อ

เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน

การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร
1. มีกระบวนการ
ประเมินที่ซับซ๎อน
หลายขั้นตอนและ
เกณฑ์การประเมินที่
ปรับแก๎ใหมํบํอยทาให๎
เกิดปัญหาแกํผู๎จัดทา
และอาจารย์ผู๎สอนที่
จะต๎องจัดทาและต๎อง
เรียนรู๎เข๎าใจกับเกณฑ์
ใหมํที่ปรับเปลี่ยนอยูํ
เสมอ
2. การเก็บเอกสารและ
รวบรวมข๎อมูล
จากคณาจารย์ภายใน
หลักสูตรยังคํอนข๎างไมํ
เป็นระเบียบทาให๎ได๎
ข๎อมูลที่เก็บไมํ
ครบถ๎วน
3. จานวนรับนักศึกษา
ที่ไมํพอเหมาะกับ
สถานที่

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. อาจารย์ต๎องใช๎เวลาทาความเข๎าใจ
และเรียนรู๎กับเกณฑ์ใหมํที่ปรับเปลี่ยน
ในการจัดทาการประเมินทาให๎มีเวลา
สอนและเวลาในการเพิ่มพูนตาแหนํง
ทางวิชาการและคุณวุฒทิ างการศึกษา
น๎อยลง

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต
1. หาหนํวยงานสนับสนุน
การจัดทาให๎ชัดเจน มีเกณฑ์
การประเมินที่ชดั เจนไมํ
เปลี่ยนบํอย

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

2. การรวบรวมเอกสารหลักฐานอ๎างอิง 2. จัดทาระบบที่รัดกุมแยก
ทาได๎ยากและใช๎เวลานานบาง
เอกสารให๎ตรงตามตัวเกณฑ์
โครงการได๎ข๎อมูลที่ไมํสมบูณ์
กาหนดให๎ชัดเจนขอความ
รํวมมือจากคณาจารย์

3. พื้นที่ห๎องแออัด ทาให๎ปฏิบัตงิ านได๎ 3.1 จัดการกาหนดจานวน
ไมํมีประสิทธิภาพ
รับนักศึกษาให๎พอเหมาะกับ
สถานที่เรียนโดยต๎องดูจาก
เงินรายได๎ที่จะเข๎ามาวํา
พอเพียงในการจัดการ
หลักสูตรหรือไมํ
3.2 ขยายพื้นที่เพิ่ม
3.3. แบํงกลุํมเรียนนักศึกษา
เป็นเป็น2 กลุํมหรือมากกวํา
นั้นเพื่อให๎พอเพียงกับกับ
จานวนนักศึกษาและสถานที่
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา
367 207
Accessory
Design

ภาค
การศึกษา

ความ
ผิดปกติ

การ
ตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

ปลาย/2558 ได๎ระดับผล
การเรียน I

ใบเช็คชื่อเข๎า
เรียน และใบ
เซ็นชื่อสํงงาน

นักศึกษาขาด
การสํงงาน
เนื่องจากงานที่
มอบหมายมี
ขั้นตอนและ
ระยะเวลา

มอบหมาย
งานให๎เป็น
ระยะ ๆ
หลังจากการ
สอนทฤษฎี

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

เหตุผลทีไ่ ม่เปิดสอน

มาตรการที่ดาเนินการ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ไมํมี

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ไมํมี

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(นามาจาก มคอ.5 แตํละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง
มี
ไมํมี
/
จัดสรรสถานที่ให๎มีความ
สอดคล๎องกับจานวนนักศึกษา

360 101
Design I

ต/58

360 103
Drawing I

ต/58

/

360 105 Art
Studio I

ต/58

/

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ ผล
ประเมินออนไลน์
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ

เพิ่มตัวอยํางในการสาธิตให๎
นักศึกษาดูอาจมีการเพิ่มหุํนให๎
เชื่อมโยงกับสาขาวิชาให๎มากขึ้น
เพื่อสามารถใช๎งานในสายวิชาชีพ
จริง
เพิ่มตัวอยํางการสาธิตการลงสีนา้ รายงานผลการประเมินการ
ให๎ให๎มากขึ้น
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไมํมี

แผนการปรับปรุง

360 107 Basic
Technical
Drawing

ต/58

/

360 102
Design II

ป/58

/

360 104
Drawing II

ป/58

/

หุํนวาดบ๎างครั้งไมํเพียงพอตํอ
นักศึกษาควรเพิ่มจานวนหุํนให๎
สอดคล๎อง

360 106 Art
Studio II

ป/58

/

ไมํมี

360 108
ป/58
Survey of Thai
Art

/

ไมํมี

367 101
Textile Design
I

ต/58

/

ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอื้ออานวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น

367 103
ต/58
Fashion Design
I

/

ไมํมี

367 105

/

ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ

ต/58

ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอื้ออานวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น
มีแผนการสอนทีช่ ัดเจนไมํ
เปลี่ยนแปลงบํอย

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
ประเมินออนไลน์
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมินออนไลน์
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมินออนไลน์
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมินออนไลน์
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมินออนไลน์
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558 รายงานผลการ
ประเมินการสอน ตาม
รายวิชา ระบบประมวลผล
ของคณะฯประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไมํมี

Pattern Making
I
367 107
Construction
Technical I

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง

เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอื้ออานวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น
ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอื้ออานวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น

1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558 รายงานผลการ
ประเมินการสอน ตาม
รายวิชา ระบบประมวลผล
ของคณะฯประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.8 ปี
2557
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี

ต/58

/

367 201
ต/58
Fashion Design
III

/

ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอื้ออานวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น

367 203
ต/58
Creative
Pattern Making

/

ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอื้ออานวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น

367 204
ต/58
Materail for
Fashion Design

/

ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอื้ออานวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น

367 206
ต/58
Fashion Design
in Thai Style

/

ไมํมี
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไมํมี

แผนการปรับปรุง

367 208
ต/58
Fashion
Marketing and
Management

/

ไมํมี

367 216
Weaving

ต/58

/

ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอื้ออานวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น

367 218
ต/58
Leather Design
in Fashion

/

ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอื้ออานวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น

367 221
Costume
Design in
Fashion

ต/58

/

ไมํมี

367 102

ป/58

/

ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558 รายงานผลการ
ประเมินการสอน ตาม
รายวิชา ระบบประมวลผล
ของคณะฯประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไมํมี

Textile Design
II

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง

เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอื้ออานวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น

