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ครอบคลุมสอดคล๎องตามรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 
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ค าน า 
 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร  ก าหนดให๎ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหํงชาติ (สกอ.)  เพ่ือรองรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยการ
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร  ซึ่งหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย คณะ
มัณฑนศิลป์  ได๎มกีารประเมินตนเองระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559  โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ในด๎านการเรียนการสอน การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพ่ือพัฒนาและสํงเสริมศักยภาพของ
อาจารย์และนักศึกษา  

  การรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 ได๎รายงานตาม
หมวดและตัวบํงชี้  ประเมินคุณภาพตามหมวดคุณภาพที่ก าหนดไว๎ในคูํมือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2559จ านวน 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 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 
  หมวดที่ 9 แผนด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

  การรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย
ในครั้งนี้แสดงให๎เห็นถึงระบบการจัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐานซ่ึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ชํวยรักษาไว๎ซึ่งคุณภาพ
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให๎สามารถด าเนินการได๎ตรงตามพันธกิจตํางๆที่ คณะวิชา 
มหาวิทยาลัย รัฐบาลและสังคมคาดหวังไว๎ 

 
 

     
    (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน ไลํสัตรูไกล) 

ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย  
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
ตารางที่            หน๎า 
1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2)     91 
1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2)   92 
1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู๎สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากร    93 
1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู๎สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย    93 
1.1-11 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า นับรวมผลงาน 5 ปีย๎อนหลัง   95 
1.1-12 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า ที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํ    97 

นับรวมผลงาน 5 ปีย๎อนหลัง 
1.1-15การด าเนินงานให๎เป็นไปตามตัวบํงชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ 98 
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
หมายเหตุ : ตารางที่ 1.1-5 ถึง 1.1-9 และ 2.x-x ถึง 3.x-x รายงานเฉพาะหลักสูตรรระดับบัณฑิตศึกษา 
4.2-1บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 100 
4.2-2บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 100 
4.2-3บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมท่ี 2 101 
4.2-4บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล 102 
4.2-5บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 102 
ระดับนานาชาติและได๎รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ 
4.2-6งานสร๎างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรํ        104 
 
สํวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

5 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ     106 
6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร     107 
7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว    107 
7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเป้าหมาย      108 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิยาลัยศิลปากร ฉบับนี้เป็นการประเมินผลการเรียนการสอนและบริหารหารศึกษาของ
หลักสูตรในรอบ ปีการศึกษา 2559 ครอบคลุมระหวํางชํวงเวลาตั้งแตํ 1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560
ซึ่งได๎ด าเนินการตามวิธีการและแนวทางที่ระบุในคูํมือประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สรุปได๎ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบํงช้ี 1.1  ผําน   ได๎มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผําน   ได๎มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบํงช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาต ิ 4.20 

2,534 
4.47 4.47 

567 
ตัวบํงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด๎
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85.00 
27 

100 5.00 
27 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  9.47/2 = 4.73 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบํงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3 

ตัวบํงช้ี 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3 

ตัวบํงช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  9/3 = 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบํงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 2  ระดับ 3 3 

ตัวบํงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์   10.67/ 3 =  3.89 
ตัวบํงช้ี 4.2.1ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 20.00 

2 
40.00 5.00 

5 
ตัวบํงช้ี 4.2.2ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

36.00 
1 

20.00 1.67 
5 

ตัวบํงช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 20.00 

5.60 
112.00 5.00 

5 
ตัวบํงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 2  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  9.89/3 = 3.30 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบํงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 2  ระดับ 2 2 
ตัวบํงช้ี 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 2  ระดับ 3 3 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบํงช้ี 5.3 การประเมินผู๎เรยีน ระดับ 2  ระดับ 2 2 
ตัวบํงช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 12 ข๎อ 

 
12 ข๎อ 5.00 

 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  12/4 = 3.00 ปานกลาง 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบํงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ระดับ 2  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  43.36/13 = 3.34 ด ี

 
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 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 2559 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย สนับสนุนให๎

อาจารย์เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทั้งในระดับคณะ และในระดับหนํวยงานภายนอก 
 1) โครงการงานวิจัยเรื่อง “การออกแบบชุดสีจากลวดลายผ๎าทออีสานผํานเทคนิคเครื่องเคลือบ” :
หนํวยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานวิจัยภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายและภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาคณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน ไลํสัตรูไกล หัวหน๎าโครงการ และ 
อาจารย์วรุษา  อุตระ และผู๎ชํวยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม ผู๎รํวมวิจัย (แล๎วเสร็จกค60) 
 2)โครงการวิจัยในหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร : โครงการวิจัย “หลักการพ้ืนฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผํานวิธีการอบรม
และผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร”: ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน ไลํสัตรูไกล ผู๎รํวมวิจัย (แล๎วเสร็จกค2560) 

3) นิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (15-30 ก.ย.59)อาจารย์ประจ าภาควิชาทุกคนรํวม
แสดง (แล๎วเสร็จ) 
 หน่วยงานราชการภายนอก 
 4)โครงการ “การออกแบบชุดเฉดสีเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหมํผํานมุมมองการสร๎างสรรค์
ผลงานแฟชั่นและสิ่งทอ” ได๎รับทุนอุดหนุนการวิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน ไลํสัตรูไกล เป็นหัวหน๎าโครงการ อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณะประพฤกษ์ เป็นผู๎รํวมวิจัย 
(แล๎วเสร็จธค2559) 
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 โดยจุดเดํนของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย คณาจารย์สาขาวิชาฯมีผลงานสร๎างสรรค์ที่
เผยแพรํสูํสาธารณชนอยํางตํอเนื่อง ได๎รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยอาจารย์ของภาควิชา
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน ไลํสัตรูไกล ) ได๎รับการคัดเลือกเป็นนักออกแบบแหํงปี 2560 ( Designer of 
the Year) และมีการใช๎ประโยชน์จากผลงานสร๎างสรรค์จรงิ  

การบริการวิชาการ 
 คณาจารย์ในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ได๎น าองค์ความรู๎ทั้งจากการศึกษาวิจัยและองค์
ความรู๎ที่เกิดจากประสบการณ์ประกอบวิชาชีพมาให๎บริการวิชาการตํอสังคมทั้งในรูปแบบการท างานออกแบบ 
การเป็นที่ปรึกษาโครงการหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได๎แกํ  

1) ที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน (9 ธ.ค.59-24 ก.ย.60) โ ด ย
ได๎รับทุนสนับสนุนจาก ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

2) นิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ประยุกต์ศิลป์วัสดุผักตบชวา คณาจารย์ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร (1 – 6 ก.ย. 59) 

3) นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินททรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 10 – 11 ธ.ค. 59  ณ ชั้น 1 แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค๎าสยามพารากอน 

4) การประชุมวิชาการ  Symposium on Fashion Retail ณ  BCU’s Parkside Building, 
Birmingham city, สหราชอาณาจักร (3-10 พ.ย.59) 

นอกจากนี้คณาจารย์ในสาขาวิชาฯยังมีการบริการรายบุคคลรูปแบบกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
กรรมการตัดสินในการประกวดตํางๆ ที่ปรึกษาด๎านการออกแบบของหนํวยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืน มีการ
ให๎บริการยืมครุภัณฑ์ทางการศึกษา (หุํน) ส าหรับนักศึกษา  เพ่ือใช๎ส าหรับการจัดการเรียนการสอนทั้งภายใน
และนอกคณะ 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในสํวนของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายสนับสนุนให๎
คณาจารย์และนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํางๆทั้งในระดับสาขาวิชา คณะ 
มหาวิทยาลัย และโครงการที่ด าเนินรํวมกับหนํวยงานภายนอกรวมทั้งสํงเสริมให๎มีการบูรณาการงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชาตํางๆได๎แกํ 

1 อาจารย์ปิยะวัฒน์พัฒนภักดี กรรมการด าเนินงานสํงเสริม "โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํ เศรษฐกิจสร๎างสรรค์"และเป็นวิทยากรในสัมมนาโครงการจัดการความรู๎ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 เรื่องการสร๎างงานวิจัยเชิงสร๎างสรรค์และเครือขํายความรํวมมือด๎านศิลปะวัฒนธรรม
และการออกแบบอาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 