1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ

367 104
ป/58
Fashion Design
II

/

ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอื้ออานวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น

367 106
ป/58
Pattern Making
II

/

ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอื้ออานวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น

367 108
ป/58
ConstructionT
echnical II

/

ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอื้ออานวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น

367 109
ป/58
Fashion Design
History

/

ไมํมี

58

รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไมํมี

367 110
ป/58
Computer for
Fashion Design

/

367 202
ป/58
Fashion Design
IV

/

367 205
ป/58
Surface Design

/

367 207
Accessory
Design

ป/58

/

367 209
Fashion
Industry

ป/58

/

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง

ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
ไมํมี
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
ไมํมี
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
จานวนนักศึกษามีมากไมํ
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
สอดคล๎องกับพื้นที่การจัดการ
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
เรียนการสอน
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
ไมํมี
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
จัดให๎นักศึกษามีการจัด Project เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
ที่เป็นกลุํมจาลองเหมือนเป็นงาน 1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
รูปแบบร๎าน
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
59

รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไมํมี

แผนการปรับปรุง

367 210
Fashion
Coordination
and
Presentation

ป/58

/

ไมํมี

367 217
Individual

ป/58

/

ไมํมี

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน
เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี
2558
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
โดยภาพรวมจะมีปัญหาเรื่องจานวนนักศึกษาความเหมาะสมของสถานที่เรียนและอุปกรณ์ โดยแตํละ
รายวิชาพยายามมุํงเน๎นให๎นักศึกษาได๎มีเรียนรู๎และได๎รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือและปฏิบัติและการพา
นักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
1. บรรยายสอดแทรกชี้ให๎เห็น
คุณคําและความสาคัญ
ของการมีคุณธรรมจริยธรรม ให๎
เห็นคุณคําและความสาคัญของ
ความรับผิดชอบ
ตํอตนเองและสังคมในบทบาท

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ปัญหา ความมีวินัยและตรง เอกสาร
ตํอเวลา ตระหนักในความ หลักฐาน ;
รับผิดชอบตํอตนเองและ
หมวดที่ 1
สํวนรวม
หมวดที่ 1.1
เกณฑ์ 12
วิธีการแก้ไข ประเมินผล
หลักฐานที่ 4 ;
แนวทางแก้ไขปรับปรุง

60

มาตรฐานผลการเรียนรู้

ความรู๎

ทักษะทางปัญญา

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
หน๎าที่รับผิดชอบของตนเอง
รวมถึงเคารพกฎ ระเบียบและ
ข๎อบังคับตําง ๆ ขององค์กรและ
สังคมโดยมีข๎อตกลงรํวมกัน
ระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอนเรื่อง
วินัยในการเข๎าชัน้ เรียนและการ
สํงงาน
1. บรรยายความรู๎ให๎ครอบ
คลุมเนื้อหาที่ผู๎เรียนต๎องได๎รบั
2. ให๎นักศึกษาฝึกหัดอําน
บทความเกี่ยวกับการออกแบบ
และแฟชัน่
3.ให๎นักศึกษาฝึกหัดสรุป
ประเด็น
4. ให๎นักศึกษาฝึกหัดเขียน
บทคัดยํอ บทยํอความ รายงาน
โดยใช๎หลักการอ๎างอิงอยํางเป็น
ระบบ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

ความตรงตํอเวลาจากการ
เช็คชื่อเข๎าชั้นเรียน โดย
นักศึกษาขาดเรียนได๎ไมํเกิน
4 ครั้ง ตํอภาคการศึกษา
และผลงานที่ไมํสํงตาม
กาหนดเวลา จะไมํได๎รับ
คะแนน
ปัญหา
2. พบวํานักศึกษามักไมํคํอย
มีปฏิกิริยาโต๎ตอบเมื่อเปิด
โอกาสให๎อภิปราย หรือ
แสดงความคิดเห็น
วิธีการแก้ไข
2. ผู๎สอนต๎องทาการกระตุน๎
เชํน แสดงความคิดเห็นของ
ตนเป็นตัวอยํางกํอนหรือให๎
เป็นคะแนนการมีสํวนรํวมใน
ชั้นเรียน จึงได๎รับความ
รํวมมือมากขึ้น
1. วิเคราะห์กรณีศึกษา จาก
นักศึกษายังขาดการ
บทความตัวอยําง รูปแบบตัว
วิเคราะห์ข๎อมลูตํางในการ
งานจากศิลปินหรือนักออกแบบ ประยุกต์ใช๎ให๎ได๎
2. การนาความรู๎ความเข๎าใจ
ประสิทธิภาพเต็มที่
จากประสบการณ์ภายนอก มาสูํ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนได๎

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ.5 ปี
2558

เอกสาร
หลักฐาน ;
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ;
มคอ.5 ปี
2558

เอกสาร
หลักฐาน ;
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ;
มคอ.5 ปี
2558
ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุ 1. มุํงเน๎นให๎นศ.ตระหนักถึงการ ฝึกและปลูกฝั่งให๎มีจิตอาสา เอกสาร
คลและความรับผิดชอบ
เรียนรู๎รํวมกันในชั้นเรียน การ และเสียสละในการทางาน หลักฐาน ;
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตํอ
รํมกัน
หมวดที่ 1
ประเด็นตํางๆในชั้นเรียน
หมวดที่ 1.1
2. มีการมอบหมายงานทัง้ ราย
เกณฑ์ 12
กลุํม และรายบุคคล
หลักฐานที่ 4 ;
มคอ.5 ปี
2558
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1. ประเมินผลจากเนื้อหาข๎อมูล ปรังสัญญาณอินเตอร์เน็ตให๎ เอกสาร
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช๎ ความชัดเจนที่ได๎มาจากแหลํง มีประสิทธ์ภาพและสํงเสริม หลักฐาน ;
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศทีน่ ามาประกอบกับ ให๎นักศึกษาพัฒนาทักษะ
หมวดที่ 1
61

มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
รายงาน หรือผลงานการ
ปฎิบัติงาน
2. นาเสนอผลงานการ
ปฎิบัติงานในรูปแบบทาง
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ทางการออกแบบสร๎างสรรค์ หมวดที่ 1.1
และทักษะทางการใช๎
เกณฑ์ 12
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให๎ หลักฐานที่ 4 ;
สอดคล๎องกับแนวโน๎ม
มคอ.5 ปี
เทคโนโลยีในปัจจุบัน
2558
แนวทางแก้ไขปรับปรุง