2 อาจารย์เสรี  เทียนเจลี้ เป็นกรรมการโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ต๎นแบบของที่ระลึกจาก
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ณ พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ เจ๎าสามพระยา จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา และเป็นวิทยากรในสัมมนาโครงการจัดการความรู๎ ประจ าปีการศึกษา 2560 เรื่องการสร๎าง
งานวิจัยเชิงสร๎างสรรค์และเครือขํายความรํวมมือด๎านศิลปะวัฒนธรรมและการออกแบบอาคารศิลป์ พีระศรี 3 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 
 จากผลการประเมินแสดงให๎เห็นวํา ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกายคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎ด าเนินงานตามแผนงานพันธกิจตําง และมีการ
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ประชุมมอบหมายภาระงานให๎แกํอาจารย์ในสาขาวิชาตาม 4 พันธกิจ อันได๎แกํ การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม อยํางครบถ๎วนตามหมวดและเกณฑ์ตัวบํงชี้ของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย อยูํภายใต๎การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดเป็นสาขาวิชาที่กํอตั้งในล าดับที่ 7 ของคณะมัณฑนศิลป์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตนักออกแบบเครื่องแตํงกาย หรือในอาชีพที่เก่ียวข๎อง เชํน  

Stylist (สไตล์ลิส) 
Fashion Marketing (การตลาดเกี่ยวกับการแตํงกาย) 
Photo Fashion (การถํายภาพ) 
Fashion Business (ธุรกิจแฟชั่น) 
Fabric Designer (นักออกแบบสิ่งทอ) และอ่ืนๆ เมื่อเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศไทย 

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายจัดอยูํในระดับต๎นๆของประเทศ 
 หลักการที่ส าคัญของหลักสูตร คือการเรียนรู๎ผํานการปฏิบัติโดยผู๎สอนที่เป็นผู๎มีประสบการณ์มืออาชีพ
โดยตรงและมีชื่อเสียงในสาขาวิชาแฟชั่น  โดยสืบเนื่องจากที่สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นเป็นสาขาวิชาชีพที่มี
การเปลี่ยนแปลงสูงตามกระแสเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยํางรวดเร็วของสินค๎าในท๎องตลาด จึงต๎องการ
ผู๎สอนที่อยูํในสายวิชาชีพในแวดวงแฟชั่นอยํางแท๎จริง 

นอกเหนือจากการเรียนรู๎แฟชั่นในปัจจุบันแล๎ว หลักสูตรยังสํงเสริมให๎มีการเรียนรู๎ทั้งพ้ืนฐาน
ประวัติศาสตร์การออกแบบเครื่องแตํงกายของประเทศไทยและตํางประเทศ รวมทั้งการให๎การศึกษาพ้ืนฐาน
งานสิ่งทอภูมิปัญญาชาวบ๎าน ทั้งการทอและการย๎อม พร๎อมทั้งจัดให๎มีการทัศนศึกษายังแหลํงการเรี ยนรู๎ที่
เกี่ยวข๎องในท๎องถิ่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสถานศึกษาในตํางประเทศเป็นประจ าทุกปี 
 
 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 2549รัฐบาลได๎เรํงรัดให๎สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและเอกชนด๎านอุตสาหกรรมแฟชั่น
และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือการสร๎างคน สร๎างธุรกิจ เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาประเทศ การ
สร๎างรายได๎ สํงเสริมการจ๎างงานและเศรษฐกิจประเทศและสิ่งส าคัญที่จะท าให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของความ
รํวมมือ คือ การสร๎างคนโดยเน๎นการผลิตนักออกแบบ หรือผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
ที่มีความรู๎ด๎านแฟชั่น สามารถสร๎างสรรค์ผลงานรองรับความก๎าวหน๎าของวงการอุตสาหกรรมแฟชั่น -สิ่งทอ ที่
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตํอเนื่อง ตลอดจนเผยแพรํการออกแบบเข๎าสูํเวทีการแขํงขันแฟชั่นระดับสากล อันจะ
น าพาประเทศไทยให๎ก๎าวสูํศูนย์กลางการออกแบบแฟชั่น 
 ด๎วยเหตุที่สังคมในปัจจุบันและอนาคต มีแนวโน๎มการพัฒนาความก๎าวหน๎าในด๎านศิลปะการออกแบบ
เครื่องแตํงกายอยํางตํอเนื่อง เพ่ือสร๎างรากฐานความมั่นคงของแฟชั่น โดยพัฒนาบุคลากรแฟชั่นเข๎าสูํธุรกิจ
แฟชั่น คณะมัณฑนศิลป์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตด๎านศิลปะการออกแบบ และได๎
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ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ความสามารถด๎านการออกแบบ ออกไปรับใช๎สังคมเป็นจ านวนมาก จึงได๎เปิดรับนักศึกษา
ลักษณะโครงการพิเศษรุํนแรกในระดับปริญญาตรี เมื่อปีการศึกษา 2551 และได๎รับอนุมัติจัดตั้งภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย เมื่อปีการศึกษา 2553 เป็นหนํวยงานรับผิดชอบด๎านการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและได๎ปรับปรุงแก๎ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ฉบับปี พ.ศ. 2555 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลั ยศิลปากร โดยได๎รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 
 ในปีการศึกษา 2559นี้ สาขาวิชาได๎ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช๎สังคม เป็นจ านวน 6รุํนแล๎ว 
 
ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ และวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญา 
 “ เป็นเลิศด๎านความคิดสร๎างสรรค์ และเป็นผู๎น าด๎านการเรียนการสอนวิชาการออกแบบเครื่องแตํง
กายในระดับชาติและนานาชาติ” 

 
ปณิธาน 

  สร๎างสรรค์บัณฑิต (ผู๎มีคุณธรรม) นักคิดสร๎างสรรค์  สรรค์สร๎างสังคม 

 อัตลักษณ์ของภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
  การประยุกต์ใช๎งานศิลปะกับเทคนิควิทยาการเพ่ือการออกแบบเครื่องแตํงกายตามยุคสมัย ที่
ค านึงถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องแตํงกายและสามารถ
ประยุกต์ใช๎ศิลปะให๎มีความสอดคล๎องกับเทคนิควิทยาการทางการออกแบบ 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ความสามารถในการด าเนินธุรกิจทางด๎านออกแบบเครื่องแตํงกาย 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสร๎างสรรค์และเข๎าใจในขบวนการผลิตอุตสาหกรรมการออกแบบเครื่อง

แตํงกาย 
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบตํอสังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์แผนปฎิบัติราชการประจ าปี 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1ด้านการเรียนการสอน 

1. โครงการสัมมนาคณาจารย์ ประจ าปี 2560  เรื่อง ระดมความคิดเพ่ือมัณฑนศิลป์ก๎าวหน๎า ในวันที่ 26 
มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมไมด๎า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม 

 1) พิจารณาผลการเรียนการสอนมคอ.5มคอ.6 ปีการศึกษา 2559 
 2) การสอนแบบการจัดตารางสอนและการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 ปีการศึกษา 2559 
 3) การพิจารณาและประเมินผลการเชิญอาจารย์พิเศษ/ผู๎เชี่ยวชาญตามรายวิชาตํางๆ  ในปีการศึกษา 

2559 
 4) ประเมินผลการด าเนินการที่ได๎จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จ านวน 38  วิชา คิดเป็นร๎อยละ 100

ดังนี้ 
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ปีการศึกษา 2557  ภาคการศึกษาต๎น  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  
จ านวน 16 รายวิชาประกอบด๎วย 

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  
จ านวน  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 
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 
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ปีการศึกษา 2558  ภาคการศึกษาต๎น  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559  
จ านวน 4 รายวิชาประกอบด๎วย 

รายวิชา 367 111 Print for Fashion 
รายวิชา367 212 Art Thesis Preparation 
รายวิชา367 213 Fashion Styling 
รายวิชา367 215 Knitwear 

 
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาปลาย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  
จ านวน 3 รายวิชาประกอบด๎วย 

รายวิชา 367 220 Fahion Photography 
รายวิชา367 217 Individual Project 
รายวิชา367 214 Art Thesis 

   
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาต๎น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 

  จ านวน 3 รายวิชา ประกอบด๎วย 
รายวิชา 367 204 Material for Fashion Design 
รายวิชา 367 208 Fashion Marketing and Management 
รายวิชา 367 218 Leather Design in Fashion  

   
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาปลาย เมื่อวันที่  2 มิถุนายน 2560 

  จ านวน 5 รายวิชา ประกอบด๎วย 
รายวิชา 367 205 Surface Design 
รายวิชา 367 207 Accessory Design 
รายวิชา 367 210 Fashion Coordination and Presentation 
รายวิชา367 217 Individual Project 
รายวิชา367 214 Art Thesis 