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
ภาควิชาได๎มีการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร
ภาควิชาได๎มีการรับอาจารย์ประจาเข๎าปฏิบัติงานใหมํในปีการศึกษา 2558 ตั้งแตํ 1 – กรกฎาคม
2559 – 30 มิถุนายน 2559 เพิ่มจานวน 1 ราย คือ อาจารย์เสรี เทียนเจลี้ และได๎เข๎ารํวมการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหมํ จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี งบประมาณ 2559 ระหวํางวั นที่ 28 – 29 กรกฎาคม
2559 ณ เดอะ รีเจ๎นท์ ชะอาบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอาจารย์ใหมํได๎รับทราบข๎อมูลและมีความรู๎ความ
เข๎าใจในบริบทขององค์กร นโยบาย เป้าหมาย รวมทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนได๎มี
โอกาสทาความรู๎จักและสร๎างสัมพันธภาพที่ดีตํ อกัน นอกจากนี้อาจารย์ยังเข๎ารํวมโครงการสัมมนาคณาจารย์
ประจาปี 2559 เกี่ยวกับการเขียนเอกสารประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร ใน
วันที่ 28 29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรงธารามันตรา ชะอา รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งมีระบบอาจารย์พี่
เลี้ยงที่ให๎คาแนะนา ชํวยเหลือ ในเรื่องการเรียนการสอนและการจัดทาเอกสารแผนการสอน
จานวนอาจารย์ใหมํ 1 ราย
จานวนอาจารย์ที่เข๎ารํวมปฐมนิเทศ 1 ราย
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
กิจกรรมที่จัด
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
บุคลากร
หรือเข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
อาจารย์
สาย
สนับสนุน
1. การอบรมสัมมนาเชิง
1
ได๎รับความรู๎ในเรื่องการจัดเตรียมข๎อมูล
ปฏิบัติการ เรื่อง
เอกสารในการขอตาแหนํงทางวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อ
และการจดลิขสิทธิ์และการใสํข๎อมูลหรือ
การยื่นขอความคุ๎มครอง
ใช๎รูปภาพประกอบจากที่อื่นอยํางถูกต๎อง
ทรัพย์สินทางปัญญาจาก
ผลงานการออกแบบ
หมายเหตุ : เป็นโครงการจัดการความรู๎
วันที่ 5 พ.ย.58
คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558
2. การเขียนรายงานการ
5
3
ได๎รับความรู๎ในเรื่องการเขียน SAR และ
ประกันคุณภาพ
การเตรียมเอกสารสาหรับการตรวจใน
การศึกษา
รอบปีการศึกษาใหมํที่มีการปรับเปรียน
วันที่ 21 ม.ค.59
เกณฑ์และฟอร์มการเขียนรายงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
1.ตารางโครงการ
พัฒนา-วิจัยบทความ-งาน
สร๎างสรรค์
คณาจารย์
2.เอกสารเชิญเข๎า
รํวมโครงการ
1.ตารางโครงการ
พัฒนา-วิจัยบทความ-งาน
สร๎างสรรค์
คณาจารย์
62

จานวน
บุคลากร
อาจารย์
สาย
สนับสนุน

กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม

3. โครงการสัมมนา
คณาจารย์เกี่ยวกับการ
เขียนเอกสารประเมิน
คุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตร

5

3

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

หมายเหตุ : เป็นโครงการจัดการความรู๎
คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2559
- ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการเขียนเอกสาร
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
และการปรับปรุงหลักสูตร

2.เอกสารเชิญเข๎า
รํวมโครงการ
1.ตาราโครงการ
พัฒนา-วิจัยบทความ-งาน
สร๎างสรรค์
คณาจารย์
2.เอกสารเชิญเข๎า
รํวมโครงการ

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.1
5.2
5.3
5.4

เป้าหมาย
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
10 ข๎อ

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
12 ข๎อ

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 4ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
3.00
2.00
2.00
5.00
12/4 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. มีการเปิดรายวิชาที่เป็นทักษะที่สํงเสริมและเกี่ยวข๎องสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย
2. หลักสูตรมีระบบและกลไก มีการนาระบบและกลไกสูํการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการมีการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดดเจนเป็นรูปธรรม และมีแนว
ปฏิบัติที่ดี มีหลักฐานเชิงประจักษ์
3. มีโครงการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากร
4. นักศึกษามีทักษะฝีมือในการสร๎างสรรค์และออกแบบ
จุดที่ควรพัฒนา
1. เพิ่มระบบในการจัดเก็บเอกสารให๎มีประสิทธิภาพเพื่องํายตํอการเข๎าถึงข๎อมูลของอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

ผลการดาเนินงาน
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสํวนรํวม
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให๎มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู๎
กลไกที่ดาเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิง่ สนับสนุน
การเรียนรู๎ ให๎เพียงพอและเหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอน
มีการสารวจและสอบถามความต๎องการของอาจารย์ประจา
หลักสูตรและบุคลากร โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรจะทาหน๎าทีเ่ ป็น
ผู๎สอนและประสานงานในแตํละรายวิชาทาให๎เห็นและได๎รับฟังจาก
นักศึกษาถึงข๎อควรในการพัฒนาในแตํละรายวิชา ไมํวําจะเป็น
วิธีการสอน เนื้อหาที่สอน สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
อุปกรณ์ที่ใช๎ในการเรียนการสอนโดยจะมีการนาเข๎ามาพูดคุยและ
แจ๎งผลในการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตรในแตํละเทอมเพื่อปรับปรุงตํอไปและสร๎างเนื้อหาให๎
เชื่อมโยงกับภาคการศึกษาที่ 2
มีการประเมินผลออนไลน์ในระบบประมวลผลประเมินการสอน
ตามรายวิชา
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการ
จัดการเรียนการสอน
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการ
จัดการเรียนการสอน ที่ได๎ปรับปรุงในปี 2558 มาจากการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร
1 กี่ทอผ๎า จานวน 10 ตัว
2 หุํน จานวน 37 ตัว
3 เครื่องนิตติ้ง จานวน 4 เครื่อง
นอกจากนี้ยังมีการจัดบริการรถรับ-สํง นักศึกษาระหวํางอาคารธ
นาลงกรณ์ กับ วิทยาเขตสนามจันทร์ ตามข๎อเรียกร๎องของนักศึกษา
และบุคลากร
และการพิ จ ารณาเชํ า พื้ น ที่ อ าคารธนาลงกรณ์ เ พิ่ ม เพื่ อ ให๎
เพียงพอกับจานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็น
การเตรียมการจากปีการศึกษา2558
รวมถึงการจัดให๎มีห๎องสันทนาการเพิ่มสาหรับนักศึกษา
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ตํอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ได๎แกํ ห๎องเรียน
อุปกรณ์ประกอบการสอน สิ่งอานวยความสะดวกตําง ๆ ที่นักศึกษา
มี ก ารประเมิ น เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษา ทุ ก รายวิ ช า ในแตํ ล ะปี

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
5.4-1 การ
ประเมินการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
หลักสูตรปี
การศึกษา
2558
-รายงานผล
ประเมินการ
สอนตาม
รายวิชาของ
ระบบ
ประเมินผล
ออนไลน์ของ
ทางคณะ
รายละเอียด
การจัดบริการ
รถรับ – สํง
และห๎องใหมํ
ของภาควิชาฯ

- ใบรายงานผล
การศึกษา วิชา
367 203
Creative
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
การศึกษา
จากผลการประเมินใน 2557 นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง สาขาวิชาฯ ได๎ปรับปรุงตามผลประเมินด๎านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู๎ ปี 2557 โดยดาเนินการในปี 2558 มีผลดังนี้
มีการจัดซื้อหุํนสาหรับเดรปปิ้งเพื่อใช๎เรียนในรายวิชา 367 203
Creative Pattern Making จานวน 35 ตัว เพื่อให๎เพียงตํอจานวน
ผู๎เรียน สํงผลให๎นักศึกษามีผลการเรียนที่ดี นักศึกษามีอุปกรณ์
สนับสนุนการสํงผลงานประกวด และนักศึกษาได๎รับรางวัล เป็นตัว
บํงชี้ความสาเร็จของการปรับปรุงผลประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา
การจัดบริการรถรับ-สํง นักศึกษา เพื่ออานวยความสะดวกใน
ด๎านการเดินทาง การจัดการศึกษา 2 วิทยาเขตา ตามความต๎องการ
ของนักศึกษา สํงผลตํอภาพรวมของการเข๎าเรียนตรงตํอเวลา
เพิ่มขึ้น และการขาดเรียนลดน๎อยลง

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 2.00
ระดับ 2.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
Pattern
- ใบเช็คชื่อเข๎า
เรียนของ
นักศึกษา
- นักศึกษา
ได๎รับรางวัล
การประกวด
ผลงาน

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
2 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
6.1

เป้าหมาย
3

ผลการดาเนินงาน
3

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 1ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
3
3 /1 = 3 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. อาจารย์ประจาและอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา จัดให๎มีตารางการเข๎าพบปรึกษา
โดยระบุวัน เวลา สถานที่ในแผนการสอน เป็นการเปิดโอกาสให๎สัมผัสใกล๎ชิดกับนักศึกษาและรับทราบปัญหา
อยํางทั่วถึง
2. มีการจัดให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จาเป็นตํอการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนในการ
เรียนการสอนให๎แกํนักศึกษาใหมํอยูํเสมอ
โอกาสในการพัฒนา
1. จานวนนักศึกษาไมํสอดคล๎องกับปริมาณพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน
2. จานวนนักศึกษามีมากเกินไปทาให๎อุปกรณ์บางอยํางที่ราคาสูงไมํสามารถจัดได๎ทั่วถึงและไมํเพียงพอ
กับจานวนของนักศึกษาและการใช๎ห๎องปฏิบัติการที่แออัดเกินไป
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หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน
1.สนับสนุนให๎อาจารย์เรํงขอ
ตาแหนํงทางวิชาการและเพิ่มพูน
คุณวุฒิ

2.จัดให๎มโี ครงการความรํวมมือกับ
องค์กรวิชาชีพภายนอกเพื่อ
นักศึกษาได๎มปี ระสบการณ์จริง

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เห็นชอบให๎กาหนดเป็นแผนพัฒนา
บุคลากร โดยมีเป้าหมายชัดเจน

เห็นชอบให๎กาหนดในแผนพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
- จัดสรรทุนและปรับปรุง
เรื่องการมอบหมายงาน
และเวลาบางสํวนให๎
อาจารย์ที่มีเกณฑ์ต๎องขอ
ตาแหนํงทางวิชาการ
พร๎อมกาหนดเป้าหมาย
เรื่องระยะเวลาเพื่อขอ
กาหนดตาแหนํง
-

จัดสรรทุนสนับสนุนให๎
นักศึกษา ทีไ่ ด๎รับคัดเลือก
จากการประกวด

- จัดให๎มีการศึกษาดูงานใน
รายวิชาด๎านการตลาดและ
อุตสาหกรรมตามแผนการ
สอนที่กาหนดใน มคอ.3

- จัดทาโครงการความ
รํวมมือรํวมกับหนํวยงาน
องค์วิชาชีพภายนอก

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 16 ธ.ค.58 (หลักสูตรเกํา)
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

เพิ่มและเสริมการฝึกปฏิบัติทักษะทางด๎านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพราะภาษาจะเป็นใบเบิกทาง
ให๎นักศึกษาก๎าวหน๎าและประสบณ์ความสาเร็จในวง
กว๎างมากยิ่งขึ้น