  2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2559 
1) กิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์จากการออกแบบชุด 
การเดินแฟชั่นโชว์จากการออกแบบชุดในรายวิชาFashion Design IIWHERE WEAR Fashion Showเมื่อ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ The Royal Gallery of Art Faculty of Painting Sculpture and Graphic 
Arts จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 

กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ โครงการ Crafty Scraps Fashion Showเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ  อาคาร
ศิลป์ 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
รํวมกับ ภาควิชาการออกแบบเครื่องประดับ  

การสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนเรียนดี 4 รางวัลตํอปี ทุนอุดหนุนการท าศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา 367 214 Art Thesis และทุนรางวัลศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมของสาขาวิชา จ านวน 2 ทุน 
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การสนับสนุนการแสดงผลงานของนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลระดับชาติ ทุนละ 3,000 บาท 
1.นางสาวชญานี ศรีสวัสดิ์  ทุนละ 3,000 บาท ได๎รับชนะเลิศการประกวดโครงการ Philips Young 

Designer จัดโดยบริษัทฟิลิปป์ 
2.นายภาคภูมิ เลิศพจน์มณี ได๎รับรางวัลชนะเลิศ โครงการออกแบบเครื่องแตํงกาย “ไทยใสํสบาย” ปี 

2560  
3. นายจักราวุธ  ดาวะศรี ได๎รับการคัดเลือกผํานเข๎ารํวมการประกวด โครงการออกแบบเครื่องแตํงกาย

รํวมสมัย “ไทยใสํสบาย” ปี 2560  
4. นายธนาคม  สิทธิอัฐกร ได๎รับการคัดเลือกผํานเข๎ารํวมการประกวด โครงการออกแบบเครื่องแตํงกาย

รํวมสมัย “ไทยใสํสบาย” ปี 2560 
5. นางสาวพิชญาติ๊บลังกา ได๎รับการคัดเลือกผํานเข๎ารํวมการประกวด โครงการออกแบบเครื่องแตํงกาย

รํวมสมัย “ไทยใสํสบาย” ปี 2560 
6. นายนัทธพงศ์  เขียวสะอาด เข๎ารอบคัดเลือก 1 ใน 10 กิจกรรม “Harper’s BAZAAR Asia NewGen 

Fashion Award” ครั้งที่ 4 จัดโดยบริษัท มีเดียเอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด รํวมกับ 
Harper’s BAZAAR 

7.นายธนพล ปิ่นฉ่ าเข๎ารอบคัดเลือก 1 ใน 10 กิจกรรม “Harper’s BAZAAR Asia NewGen Fashion 
Award” ครั้งที่ 4 จัดโดยบริษัท มีเดียเอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด รํวมกับ 
Harper’s BAZAAR  

2) การจัดให๎มีการศึกษาดูงานในรายวิชาด๎านศิลปวัฒนธรรมและการปฎิบัติตามแผนการสอนที่ก าหนดใน 
มคอ.3เพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎และพัฒนาศักยภาพนักศึกษารวมถึงเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ศตวรรษท่ี 
21 โดยมีการแลกเปลี่ยนจากผู๎ประกอบการที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ  ได๎แกํ  

2.1) รายวิชา360 108 Survey of Thai Art ณ MOCA และศูนย์ศิลปาชีพระหวํางประเทศ ในวันที่ 31
มีนาคม 2660 

2.2) รายวิชา 367 206 Fashion Design in Thai Style หมูํบ๎านผ๎าทอไททรงด าเขาเตํา ในระหวํางวันที่ 
10–11 มีนาคม 2560 

2.3) รายวิชา 367 220 Fashion Photographyณ Shoot D Studio วันที่ 3เมษายน 2560 
3) สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ได๎มขี๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการ ในโครงการความรํวมมือ

ด๎านหลักสูตรระหวํางสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย กับ Kingston University in London ประเทศ
อังกฤษซึ่งในปีการศึกษา 2559 ได๎น านักศึกษาเพ่ือศึกษาและฝึกปฏิบัติหลักสูตรระยะสั้น ด๎าน Surface 
Design ให๎กับนักศึกษา จ านวน 10 คน ระหวํางวันที่  9– 18 มิถุนายน 2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอนได๎เพ่ิมพูนความรู๎ในรายวิชาที่สอนจากการวิจัยหรือ
สร๎างสรรค์ ปี 2559 สาขาวิชาจึงจัดท าแผนงบวิจัยสร๎างสรรค์ของสาขาวิชา ดังนี้ 

1. โครงการจัดท าต ารา/คูํมือเพ่ือรวบรวมวัสดุตํางๆ เพื่องานแฟชั่น จ านวน 300,000 บาท   
2. ทุนเพ่ือการศึกษาดูงาน จ านวน 2 ทุน 75,000 บาท  
3. ทุนสนับสนุนการเขียนต ารารายวิชา 367 204 Material for Fashion Design และ 367 207 

Accessory Design  เรื่อง งานพิมพ์ส าหรับใช๎ในเสื้อผ๎าและเครื่องแตํงกาย จ านวน 100,000 บาทเพ่ือขอ
ต าแหนํงทางวิชาการ 

ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคฤดูร๎อน การสนับสนุนและสํงเสริมคณาจารย์ในสาขาวิชาไปบรรยายตาม
หนํวยงานและการเข๎ารํวมการด าเนินงานในการด าเนินงานโครงการตํางๆ  โดยก าหนดแผนการบริการวิชาการ
รายบุคคลเชํน รับเชิญเป็นวิทยากร  เป็นศิลปินรับเชิญ เป็นกรรมการตัดสินการประกวด  เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิ
อํานผลงานทางวิชาการ  และรํวมกิจกรรมด๎านการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
สํวนกลางคณะ และมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการด าเนินการเพ่ือเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายทั้งหนํวยงานภายใน โครงการชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์และหนํวยงานภายนอกได๎แกํ โครงการประกวดผลิตภัณฑ์ต๎นแบบของที่ระลึก
จากโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ณ พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ เจ๎าสามพระยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งแผนสนับสนุนทุนการสร๎างสรรค์ผลงานการประกวดและการแสดงผลงานของ
นักศึกษาเพ่ือรับรางวัลระดับชาติ ทุนละ 3,000 บาทตํอโครงการ ได๎แกํ  

1) ทุนการศึกษาให๎แกํนางสาวชญานี ศรีสวัสดิ์  จ านวน 1 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ได๎รับชนะเลิศการ
ประกวดโครงการ Philips Young Designer  จัดโดยบริษัทฟิลิปป์ 

2) ทุนการศึกษาให๎แกํนักศึกษา จ านวน 4 ราย ดังนี้นายภาคภูมิ เลิศพจน์มณี นายธนาคม สิทธิอัฐกร 
นางสาวพิชญาติ๊บลังกา นายจักราวุธ ดาวะศรี จ านวน 4 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ได๎รับการคัดเลือกผํานเข๎า
รํวมการประกวด โครงการออกแบบเครื่องแตํงกายรํวมสมัย “ไทยใสํสมัยสบาย” ปี 2560 โดยส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมรํวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

3) ทุนการศึกษาให๎แกํนายนัทธพงศ์  เขียวสะอาด และนายธนพล ปิ่นฉ่ า จ านวน 2 ทุนละ 3,000 บาท 
เข๎ารอบคัดเลือก 1 ใน 10 กิจกรรม “Harper’s BAZAAR Asia NewGen Fashion Award” ครั้งที่ 4 จัดโดย
บริษัท มีเดียเอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด รํวมกับ Harper’s BAZAAR 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ได๎มีแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ  2560  โดยจัดให๎
อาจารย์ได๎พัฒนาได๎พัฒนาตนเองในเรื่อง การเขียนต าราคูํมือ การท าวิจัยสร๎างสรรค์ผลงาน การพัฒนาด๎าน
ภาษา ทุนสนับสนุนการท าต าแหนํงทางวิชาการ  รวมทั้งจัดให๎บุคลากรสายสนับสนุนได๎พัฒนาตนเองในด๎าน
การจัดท าฐานข๎อมูล  MIS การพัฒนาด๎านภาษา    
 เนื่องจากในปีการศึกษา 2559 คณะมัณฑนศิลป์ได๎รับงบประมาณแผํนดินในการปรับปรุงอาคารเรียน 
วังทําพระ  ท าให๎ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ต๎องวางยุทธศาสตร์ในการย๎ายสถานที่เรียนไปจัด
การศึกษาบางสํวน ณ อาคารธนาลงกรณ์ เป็นการชั่วคราวระยะหนึ่ง เพ่ือให๎สอดคล๎องกับธรรมชาติการเรียน
การสอนของภาควิชาฯ ที่ต๎องพัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงของความทันสมัยอยํางรวดเร็ว และเพ่ือรองรับ
การบริหารจัดการ เพ่ืออ านวยความสะดวกกับผู๎เชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษที่มีความจ าเป็นตํอการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาทั้งนี้ ภาควิชาฯ ได๎วางแผนด๎านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักศึกษาให๎มีผลกระทบตํอการ
เรียนการสอนของนักศึกษาน๎อยที่สุด ได๎แกํ การจัดให๎มีรถรับ -สํงนักศึกษาระหวํางวิทยาเขตตลอดภาค
การศึกษา เป็นต๎น  
 ส าหรับแผนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นไปตามผลการประเมิน
การเรียนรู๎ของนักศึกษาที่เสนอให๎มีการจัดการเรียนการสอน ได๎แกํ การเปิดรายวิชาเลือกเสรี วิชา Material
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เป็นต๎น  รวมถึงการจัดตั้งงบประมาณคําวัสดุรายวิชาละ 5,000 บาท เพ่ือให๎สอดคล๎องกับความต๎องการด๎าน
การเรียนการสอนของอาจารย์ผู๎สอนและนักศึกษา 

คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายมุํงเน๎นการผลิตบัณฑิต ที่มีความโดดเดํนด๎านความคิดสร๎างสรรค์ 
เป็นต๎นแบบแนวความคิด ไมํลอกเลียนงานผู๎อ่ืน มีระบบความคิดเป็นขั้นตอน มีรสนิยมในการออกแบบ มีความ
รับผิดชอบตํอสังคมและมีใจที่เสียสละพร๎อมที่จะอุทิศเพ่ือยกระดับสังคมด๎วยงานออกแบบที่มีคุณคํา 

จุดเด่นของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
ด้านหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย มุํงเน๎นความเป็นเลิศด๎านความคิด
สร๎างสรรค์เป็นผู๎น าทางด๎านการเรียนรู๎และสร๎างสรรค์ศิลปะการออกแบบในระดับชาติและนานาชาติ โดยผลิต
บัณฑิตที่เข๎าใจในปัญหาในงานออกแบบ สามารถค๎นคว๎าคิดวิเคราะห์ และบรูณาการความรู๎ตํางๆเข๎ากับ
ความคิดสร๎างสรรค์เพ่ือสร๎างผลงานออกแบบที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต๎องการของสังคมไทยได๎อยํางมี
เอกลักษณ์เฉพาะตน โดยปลูกฝังให๎บัณฑิตมีจิตสาธารณะเมตตาตํอผู๎อ่ืน รวมทั้งมีจรรยาบรรณและมีจิตส านึก
ในความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม 

ด้านบุคลากร 
 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะ และเป็นผู๎มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับจากสังคม เห็นได๎จากการได๎รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแสดงและตัดสินผลงาน รวมทั้งสาขาวิชา
ฯ ได๎แกํ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล อาจารย์ปิยะวัฒน์พัฒนภักดี อาจารย์เสรี  เทียนเจลี้   
นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมีสื่อสัมพันธ์และความรํวมมือที่ดีกับหนํวยงานและองค์กรเอกชนในวิชาชีพ ได๎แกํ แบ
รนด์สินค๎า Jaspal, Flynow, Grayhound, Chaga London, Good Mixer และบุคลากรในเครือสหพัฒน์ 
เป็นต๎น  ซึ่งองค์กรดังกลําวมีบุคลากรที่มีประสบการณ์วิชาชีพสูง  และภาควิชาฯ ก็ได๎เชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ
เพ่ือให๎นักศึกษาได๎สัมผัสกับผู๎ที่อยูํในแวดวงโดยตรงในวงการแฟชั่น   ที่เป็นผู๎มีประสบการณ์ด๎านการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย และศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบเครื่ องแตํงกายทุกแขนงซึ่งล๎วนแล๎วแตํเป็นบุคคลที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2560 นี้  อาจารย์ประจ าภาควิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย ได๎รับรางวัลนักออกแบบดีเดํนระดับชาติ เป็นแบบอยํางที่ดีแกํบุคลากรและนักศึกษา 
(Designer of The Year) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล 

ด้านการเรียนการสอน 
 ลักษณะการเรียนการสอนของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายเป็นการเรียนรู๎ตามธรรมชาติของ
ศิลปะและการออกแบบที่เน๎นการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 ในการสอนวิชาทุกรายวิชานักศึกษาได๎รับความรู๎จากอาจารย์และอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นนักวิชาการและ
นักออกแบบผู๎มีประสบการณ์ท างานสูงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติ   นอกจากนี้ใน
รายวิชาที่มีวัตถุประสงค์ให๎นักศึกษาได๎รับประสบการณ์จริง  จัดให๎นักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ รวมทั้งการให๎โอกาสแกํนักศึกษาได๎มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในตํางประเทศตามความ
ต๎องการของนักศึกษาด๎วย จึงท าให๎สามารถสร๎างความเข๎มแข็งทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
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ด้านผลผลิต 
 นักศึกษาที่ส าเร็จจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาการออกแบบเครื่องแตํงกาย สามารถประกอบอาชีพ
นักออกแบบเสื้อผ๎าเครื่องแตํงกายได๎แกํ บัณฑิตที่ประสบความส าเร็จในสายวิชาชีพแกํสังคมและประเทศชาติ
โดยสามารถสร๎างแบรนด์จูดี้เป็นของตนเอง และสามารถขยายธุรกิจในระดับสากลแม๎วําหลักสูตรเพ่ิงผลิต
บัณฑิตนักออกแบบสูํวงการวิชาชีพได๎เพียงในระยะเวลาไมํนาน 
 นอกจากนี้การที่หลักสูตรเน๎นพัฒนาและเสริมสร๎างทักษะด๎านความสามารถและรสนิยมจึงท าให๎
สามารถท างานที่เกี่ยวงข๎องกับการออกแบบเครื่องแตํงกายได๎หลากหลายแขนง เชํน  นักวาดภาพประกอบ
แฟชั่น นักออกแบบเครื่องประดับตกแตํงกายเชํน หมวก กระเป๋า รองเท๎า เข๎มขัด นักออกแบบลายผ๎า ศิลปิน
สร๎างสรรค์งานผ๎า ผู๎สอนทางด๎านเครื่องแตํงกาย นักวิจัยทางด๎านเครื่องแตํงกาย ผู๎ประกอบการและ/หรือ
ผู๎จัดการโรงงานผลิตเสื้อผ๎าและเครื่องนุํงหํม ชํางภาพแฟชั่น นักออกแบบอิสระ สไตล์ลิสเป็นต๎น 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการต่อสังคม 
 ในปีการศึกษา 2559สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายมีโครงการความรํวมมือกับสถาบันและ
องค์กรเอกชนภายนอกด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการแกํสังคมหลายโครงการ โดยมีการบูร
ณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการตํอสังคมกับการเรียนการสอนให๎นักศึกษามีสํวนรํวมใน
การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแกํนักศึกษา
เพ่ือยกระดับสุนทรียะของคนในสังคมด๎วยงานออกแบบที่มีคุณคําแสดงออกซึ่งความเป็นไทยและมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวได๎แกํ การแสดงผลงานวิจัยจากทุนวิจัยแหํงชาติ โครงการออกแบบชุดสีเพ่ือแสดงอัตถลักษณ์ของ
จังหวัดเชียงใหมํผํานมุมมองการสร๎างสรรค์ผลงานแฟชั่นและสิ่งทอ ณ TCDC จ.เชียงใหมํ  Chiang Mai 
Design Week 2016  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพ้ืนที่ภาคอีสาน โดยส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

ปัญหาของสาขาวิชา 
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ในปีการศึกษา 2559สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย มีปัญหาด๎านสถานที่จัดการเรียนการสอน  
เนื่องด๎วยคณะวิชามีโครงการปรับปรุงอาคารเรียนให๎เหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น  และให๎สาขาวิชาย๎ายการจัด
การศึกษาทั้งหมดไปจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  อันมีผลตํอการบริหารจัดการเรียนสอน
ของสาขาวิชาฯ  และไมํเอ้ืออ านวยตํอเวลาและการเดินทางไปสอนของอาจารย์ผู๎สอนจากภายนอก (อาจารย์
พิเศษ)ที่มีความจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับการเรียนการสอนของภาควิชาฯ  อีกทั้งธรรมชาติการเรียนการสอนด๎าน
แฟชั่นควรจะเรียนในเมือง  เพราะต๎องส ารวจตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงได๎ทันทํวงทีและการเรียนการสอนที่
นครปฐมถือเป็นจุดด๎อยของสาขาวิชา หากเปรียบเทียบกับหลักสูตรการออกแบบเครื่องแตํงกาย ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งตั้งอยูํกลางเมืองยํานอโศก ใกล๎ห๎างสรรพสินค๎าชื่อดังหลายแหํงหรือแม๎แตํ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซ่ึงต้ังอยํูท่ีสยามสแควร์ เป็นต๎นในประเด็นดังกลําว ภาควิชาฯ ได๎ด าเนินการแก๎ปัญหา
โดยการขออนุมัติจัดการเรียนการสอนบางสํวนที่อาคารธนาลงกรณ์ เป็นการชั่วคราว พร๎อมทั้งจัดรถรับ-สํง 
นักศึกษาตลอดปีการศึกษา 

2) การบริหารจัดการ 
ภาควิชาฯ เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษมีรายได๎จากคําธรรมเนียมการศึกษาทางเดียว และจ าเป็นต๎อง

จัดสรรรายจํายเพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกคืนให๎กับนักศึกษาในรูปแบบตํางๆ รวมถึงการจัดหา
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  การปรับปรุงสิ่งกํอสร๎างและสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ  จากรายได๎สํวนนี้เทํานั้น
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ขณะเดียวกันยังต๎องจัดสรรรายได๎บางสํวนแกํคณะและมหาวิทยาลัยอีกด๎วย  ฉะนั้นการบริหารจัดการเพ่ือ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกแกํอาจารย์ อาจารย์พิเศษ นักศึกษา และบุคลากร  จึงต๎องก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติการอยํางรัดกุมเพ่ือให๎การบริหารจัดการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพยิ่ง 

3) คุณสมบัตินักศึกษา 
การรับเข๎าศึกษาสาขาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ยังมีปัญหาด๎านพ้ืนฐานการวาดเส๎นและวิชาการ

สาขาวิชาฯ จ าเป็นต๎องเพ่ิมพูนทักษะพ้ืนฐานนี้กํอนเปิดการเรียนการสอน 
4) บุคลากรมีจ านวนจ ากัด 

บุคลากรทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายโดยตรงมี
จ านวนน๎อยและสํวนใหญํประสงค์จะท างานในวงการวิชาชีพมากกวําการเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ จึง
วางแผนที่จะสร๎างบุคลากรจากบัณฑิตของสาขาวิชาเองในระยะตํอไป 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่รายงาน 28ก.ค.60 

 
หมวดที่1 

ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร 104010 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุคร้ังที/่วันที่ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย) 

1. ผศ. ดร.น้ าฝน ไลํสัตรไูกล  1. ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรไูกล 11 เมษายน 2558 
2. อาจารย์ณัฏฐินี ผายจันเพ็ง * 2. อาจารย์วรุษา  อุตระ *อาจารย์ณัฏฐนิี ผายจันเพ็ง 

ลาออก พฤษภาคม 2556 
3. อาจารย์วรุษา อุตระ 3. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบลิสิงห์  
4. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบลิสิงห์ 4. อาจารย์ปิยะวฒัน์พฒันภักด ี  
5.อาจารย์ดรุพร เขาจารี ** 5. อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ ** อาจารย์ดรุพร เขาจารี 

ลาออก ตุลาคม 2556 
หมายเหตุ :สาขาวชิาฯ ขอเปลีย่นแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสูตรล าดับที ่3-5 และอาจารย์ผู๎รบัผิดชอบหลักสูตรล าดบั
ที่ 2เมื่อวันที่ 16 พ.ค.56โดยไดร๎ับการอนุมัติตามมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที ่6/2558  เมื่อวันที่ 10 
มิ.ย.58 
 
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
1. ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล   2. อาจารย์วรุษา  อุตระ 
3. อาจารย์ปิยะวัฒน์พัฒนภักดี   4. อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 
5. อาจารย์เสรีเทียนเจลี้    6. อาจารย์ปัญจพล  อัศวลาภนิรันดร
7. อาจารย์ ดร.อนุชา  โสภาคย์วิจิตร์  8. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 
9.อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์   10. อาจารย์โกวิท  มีบุญ 
 
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
1. อาจารย์จิตต์สิงห์  สมบุญ 
2. อาจารย์อินทิรา  ทัพวงศ์ 
3.ผศ.ดร.วิทวัน  จันทร 
4.อาจารย์ชลิต  นาคพะวัน 
5.อาจารย์ดนัย  อุํนอนันต์ 
6. อาจารย์เอกกมล  อรรถกมล 
7.อาจารย์บัญชา  ชูดวง 

8. อาจารย์พรพิไล  มีมาลัย 
9.  อาจารย์วสันต์  ผึ่งประเสริฐ 
10. อาจารย์ชัยชน  สวันตรัจฉ์ 
11.อาจารย์โกสินทร์  ชิตามร 
12. อาจารย์สุนทร  จันทร์นิเวศน์ 
13. อาจารย์วัชรดลอริยเมธกุล 
14. อาจารย์ชาตรี  เทํงฮะ 
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15.รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ระพี  ลีละสิริ 
16. อาจารย์อาภาณัฐนิลยกานนท์ 

17. อาจารย์โสภณ   สรงกรุง 
18. ผศ.ดร.กิตติกรณ์  นพอุดมพันธ์

 
คณะกรรมการศิลปนิพนธ์ 
1.อาจารย์อินทิรา  ทัพวงศ์ 
2. อาจารย์จิตต์สิงห์  สมบุญ 
3. อาจารย์ดนัย  อุํนอนันต์ 
4. อาจารย์วสันต์  ผึ่งประเสริฐ 
5.อาจารย์เอกกมล  อรรถกมล 

6. อาจารย์อลงกรณ์  ศรีประเสริฐ 
7. อาจารย์บัญชา  ชูดวง 
8.อาจารย์ชัยชน  สวันตรัจฉ์ 
9. อาจารย์ชาตรี  เทํงฮะ 
10. อาจารย์ทเนศ  บุญประสาน 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ และ อาคารชั่วคราว(อาคารธนาลง
กรณ์ ชั้น 5 ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพมหานคร 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลป

บัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบเครื่อง
แตํงกาย มีอาจารยป์ระจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาจัดการศึกษาจ านวน 5 
ราย โดยไมํมีการเปลี่ยนแปลง และ
ได๎รับการอนุมัติตามมติทีป่ระชมุสภา
มหาวิทยาลยัศิลปากรคร้ังที่ 6/58เมื่อ
วันที1่0มิ.ย.2558ดังนี ้
1. ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรไูกล 
2. อาจารย์วรุษา  อุตระ 
3. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบลิสิงห์ 
4. อาจารยป์ิยะวฒัน์พฒันภักด ี
5. อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 
 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
*เอกสารเพิ่มเติม
การปรับปรุงแก๎ไข
หลักสูตรศิลป
บัณฑิต 
สาขาวชิาการ
ออกแบบเครื่อง
แตํงกายฉบับปี
พ.ศ. 2555  
คณะมัณฑนศลิป์
มหาวิทยาลยั
ศิลปากรได๎รบัการ
อนุมัติตามมติที่
ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ครั้งที่  
6/2558 เมื่อวันที่
10มิ.ย.2558 

2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 
 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบณัฑิต 
สาขาวชิาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
มีคุณวุฒิและต าแหนํงทางวชิาการ ดังนี้ 
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 2 
ราย(ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรไูกล และ  

ตารางที่ 1.1-1*
เอกสารเพิ่มเติม
การปรับปรุงแก๎ไข
หลักสูตรศิลป
บัณฑิต 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์)  และ
ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย (ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรู
ไกล) และอาจารยป์ระจ าหลักสตูรทุก
คนมีคุณวุฒิที่ตรงกบัสาขาหรือสัมพันธ์
กับสาขาวชิาที่เปิดสอน ทั้ง 5 ราย ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
สกอ.ที่ก าหนด  
1. ผศ.ดร.น้ าฝน ไลํสัตรไูกล 
   วุฒิการศึกษา : 
Ph.D.   (Textile) Birmingham 
Institute of Art and Design 
University of Central  England, 
Birmingham, UK (2005) 
M.V.A.   (Visual Arts) University of 
South Australia, Adelaide, 
Australia (1997) 
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา)   
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2537) 
2. อาจารย์วรษุา  อุตระ 
วุฒิการศึกษา : 
ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2553)                                                
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2549) 
3. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบลิสิงห์ 
วุฒิการศึกษา : 
F.M.A.  (Design) Visa-Bharati, India 
(2005) 
คศ.บ.  (ศิลปหัตถกรรม) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2542) 
4. อาจารย์ปิยะวฒัน์พฒันภักด ี
วุฒิการศึกษา : 
M.S. (Interior Design) Pratt 
Institute, USA (1985) 
สถ.บ. (สถาปตัยกรรมตกแตํงภายใน)
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณ
ทหารลาดกระบงั (2521) 