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในด๎านทักษะภาษา

ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
เพิ่มกิจกรรมสํงเสริมทักษะทางภาษาและจัดให๎มีโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อเตรียมความ
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
การสารวจความคิดเห็นโดยแบสอบถาม
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ผู๎จ๎างงานบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย เพิ่มเนื้อหาในและรายละเอียดในรายวิชา 367 110
เห็นวํา บัณฑิตควรเพิ่มเติมทักษะด๎านภาษา, การใช๎
Computer for Fashion Designเพื่อเพิ่มทักษะใน
โปรแกรมซอฟท์แวร์ด๎าน Graphic Design, ความรู๎
ด๎าน Graphic Design และสํงเสริมกิจกรรมเสริม
เกี่ยวกับงานด๎านอื่นๆ เชํน การพิมพ์เอกสาร การใช๎
ทักษะตํางๆ เชํนโครงการความรํวมมือทางวิชาการ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สานักงาน งานด๎านเอกสาร ซึ่ง
ระหวํางภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย และ
เป็นทักษะพืน้ ฐานทั่วไป ควรแทรกในกิจกรรมเสริม
Ravensbourne University in Londonประเทศ
หลักสูตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการได๎งานทาให๎กับบัณฑิต
อังกฤษ (ระยะสั้น) เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาและ
โดยเห็นวําคุณลักษณะที่ควรสํงเสริมในวิชาชีพเป็นอยําง
กิจกรรมในรายวิชารวมทั่งกับหนํวยงานภายนอก
ยิ่ง คือ ความซื่อสัตย์ ไมํคัดลอกงานของผู๎อื่น ไมํเอา
เปรียบผู๎อื่น และการตรงตํอเวลา
ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
สอดแทรกเรื่องระเบียบวินัยจรรยาบรรณในทุกๆรายวิชาที่เปิดสอน
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หมวดที่ 8
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
แผนดาเนินการ กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
1.แผนการปรับ
รอบหลักสูตรปรับปรุง ปี อาจารย์ประจา บรรลุวัตถุประสงค์
โครงสร๎าง
60
หลักสูตร
- มีการเพิ่มรายวิชาที่เป็น
หลักสูตรให๎มีอัต
เนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง Surface
ลักษณ์ที่เป็น
เชํน รายวิชา 367 205
Surface
Surface Design, 367 211
(จานวนหนํวยกิต
Print for Fashion และ
รายวิชาแกน
รายวิชา367 215 Knitwear
รายวิชาเลือกฯ)
เพื่อให๎นักศึกษาสามารถ
สร๎างคลอเลคชั่นที่มีพื้นผิว
พิเศษได๎
2.แผนการ
ปีการศึกษา 58
เปลี่ยนแปลง
รายวิชา
ปรับเปลี่ยนเพิ่ม
และลดเนื้อหาใน
รายวิชาที่มีความ
ใกล๎เคียงกัน
(การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มหรือลดเนื้อหา
ในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการ
สอนและการ
ประเมินสัมฤทธิผล
รายวิชาฯ)
3.แผนการพัฒนา ปีการศึกษา 58
คณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
สนับสนุนการทา

อาจารย์ผู๎สอน
และผู๎
ประสานงาน

บรรลุวัตถุประสงค์
- มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
ปรับเปลี่ยนเพิ่มและลด
เนื้อหาในรายวิชาที่มีความ
ใกล๎เคียงกัน

คณาจารย์และ
บุคลากรของ
ภาควิชา

กาลังดาเนินการ
- เ นื่ อ ง จ า ก ค ณ า จ า ร ย์ ใ น
ภาควิชามีจานวนน๎อยทาให๎มี
ภาระงานในด๎ า นตํ า งๆมาก
ท าให๎ ก ารขอต าแหนํ ง และ
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ตาแหนํงทาง
วิชาการ
(ผศ. รศ. ศ.)
1. สนั บ สนุน การ
เรี ย นระดั บ ดุ ษ ฎี
บัณฑิต
4.แผนพัฒนาการ ปีการศึกษา 58
เขียนรายงาน
ประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรและ
การจัดระบบ
รวบรวมเอกสาร
โดยการจัด
โครงการกิจกรรม
สํงเสริมความรู๎ใน
เรื่องการเขียนงาน
ประกันและเข๎ารํวม
สัมมนาเรื่องการ
บรรยายและ
workshop การ
เขียนรายงาน
ประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรที่
ทางคณะจัด

ศึกษาตํอเป็นไปอยํางล๎าช๎า

คณาจารย์และ
บุคลากรของ
ภาควิชา

บรรลุวัตถุประสงค์
- คณาจารย์มีความเข๎าใจใน
เรื่องระบบประกันและการ
เขียนระบบขบวนการ
ดาเนินการตามแบบ PDCA
มากยิ่งขึ้นทาให๎การจัดทา
และรวบรํวมเอกสารมีความ
สะดวกและตรงตามเกณ์การ
ประเมินยิ่งขึ้น

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข๎อเสนอในการปรับโครงสร๎างหลักสูตร (จานวนหนํวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
การปรับปรุงหลักสูตรโดยให๎มีอัตลักษณ์ที่เป็น Surface เนื่องด๎วยลวดลายของผ๎า เนื้อผ๎า และ
พื้นผิวในลักษณะที่เป็นตัวสร๎างความแตกตํางของเนื้อผ๎าได๎ ทาให๎คอลเลคชั่นมีความพิเศษ การเพิ่มการเรียน
การสอนด๎านการสร๎างพื้นผิวของผ๎าจะชํวยเน๎นให๎การออกแบบเครื่องแตํงกายมีความพิเศษมากขึ้น
2. ข๎อเสนอในการเปลี่ ย นแปลงรายวิช า (การเปลี่ ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิช า การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
มีการปรับควบรวมรายวิชา ที่มีเนื้อหาใกล๎เคียงกันและ แบํงเนื้อหารายวิชาให๎ชัดเจน เชํน 367
204 Materail for Fashion Design , 367 208 Fashion Marketing and Management
และ367 209 Fashion Industry
3.กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
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1. สนับสนุนการทาตาแหนํงทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)
2. สํงเสริมการศึกษาแกํอาจารย์ในระดับดุษฎีบัณฑิต
3. จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาคณาจาย์และบุคลากรภาควิชาทุกปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2559
ระบุแผนการปฏิบัติการแตํละแผน วันที่คาดวําจะสิ้นสุดแผน และผู๎รับผิดชอบ
แผนการปฏิบัติการ
แผนการดาเนินงานด้านการเรียนการ
สอน
1. โครงการประเมินผลการเรียนรู๎ของ
น.ศ. ระบบภาคการศึกษาและปี
การศึกษามคอ. 5 และ มคอ.7
2. โครงการพัฒนาเครื่องมือสาหรับการ
เรียนการสอน
โครงการ/ กิจกรรมที่มีความร่วมมือ
กับต่างประเทศ
1. โครงการความรํวมมือทางวิชาการ
ระหวํางภาควิชาการออกแบบเครื่อง
แตํงกาย และ Ravensbourne
University in Londonประเทศ
อังกฤษ (ระยะสั้น) ประจาปี 2559
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุนอุดหนุน
ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปีการศึกษา
2559
2.โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ปี
การศึกษา 2559
3.กิจกรรมเสริมหลักสูตรแสดงผลงาน
ในรายวิชา Costume และ
Presentation ปี2559
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรการจัด
แสดงผลงานแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาปีที่
1 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย
และภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ใน
รายวิชา 360 102 การออกแบบ 2
5.โครงการอบรมระยะสั้นของนักศึกษา

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ธันวาคม 2560

รองหัวหน๎าภาควิชาฯ

ธันวาคม 2560

หัวหน๎าภาควิชาฯ

ปีการศึกษา 2560

หัวหน๎าภาควิชาฯ
อ.อนุกูล

ปีการศึกษา 2560

หัวหน๎าภาควิชาฯ

ปีการศึกษา 2560

หัวหน๎าภาควิชาฯ

ปีการศึกษา 2560

อ.ปิยะวัฒน์
น.ศ. ปี3-ปี4

ปีการศึกษา 2560

หัวหน๎าภาควิชาฯ
น.ศ.ปี 1

ปีการศึกษา 2560

อ.ปิยะวัฒน์
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(ชํวงปิดภาคการศึกษาปลาย)
6.โครงการความรํวมมือกับองค์กร
วิชาชีพภายนอก(ทุนสนับสนุนให๎
นักศึกษาที่ได๎รับคัดเลือกจากการ
ประกวด)
7 กิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะด๎านภาษาแกํ
นักศึกษา
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม
1.โครงการกิจกรรม 5 ส ภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย ประจาปี
2559
แผนด้านบริหารจัดการ
1.โครงการสัมมนาบุคลากรประจา
ภาควิชาฯ
แผนบริหารการจัดพัฒนาบุคลากร
1.โครงการฝึกอบรมบุคลากรใน
ภาควิชาปี 2559
2.ทุนสนับสนุนการทาตาแหนํงทาง
วิชาการ
แผนวิจัยสร๎างสรรค์/ เผยแพรํผลงาน
1.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ๎า
ของภาควิชา

ปีการศึกษา 2560

หัวหน๎าภาควิชาฯ

ปีการศึกษา 2559

หัวหน๎าภาควิชาฯ

ปีการศึกษา 2560

รองหัวหน๎าภาควิชาฯ

ปีการศึกษา 2560

หัวหน๎าภาควิชาฯ

ปีการศึกษา 2560

รายบุคคล

ปีการศึกษา 2560

รายบุคคล

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561

หัวหน๎าภาควิชาฯ

แบบรับรองความถูกต๎องสมบูรณ์ของข๎อมูล
ขอรับรองวําข๎อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได๎มีการดาเนินการจริง
 1. เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมํได๎ประจาหลักสูตรอื่น ๆ อีก
 2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย
(ระบุชื่อเจ๎าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพรํผลงาน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่หนึ่ง : ผศ.ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล
1. การวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรสํงเสริมและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชมุ ชน :
ผลิตภัณฑ์ผ๎า ระยะที่ 2 (2558)
2. ที่ปรึกษาโครงการออกแบบเครื่องแตํงกายชุดมัคคุเทศก์ (2558)
3. ผลงานชื่อ “เรามีพรุํงนี้เสมอ” จัดแสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange : MATRAX 2015 ณ
Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia จัดโดย UiTM, เยี่ยมชม
หนํวยงานใน MOU ได๎แกํ Galeri Petronas KLCC, Design Development Centre (DDEC) และ Malaysian
Industrial Development Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58 และรํวมแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.58)
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อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สอง : อาจารย์วรุษา อุตระ
1. การวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรสํงเสริมและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชมุ ชน :
ผลิตภัณฑ์ผ๎า ระยะที่ 2
2. ผลงานชื่อ “เรืองรอง” จัดแสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange : MATRAX 2015 ณ
Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia จัดโดย UiTM, เยี่ยมชม
หนํวยงานใน MOU ได๎แกํ Galeri Petronas KLCC, Design Development Centre (DDEC) และ Malaysian
Industrial Development Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58 และรํวมแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.58)

อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สาม : อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์
1. ผลงานชื่อ “ภาพสะท๎อนจากอดีต (สุโขทัย)” จัดแสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange : MATRAX
2015 ณ Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia จัดโดย UiTM, เยี่ยมชม
หนํวยงานใน MOU ได๎แกํ Galeri Petronas KLCC, Design Development Centre (DDEC) และ Malaysian Industrial
Development Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58 และรํวมแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.58)

1.

อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สี่ : อาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี
ผลงานชื่อ “WINGS OF HAPPINESS” จัดแสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange :

MATRAX 2015 ณ Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia จัดโดย UiTM,
เยี่ยมชมหนํวยงานใน MOU ได๎แกํ Galeri Petronas KLCC, Design Development Centre (DDEC) และ Malaysian
Industrial Development Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58 และรํวมแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.58)

อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ห๎า : อาจารย์อนุกูล บูรณประพฤกษ์
1. ผลงานชื่อ “Bed of Roses” จัดแสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange : MATRAX 2015 ณ
Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia จัดโดย UiTM, เยี่ยมชมหนํวยงานใน
MOU ได๎แกํ Galeri Petronas KLCC, Design Development Centre (DDEC) และ Malaysian Industrial
Development Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58 และรํวมแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.58)

 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค๎นคว๎าอิสระของหลักสูตรนี้เทํานั้น โดยมีนักศึกษา
อยูํในความดูแลปีการศึกษานี้จานวนทั้งสิ้น………..…คน (ระบุชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค๎นคว๎าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์)
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ
ชื่อนักศึกษา
-
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อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 1 : ผศ.ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 28 ก.ค.59
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 2 : อาจารย์วรุษา อุตระ
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 28 ก.ค.59
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 3 : อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 28 ก.ค.59
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 4 : อาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 28 ก.ค.59
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 5 : อาจารย์อนุกูล บูรณประพฤกษ์
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 28 ก.ค.59
เห็นชอบโดย : ผศ.ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล (หัวหน๎าภาควิชา)
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 28 ก.ค.59
เห็นชอบโดย : ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง (คณบดี)
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน…………………………………..
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เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให๎คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช๎ในการประเมิน
3. ข๎อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข๎อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ๎ามี)
5. ข๎อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู๎ใช๎บัณฑิต (ถ๎ามี)
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตารางที่ 1.1-1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)
ตาแหนํงทาง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
วิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
1 นางน้าฝน ไลํสัตรูไกล
ผู๎ชํวย
ศ.บ.
ศาสตราจารย์ Master Degree
Diplome
Ph.D.

สาขาวิชา
ประยุกตศิลปศึกษา
Visual Art
Textile

2

นางณัฏฐินี ผายจันเพ็ง

ศ.บ.
Master of Arts

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)
Three Dimensional Design

3

น.ส.วรุษา อุตระ

4

นางเสาวลักษณ์ กบิลสิงห์

5

น.ส.ดรุพร เขาจารี

ศ.บ.
ศ.ม.
คศ.บ.
M.F.A.
ศ.บ.
M.F.A.