สาขาวชิาการ
ออกแบบเครื่อง
แตํงกายฉบับปี
พ.ศ. 2555  
คณะมัณฑนศลิป์
มหาวิทยาลยั
ศิลปากรได๎รบัการ
อนุมัติตามมติที่
ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ครั้งที่  
6/2558 
เมื่อวันที่ 
10มิ.ย.2558 
(เอกสารอนุมัติ
ฉบับจริงอยูํที่คณะ) 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
5. อาจารย์ ดร.อนุกูลบูรณประพฤกษ์ 
วุฒิการศึกษา : 
Ph.D. (Design Arts) Silpakorn 
University, Thailand (2016) 
Diploma (advertising 
photography) Brooks Institute of 
Photography, USA (1997)    
ศ.บ. (สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2535) 

3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสูตร   
4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู๎สอน   
5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์

หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการคน๎คว๎าอิสระ 
  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
รํวม(ถ๎ามี) 

  

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู๎สอบวิทยานิพนธ์     
8 การตีพิมพ์เผยแพรํผลงานของผูส๎ าเร็จ

การศึกษา 
  

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
การค๎นคว๎าอิสระในระดบับณัฑติศึกษา 

  

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ 

  

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายได๎เปิดหลักสูตร 
เมื่อปี พ.ศ. 2547 ปรบัปรุงหลักสูตร
คร้ังที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2555 (ตาม
หลักเกณฑ์ของ สกอ.)โดยครบรอบตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร จึงปรับปรุง
หลักสูตรคร้ังที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (โดยใน
การปรับปรุงคร้ังที่ 1 ได๎ปรับเกีย่วกับ
รายละเอียดและเนื้อหาวชิา เพือ่ให๎มี
ความเป็นศิลปมากข้ึน ในการปรับครั้งที่ 
2 มีการเปิดรายวิชาเลือกและเพิ่ม
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ) 
โดยในแตํละปไีด๎จัดท าการประเมินการ
เรียนการสอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
เกินร๎อยละ 25 ของรายวิชา (จ านวน 

หลักฐาน 
-รายงานผล
ประเมิน มคอ.7 ปี 
56, 57,58 
- ผล SAR ปี 56, 
57,58 
- หนังสือขออนุมัติ
เงินสนบัสนุน 
- รายงานการ
ประชุมคร้ังที่ 
1/2560 
- ตารางที่ 1.1-10 
- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
20 รายวิชาจาก  20 รายวิชา)ทีเ่ปิดการ
เรียนการสอนในภาคตน๎ ปีการศึกษา 
2558 และเกินร๎อยละ 25 ของรายวิชา 
(จ านวน 18 รายวิชา จาก 18 รายวิชา) 
ส าหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2558  
และ มคอ.7 ทุกปีเพื่อน าผลทีไ่ดม๎าใช๎ใน
การวางแผนในปีตํอไปและน ามาใช๎ใน
การปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2560
ดังนี ้
1. เสริมสร๎างและพัฒนาความสามารถ 
และความคิดสรา๎งสรรค์ของบัณฑิต ให๎
ทันและสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง
กับเทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนการ
สอนที่เน๎นการศึกษาดูงาน การ
วิเคราะห์แนวโน๎ม การลงมือปฏบิัติ 
และการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ใน
เวทีการแขํงขันระดับชาติและนานาชาติ
ซึ่งมีทุนสนับสนนุให๎กับนักศึกษาที่
ผลงานได๎ผํานเข๎ารอบการประกวด
หนํวยงานของภายนอก (หนังสอืขอ
อนุมัติเงินสนบัสนุน, รายงานการ
ประชุมหลักสูตร คร้ังที่ 1/2560) 
2. ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
เรียบร๎อยแล๎วในปี พ.ศ. 2559 และเร่ิม
ใช๎หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) ในปี
การศึกษา 2560 โดยได๎น าผลการ
วิเคราะห์จากบัณฑิตและผูป๎ระกอบการ 
มาใช๎ในการประชุมกรรมการบรหิาร
หลักสูตร  
3. ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรศิลปบณัฑิต 
สาขาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ด าเนินการและผาํนความเห็นชอบตาม
กระบวนการ ดังนี ้
- คณะกรรมการวิชาการ ให๎ความ
เห็นชอบหลักสูตร  ในการประชมุคร้ังที่ 
24/2559เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 
คณะการกลั่นกรองหลักสูตรของสภา
วิชาการ ให๎ความเห็นชอบหลักสูตร ใน

วิชาการ คร้ังที่ 
24/2559 เมื่อวันที่ 
15 ธันวาคม 2559 
- รายงานการ
ประชุมคณะการ
กลั่นกรองหลักสูตร
ประชุมคร้ังที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 
28 มีนาคม 2560 
-รายงานการประชุม
สภาวิชาการคร้ังที่ 
7/2560 เมื่อวันที่ 
2 พฤษภาคม 
2560 
- รายงานการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้ง
ที่ 6/2560เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 
2560 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
การประชุมคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2560 
- สภาวิชาการ ให๎ความเห็นชอบ
หลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 7/2560 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 
- สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิเห็นชอบ
หลักสูตรให๎เปิดสอนภาคเรียนที ่1        
ปีการศึกษา 2560 ในการประชมุ      
คร้ังที่ 6/2560เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2560 
      หลักสูตรอยูํระหวํางการผํานความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

หมายเหตุ 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข๎อ 1 ข๎อ 2  และข๎อ 11 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผําน ผําน 
ไมํผําน 

 หลักสูตรได๎มาตรฐาน 
 หลักสูตรไมํได๎มาตรฐาน 

  
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. มีอาจารย์พิเศษที่ เป็นอาจารย์ผู๎สอนและวิทยากร ล๎วนเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิและเป็นผู๎ที่มีความรู๎
ความสามารถและมีชื่อเสียงในวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ในวงการด๎านการออกแบบในระดับนานาชาติ อาทิดีไซ
เนอร์แบรนด์ (Brand) Flynow , Greyhound,Jaspal, ChagaLondon,Good Mixerเป็นบรรณาธิการและ
สไตล์ลิทส์ (Stylist) นิตยสารทางแฟชั่นที่มีชื่อเสียง ได๎แกํ นิตยสารแพรว Wall paperBazaarฯลฯ เพ่ือให๎
นักศึกษาได๎รับความรู๎จากผู๎มีประสบการณว์ิชาชีพตรง 

2. การเชิญอาจารย์พิเศษที่เป็นดีไซเนอร์จากแบรนด์ (Brand)ตํางๆ รวมถึงเจ๎าของธุรกิจแฟชั่นเป็นการ
สร๎างโอกาสให๎คนในวงการออกแบบและสถานประกอบการได๎เห็นและสัมผัสความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และการ
พัฒนาผลงานของนักศึกษา  เป็นการสร๎างโอกาสในการเข๎าสูํแหลํงงานในวงวิชาชีพแกํนักศึกษาโดยตรง  
รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์แกํนักศึกษาในการแสวงหาแนวทางในวิชาชีพที่ตรงกับความต๎องการของตนเองใน
อนาคต 

3. การมีปฏิสัมพันธ์กับวงการออกแบบและธุรกิจอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่องนี้เป็นการสร๎างความรํวมมือ
ทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรและภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายกับหนํวยงานภายนอกได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ เชํน กิจกรรมความรํวมมือกับองค์กรธุรกิจด๎านแฟชั่นที่ที่มีชื่อเสียง ท าให๎ภาควิชาฯ แข็งแกรํงใน
การรํวมสมัยทันความเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 
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3.1 ความรํวมมือกับห๎างสรรพสินค๎าเกษร (น าผลงานนักศึกษาไปจัดแสดงและจ าหนํายรํวมกับ
ห๎างสรรพสินค๎าเกษร ระหวํางชํวงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560) 

3.2 ความรํวมมือกับ Creative Community (The Jam Factoty) (น าผลงานนักศึกษาไปจัดแสดง
สาธิตและจ าหนําย ทุกเดือน)  