ประยุกตศิลปศึกษา (ศิลปะสิ่งทอ)
ประยุกตศิลปศึกษา
ศิลปหัตถกรรม
Design
การออกแบบนิเทศศิลป์
Fashion

ตรง/สัมพันธ์
สาเร็จการศึกษา
กับหลักสูตร
สถาบัน
ตรงกับ
ม.ศิลปากร
หลักสูตร
U. of South Australia
L'ecole d'Achitecture,
Fr.
U. of Central England
in Birmingham, UK.
ตรงกับ
ม.ศิลปากร
หลักสูตร
U. of Kent at
Canterbury. UK.
ตรงกับ
ม.ศิลปากร
หลักสูตร
ม.ศิลปากร
ตรงกับ
มทร.ธัญบุรี
หลักสูตร
Visva-Bharati, India
ตรงกับ
ม.ศิลปากร
หลักสูตร
Academy of Art U.,
USA.

ปีที่สาเร็จ
2537
2539
2542
2547
2539
2542
2549
2554
2542
2548
2547
2553

75

ตารางที่ 1.1-2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)
ตาแหนํงทาง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สาขาวิชา
วิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
1 นางน้าฝน ไลํสัตรูไกล
ผู๎ชํวย
ศ.บ.
ประยุกตศิลปศึกษา
ศาสตราจารย์ Master Degree Visual Art
Diplome
Ph.D.
Textile
2

นายปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี

3

น.ส.วรุษา อุตระ

4

นางเสาวลักษณ์ กบิลสิงห์

5

นางอนุกูล บูรณประพฤกษ์

สถ.บ.
Master of
Science
ศ.บ.
ศ.ม.
คศ.บ.
M.F.A.
ศ.บ.

สถาปัตยกรรมตกแตํงภายใน
Interior Design
ประยุกตศิลปศึกษา (ศิลปะสิ่งทอ)
ประยุกตศิลปศึกษา
ศิลปหัตถกรรม
Design
การออกแบบนิเทศศิลป์
Diploma, advertising
photography,

ตรง/สัมพันธ์
สาเร็จการศึกษา
กับหลักสูตร
สถาบัน
ตรงกับ
ม.ศิลปากร
หลักสูตร
U. of South Australia
L'ecole d'Achitecture,
Fr.
U. of Central England
in Birmingham, UK.
ตรงกับ
ส.พระจอมเกล๎า
หลักสูตร
ลาดกระบัง
Pratt Inst.,USA.
ตรงกับ
ม.ศิลปากร
หลักสูตร
ม.ศิลปากร
ตรงกับ
มทร.ธัญบุรี
หลักสูตร
Visva-Bharati, India
ตรงกับ
ม.ศิลปากร
หลักสูตร
Brooks Institute of
Photography,USA.

ปีที่สาเร็จ
2537
2539
2542
2547
2521
2528
2549
2554
2542
2548
2535
2540
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ตารางที่ 1.1-3 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2558
สาเร็จการศึกษา
ตาแหนํง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
1 อาจารย์เสรี เทียนเจลี้
ศ.บ.
ประยุกตศิลปศึกษา (ประติมากรรม) ม.ศิลปากร
2548
ศ.ม.
จิตรกรรม
ม.ศิลปากร
2554
ตารางที่ 1.1-4 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2558
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
หนํวยงาน/ตาแหนํง
สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)
1 อาจารย์อินทิรา ทัพวงศ์
ศ.บ.
ออกแบบนิเทศศิลป์
2 อาจารย์เอกกมล อรรถกมล
ศ.บ.
ออกแบบนิเทศศิลป์
3 อาจารย์บัญชา ชูดวง
ศ.บ.
ออกแบบนิเทศศิลป์
4 อาจารย์โกสินทร์ ชิตามร
ศ.บ.
ออกแบบตกแตํงภายใน
5 อาจารย์วสันต์ ผึ่งประเสริฐ
ปริญญาตรี
วิชาการถํายภาพ และภาพยนตร์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
เทคนิคกรุงเทพ

ปีที่สาเร็จ
2527
2531
2531
2515
2528

6
7

อาจารย์จิตต์สิงห์ สมบุญ
อาจารย์เกศกาญจน์ อาศิรรัตน์

ศ.บ.
ศ.บ.
MA

จิตรกรรม
ประยุกตศิลปศึกษา

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Central Saint Martins
College of Art and
Design/London (1998)

2529
2540
2541

8
9
10

อาจารย์พรพิไล มีมาลัย
อาจารย์จีระเดช มีมาลัย
อาจารย์ชลิต นาคพะวัน

ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.

การออกแบบผลิตภัณฑ์
ประยุกตศิลปศึกษา
จิตรกรรม

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

2533
2547
2532
77

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

11

อาจารย์ดนัย อุํนอนันต์

12

อาจารย์ชัยชน สวันตรัจฉ์

13

ผศ.ดร.วิทวัน จันทร

14

อาจารย์ศิโรจน์ ไชยสาม

หนํวยงาน/ตาแหนํง

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)
ศ.บ.
จิตรกรรม
ACADEMIE
INTERNATIONAL
DE COUP (1994)
DE PARIS
METIER D’ART
PARIS (1989)
ศ.บ.
ออกแบบนิเทศศิลป์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ม.ศิลปากร
2531

ม.ศิลปากร

2532

ศ.บ.
MA

ประยุกตศิลปศึกษา
Fashion, Textile and Surface
Design

2533
2539

ปร.ด.
ปริญญาตรี

ศิลปะการออกแบบ
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

ม.ศิลปากร
University of Central
England BIAD UK.
(1996)
ม.ศิลปากร
ม.รังสิต

2557
2538
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ตารางที่ 1.1-10 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2558
ตัวบํงชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มี
สํวนรํวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
ส อ ด ค ล๎ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ๎ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการเปิดสอนในแตํละ
ภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให๎ครบทุกรายวิชา
5. จัดท ารายงานผลการดาเนิน การของหลัก สูต ร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

สรุป
ผําน

มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนพัฒนา จัดทาโครงการตํางๆให๎สอดคล๎องกับพันธกิจ มีการ
ประชุมจัดตารางสอน และแจ๎งเรื่องตํางๆ

/

มี มคอ.2

/

มีการจัดทา มคอ.3 และ 4 กํอนการเปิดภาคการศึกษาตามปฎิทิน TQF และ
มีการประชุมประเมินสอน

/

มีการจัดทา มคอ.5 30 วันหลังจากปิดภาคเรียน มคอ.6 เนื่องจากวําเพิ่งมี
รายวิชาประสบการณ์ภาคสนามในชํวงภาคฤดูร๎อนเป็นปีแรกจึงยังไมํถึงเวลา
รายงานตามระเบียบภายหลัง 60

/

กาลังดาเนินการอยูํในเลํมรายงาน

/

มีการจัดทวนสอบสาฤทธิ์ผล

/

ไมํผาํ น

รายการหลักฐาน
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สรุป

ตัวบํงชี้ผลการดาเนินงาน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู๎
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล๎ว
8. อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด๎านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได๎ รั บ การพั ฒ นาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่ง
ครั้ง

จากการประเมินผลใน มคอ.7 ครัง้ ที่แล๎วปีการศึกษา 2557 มีข๎อเสนอะจากกรรมการให๎
เพิ่มกิจกรรมและโครงการตํางๆที่เกี่ยวกับตํางประเทศและนานาชาติ ทางภาควิชาจึงได๎มี
การนามาปรับปรุงในหลักสูตรปี 2558 โดยมีการเพิ่มโครงการและกิจกรรมที่ทารํวมกับ
ตํางประเทศและมีการวางแผนเพือ่ ซื้อบทเรียนออนไลน์จากตํางประเทศ

/

มีการรับอาจารย์ใหมํ จานวน 1 คน (อาจารย์เสรี เทียนเจลี้)

/

มีแผนการพัฒนาอาจารย์

/

ผําน

ไมํผาํ น

รายการหลักฐาน
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2

ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.80)
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ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 1

ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ
ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
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ลาดับที่

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

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

1

การวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรสํงเสริมและ
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน : ผลิตภัณฑ์ผ๎า ระยะที่
2

2

ที่ปรึกษาโครงการออกแบบเครื่องแตํงกายชุดมัคคุเทศก์

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
ลาดับที่
การจดทะเบียน

นส.สายชนม์ สัจจานิตย์
ผศ.ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล
อ.โกวิท มีบุญ
อ.ดร.รักชนก โสภาพิศ
อ.วรุษา อุตระ
อ.อนุกูล บูรณประพฤกษ์
ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์
ผศ.ดร.น้าฝน ไลํสัตรูไกล

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (20 ก.ย.57-16
ก.ค.58)

สานักทะเบียนนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการทํองเที่ยว
(ม.ค.-พ.ค.58)
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
84

ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (คําน้าหนัก 0.20)
งานสร๎างสรรค์ทไี่ ด๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน (คําน้าหนัก 0.40)
งานสร๎างสรรค์ทไี่ ด๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ (คําน้าหนัก 0.60)
งานสร๎างสรรค์ทไี่ ด๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ (คําน้าหนัก 0.80)
1
เรามีพรุํงนีเ้ สมอ
ผศ.ดร.น้าฝน ไลํสตั รูไกล
2
เรืองรอง
อ.วรุษา อุตระ
3
ภาพสะท๎อนจากอดีต (สุโขทัย)
อ.เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์
4
WINGS OF HAPPINESS
อ.ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี

จัดแสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange :
MATRAX 2015 ณ Faculty of Art and Design,
Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia
จัดโดย UiTM, เยี่ยมชมหนํวยงานใน MOU ได๎แกํ Galeri
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ลาดับที่
5

ชื่องานสร้างสรรค์
Bed of Roses

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
อ.อนุกูล บูรณประพฤกษ์

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

Petronas KLCC, Design Development Centre
(DDEC) และ Malaysian Industrial Development
Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58 และรํวมแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.58)

งานสร๎างสรรค์ทไี่ ด๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (คําน้าหนัก 1.00)
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบํงชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบํงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
ตัวบํงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด๎
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบํงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบํงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบํงชี้ 4.2.1 ร๎อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบํงชี้ 4.2.2 ร๎อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ
ตัวบํงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ตัวบํงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผําน
ผําน
4.20

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ได๎มาตรฐาน
ได๎มาตรฐาน

3,454
798
38
40-2
9.33/2 =

4.33

4.33

100

5.00

4.66

ดีมาก

ระดับ 2
ระดับ 2

ระดับ 3
ระดับ 3

3.00
3.00

ระดับ 2

ระดับ 3

3.00

3.00

ดี

ระดับ 2
11.67/ 3 =

2.00
3.89

20.00

5.00

20.00

1.67

120.00

5.00

ระดับ 2

2.00

3.43

ดี

ระดับ 3

3.00

ระดับ 2

2.00

ระดับ 2

2.00

12 ข๎อ

5.00
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9/3 =
ระดับ 2
12.00
36.00
12.00

1
5
1
5
6
5

ระดับ 2
10.29/3
=

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบํงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 2
ตัวบํงชี้ 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการ
ระดับ 2
จัดการเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ 5.3 การประเมินผู๎เรียน
ระดับ 2
ตัวบํงชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
12
10 ข๎อ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
12

87

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบํงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
12/4 =
3.00

ระดับ 2

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ปานกลาง

ระดับ 3
3.00
= 3.36

3/1 =
43.68/13

3.00
ดี
ดี

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

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

องค์
ประกอบ
ที่

I

3.00
2.63
3.00
7
2.84
ปานกลาง

P

3.00
3.00
4
3.00
ปานกลาง

O

คะแนน
เฉลี่ย

4.67
3.00
2
4.67
ดีมาก

4.67
3.00
3.44
3.00
3.00
3.36

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

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ทิศทางการพัฒนา
1) เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต๎องดาเนินการเรํงดํวนดังนี้
ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนา

2558

2559

ปีงบประมาณ
2560
2561

2562
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3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา
แผนพัฒนาหลักสูตร
- เพิ่มเติมรายวิชาที่เป็นความ
ต๎องการของตลาด ในรายวิชา
เลือกเสรี
- ปรับ/ลด รายวิชาที่ซ้าซ๎อน
- สร๎ างความรํ วมมื อกั บ
หนํวยงานภายนอก
แผนพัฒนาคณาจารย์
- สนั บสนุ นคณาจารย์ ให๎ ท า
วิจัยและขอตาแหนํงทางวิชา
- สนั บสนุนให๎ อาจารย์ศึ กษา
ตํอ

ระยะสั้น

ระยะกลาง

ระยะยาว
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