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ความส าเร็จและความมีชื่อเสียงของอาจารย์พิเศษในวิชาชีพเหลํานั้น  สามารถเป็นต๎นแบบและเป็น
แบบอยํางที่ดีแกํนักศึกษาใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและการสร๎างสรรค์ผลงานที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ตนเองได๎อยํางมีประสิทธิผล ได๎แกํ อาจารย์ทเนศ  บุญประสานอาจารย์พิเศษ ที่เป็นต๎นแบบในการออกแบบ
เสื้อผ๎าภายใต๎แบรนด์O-Thenticอาจารย์ชาตรี  เทํงฮะ ที่เป็นต๎นแบบในการออกแบบเสื้อผ๎าภายใต๎แบรนด์
Shakaฯลฯ 

2. การมีปฏิสัมพันธ์กับวงการออกแบบและธุรกิจและความรํวมมือทางวิชาการในวิชาชีพนี้  ชํวยอ านวย
ความสะดวกในการจัดการศึกษาท่ีมีข๎อจ ากัดของภาควิชาฯ ในด๎านการขยายอัตราก าลังด๎านบุคลากรซึ่งจะเป็น
ภาระแกํภาควิชาฯ ขณะเดียวกันบุคลากรที่มีอยูํจะได๎รับการพัฒนาตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ได๎แกํ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล อาจารย์ผู๎สอน ที่เป็นต๎นแบบในการพัฒนาตนเองด๎านการออกแบบ
รองเท๎าจนมีชื่อเสียงภายใต๎แบรนด์Devant 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จ านวนที่
รับเข๎า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ(์โดยรวมที่
ส าเร็จกํอนเกณฑ์) 
   

   
     

จ านวนที่
คงอยูํสิ้นปี
การศึกษา 

2559 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหวําง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2559 (4) 

อัตราการคงอยูํ 
       

   
      

2557 2558 2559 

2554 48 38 5 1 91.67 1 3 2.08 
2555 32 - 24 - 75.00 2 6 6.25 
2556 45 - - 40* 88.89* 41 4 91.11 
2557 51 - - - - 51 - 100 
2558 48 - - - - 40 8 83.33 
2559 40 - - - - 37 3 92.50 

* คือจ านวนนักศึกษาที่รอการอนุมัติจบในเดือน พ.ค.60 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 
 นักศึกษาขาดความพร๎อมด๎านวุฒิภาวะและการปรับตัวในการเรียนซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาได๎ให๎ค าปรึกษา
แนะน าจนสามารถพัฒนาตนเองและกลับเข๎าสูํระบบการศึกษา   จึงเป็นสาเหตุท าให๎นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ช๎ากวําก าหนด 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข๎า 
(ตั้งแตํปีการศึกษาที่

เริ่มใช๎หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 59 58 57 56 55 คําเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุํน 1 5 38 - - - 
2554 จ านวนรับเข๎าในรุํน 48 48 48 - - - 

 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน 2.08 10.42 79.17 - - 30.56 
 จ านวนจบในรุํน - 24 - - - - 

2555 จ านวนรับเข๎าในรุํน 32 32 - - - - 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - 75.00 - - - 75.00 
 จ านวนจบในรุํน 40* - - - - - 

2556 จ านวนรับเข๎าในรุํน 45 - - - - - 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน 88.89* - - - - - 
 จ านวนจบในรุํน - - - - - - 

2557 จ านวนรับเข๎าในรุํน 51 - - - - - 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 
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ปีการศึกษาที่รับเข๎า 
(ตั้งแตํปีการศึกษาที่

เริ่มใช๎หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 59 58 57 56 55 คําเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุํน - - - - - - 
2558 จ านวนรับเข๎าในรุํน 48 - - - - - 

 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 
 จ านวนจบในรุํน - - - - - - 

2559 จ านวนรับเข๎าในรุํน 40 - - - - - 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 

* คือจ านวนนักศึกษาที่รอการอนุมัติจบในเดือน พ.ค.60 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการส าเร็จการศึกษา :นักศึกษาไมํปฏิบัติตนตามข๎อตกลงในการเรียนของรายวิชาที่
ก าหนด ท าให๎นักศึกษาไมํสามารถพัฒนางานได๎ทันเวลาซึ่งเป็นสาเหตุไมผํํานเกณฑ์การประเมิน 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2558(ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน/

ตาราง
ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ๎าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

2,534 21 4.47 

โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิต ปี
การศึกษา 

2558 

 (1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 377 3 4.65 
 (2) ด๎านความรู ๎ 344 3 4.25 
 (3) ด๎านทักษะทางปัญญา 378 3 4.67 
 (4) ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล 360 3 4.44 

 
(5) ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ

การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
570 5 4.22 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 506 4 4.68 
2 จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ท้ังหมด (คน) 30 

3 
จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได๎รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (คน) 

27 

4 
ผู๎ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
(ร๎อยละ) (อยํางน๎อยร๎อยละ 20) 

90 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : คําเฉลี่ย 4.33  เกณฑ์ประเมิน  :4.33คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : คําเฉลี่ย 4.47  เกณฑ์ประเมิน  : 4.47 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : คําเฉลี่ย 4.20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : คําเฉลี่ย 4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20 คะแนน 
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ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปีรุ่นจบปีการศึกษา 2558(ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี) 
วันที่ส ารวจ 25ธ.ค.59 

ข๎อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร๎อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 31 100 

ข๎อมูลจาก
แบบสอบถามของ

ทางคณะฯ 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 30 96.77 
จ านวนบัณฑิตท่ีได๎งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 
(ไมํนับรวมผู๎ประกอบอาชีพอิสระ) 

15 50.00 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 12 40.00 
- ตรงสาขาที่เรียน 27 90.00 
- ไมํตรงสาขาที่เรียน - - 

จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
กํอนเข๎าศึกษา 

- - 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาตํอ 3 10.00 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
ร๎อยละของบัณฑิตที่ได๎งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

27 
30-3 

100 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :ร๎อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 85.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 85.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4.25 คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 จากผลส ารวจอ๎างอิงเบื้องต๎นจากปี รุํนจบปีการศึกษา 2558 บัณฑิตที่จบได๎รับการจ๎างงานและการ
ประกอบวิชาชีพอิสระ100 % จากผลข๎อมูลดังกลําวสะท๎อนให๎เห็น การออกแบบเครื่องแตํงกาย  สิ่งทอ  การ
ออกแบบอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องกับเครื่องแตํงกายเป็นสาขาวิชาทีเ่ป็นความต๎องการของการจ๎างงานในตลาดแรงงาน
และสามารถใช๎ประกอบอาชีพ สร๎างรายได๎แกํตนเองและครอบครัวอยํางมีความสุข 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 คําเฉลี่ย 4.20 คําเฉลี่ย 4.47 4.47 
2.2 ร๎อยละ 85 ร๎อยละ 100 5.00 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 2ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.47/ 2  = 4.73 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. จากผลส ารวจจากผู๎ใช๎บันฑิตพบวําเป็นที่พึงพอใจอยูํในเกณฑ์คํอนข๎างสูง 
2. มีเกณฑ์การได๎งานท าของบัณฑิตสูง 
3. มีการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการออกแบบเครื่องแตํงกายให๎กับนักศึกษา พร๎อมทั้งมีการ

รับฟังการบรรยายเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด๎านตํางๆ เชํน การศึกษาดูงานด๎านการถํายภาพ การออกแบบ
เครื่องแตํงกายส าหรับการท าผลงานเข๎าประกวดโดยองค์กรชั้นน า 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. สร๎างโอกาสในการพัฒนาผลงานการออกแบบของนักศึกษาสูํระดับชาติและนานาชาติ 
2. เสริมทักษะด๎านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน เพ่ือเพ่ิมชํองทางการสื่อสารให๎ได๎รับการท างานที่

หลากหลายของวิชาชีพในระดับสากล   
3. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานักศึกษา 
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หมวดที่ 3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

กลไกการรับนักศึกษา 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํง

กาย ก าหนดแผนการรับนักศึกษาจ านวนไมํเกิน 50 คนตํอปี
โดยได๎มีการจัดสอบทุกรอบปีการศึกษา ภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายจัดการศึกษาในระบบทวิภาคโดยรับ
ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเทําจาก
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและได๎รับการสอบ
คัดเลือกเข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได๎มีการจัด
กระบวนการแตํงตั้ งคณะกรรมการสอบท าหน๎าที่ออก
ข๎อสอบ ตรวจสนามสอบ และตรวจข๎อสอบเพื่อคัดเลือก
นักศึกษาที่มีความรู๎ความสามารถทักษะในงานสร๎างสรรค์
ศิลปะและงานออกแบบที่ผํานเกณฑ์ นอกเหนือจากทักษะ
ทางด๎านศิลปะและงานออกแบบแล๎วทางภาควิชายังมีการ
จัดสอบความถนัดเฉพาะทางด๎านการปฏิบัติเย็บมือเพื่อดู
ทักษะทางด๎านฝีมือในการปฏิบัติจริงควบคูํ ไปกับงาน
สร๎างสรรค์ออกแบบด๎วยทั้งนี้ยังมีการจัดสอบสัมภาษณ์ผู๎ที่
สอบผํานเกณฑ์การคัดเลือกในรอบการปฏิบัติแล๎ว เพื่อที่จะ
ได๎พูดคุยและส ารวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตทั้งความ
พร๎อมและความมุํงมั่นที่ต๎องการจะเข๎าศึกษาจริง 
1. มีระบบและกลไก ดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาทบทวนกลยุทธ์
การรับนักศึกษาและการรณรงค์รับนักศึกษารวมถึงวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมที่เก่ียวข๎อง เพื่อก าหนดเป้าหมาย เกณฑ์และ
ตัวบํงชี้ความส าเร็จ 
1.2 เตรียมข๎อมูลของหลักสูตรเพื่อการประชาสัมพันธ์รบั
นักศึกษา 
1.3 ประชุมทบทวนเงื่อนไขการรับนักศึกษาโครงการตาํงๆ 
ดังนี ้

1) ผู๎สมัครต๎องสมัครสอบวิชาบงัคับ 3 วิชา ประกอบด๎วย 
วิชา 01ภาษาและสังคม 
วิชา 02วิทย์และคณิต 
วิชา 60 วาดเส๎นมัณฑนศิลป ์

2) ให๎ผู๎สมัครเลือกสมัครสอบวิชาออกแบบของสาขาวชิา 
ซึ่งผู๎สมัครสามารถสมัครคัดเลือกรับตรง ในรหัสวิชา  67  
ออกแบบเครื่องแตํงกาย 

-ประกาศการ
รับสมัครผู๎เข๎า
ศึกษาตํอดูได๎
จากเว็บไซด์
คณะ 
www.decorat
e.su.ac.th 
-ระเบียบการ
รับสมัคร
นักศึกษาเข๎า
ศึกษา คณะ
มัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
-ค าสั่งแตํงตัง้
คณะกรรมการ
อ านวยการ
สอบเอกสาร
ทางคณะ 
-รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
อ านวยการ
สอบ 
-อัตราการคง
อยูํของ
นักศึกษา 
 

http://www.decorate.su.ac.th/
http://www.decorate.su.ac.th/
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
กรณีโครงการโควตาพิเศษ ใช๎หลักเกณฑ์พิจารณา

คัดเลือกดังนี้ 
1) ขั้นที่ 1 : คะแนนการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน และ

เรียงความความสนใจเกี่ยวกับคณะมัณฑนศลิป ์
2) ขั้นที่ 2 : คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดเฉพาะ

สาขาวชิาและการสอบสัมภาษณ์ไมํต่ ากวาํร๎อยละ 50 
1.4 รํวมกับคณะในการประกาศรับสมัครนักศึกษา 
1.5 เสนอแตํงตั้งคณะกรรมการออกข๎อสอบ ตรวจข๎อสอบ 
และสัมภาษณ์จ านวน 3 คน 
1.6 ประชุมออกข๎อสอบ 
1.7 จัดพิมพ์ข๎อสอบ 
1.8 ประสานงานการสอบข๎อเขียนและการปฏิบัติ 
1.9 ประชุมตรวจข๎อสอบ 
1.10 สอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจ าหลักสตูรและ
อาจารย์ผู๎สอน 
1.11 ประกาศผลสอบ  และกิจกรรมรุํนพี่พบน๎องใหมํ 
1.12 รํวมกับคณะในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 
1.13 จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา  
1.14 ประเมินความพึงพอใจการรับนักศึกษาและประเมิน
กระบวนการรับนักศึกษา 
1.15 เปรียบเทียบกับหลักสูตรใกล๎เคียง และสถาบันอื่นที่
ใกล๎เคียง  รวบรวมข๎อเสนอแนะเพื่อจัดท าแผนการรับ
นักศึกษาใหมํปีตํอไป 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรรับนักศึกษาทีผ่ํานเกณฑ์ 
จ านวน 48 คน อาจารยป์ระจ าหลักสูตรได๎มีการทบทวน 
เพื่อวางแผนการรับนักศึกษาในปีตํอไป  จากผลการวางแผน
เพื่อหาแนวทางแก๎ปัญหาดงักลําว ท าให๎ในปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาที่ผาํนเกณฑ์การศึกษา
ได๎จ านวนเพิ่มข้ึนเปน็ 50 คนซึ่งเป็นไปตามเปา้หมายของ
แผนการรับนักศึกษา 
การประเมินกระบวนการการรับนักศึกษา 
จากผลของการประชุมอาจารย์ประจ าภาควิชา 
เสนอให๎มีการปรับปรุง ดังนี ้
1.ปรับเกณฑ์การคิดคําน้ าหนักวิชาเฉพาะเพิ่มข้ึน  เพื่อให๎ได๎
นักศึกษาที่มีความถนัดเฉพาะทางด๎านมากข้ึน 
2. ปรับจ านวนผู๎เข๎าสูํระบบการสัมภาษณ์ให๎มีจ านวน
เพียงพอเพื่อให๎โอกาสตํอผู๎สอบผํานเกณฑ์ข๎อเขียนเข๎ามาสูํ
การสัมภาษณ์มากข้ึน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลลัพธ์จากผลการประเมินการรับนักศึกษา 
หลักสูตรสามารถพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา และรับ
นักศึกษาได๎ตามเป้าหมายตามจ านวน 50 คน 

4. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
กลไกการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา  
จากผลการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งมีนักศึกษาไมํ
สามารถส าเร็จการศึกษาตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
ด๎วยสาเหตุจากวุฒิภาวะไมํพร๎อม อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จึงได๎ประชุมเพื่อวางแผนให๎มีการพัฒนาความพร๎อมของผู๎จะ
เข๎าศึกษาโดยเสนอภาควิชาให๎จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อม
กํอนเข๎าศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

การเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษาหลักสูตรศิลป
บัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํ งกาย  ได๎
สนับสนุนให๎นักศึกษาใหมํได๎รับการเตรียมความพร๎อมกํอน
เข๎าศึกษาด๎วยการเข๎ารํวมกิจกรรมการเตรียมความพร๎อม
ด๎านการออกแบบเครื่องแตํงกายโดยการจัดให๎มีกิจกรรม
ดังนี้ 

1. วันพบน๎อง โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รํวมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อให๎ท าความรู๎จัก ให๎ค าแนะน าให๎ความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนเละกิจกรรมในหลักสูตร 
กิจกรรมละลายพฤติกรรม  เพื่อให๎นักศึกษาได๎เห็นภาพของ
การเรียนการสอนและสายอาชีพที่ในอนาคต  

2. โครงการ Art Camp  
 

การประเมินกระบวนการการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎า
ศึกษา 
จากผลของการจัดโครงการวันพบน๎องและโครงการ Art 
Camp พบวํานักศึกษาใหมํ ปีการศึกษา 2559 มีการปรับตัว
ด๎านการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการท าผลงานใน
รายวิชา  มีการสร๎างปฏิสัมพันธ์ระหวํางชั้นปีท าให๎นักศึกษา
เรียนรูว๎ิธีการท างานในชั้นปีที่สูงขึ้นไป 

ผลจากการปรับปรุงพัฒนากระบวนการเตรียมความพร๎อม
นักศึกษา 
นักศึกษามีการพัฒนาตนเองและปรับตัวในการเรียนการ
สอนได๎ดี ไมํมีการลาพักการศึกษาหรือลาออก โดยมีอัตรา
การคงอยูํของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ร๎อยละ 100  
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3 เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2 ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ระดับ 2 เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

การควบคุมการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี
กลไกการควบคุมดูแลให๎ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกํ
นักศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
1.1 มอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ดูแลการพฒันา
นักศึกษาปีการศึกษา 2559 คือ อาจารย์เสรี  เทียนเจลี้และ
เสนอรายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการของนักศึกษา ปี
การศึกษา 2559 คือ อาจารย์เสรี  เทียนเจลี้ 
1.2 คณะฯประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ปี
การศึกษา 2559  และจัดให๎มีการประชุมอาจารย์ทีป่รึกษา
ทางวชิาการ 
1.3อาจารย์ที่ปรึกษาฯประชุมนกัศึกษาเพื่อให๎ค าแนะน าทาง
วิชาการตามตารางที่อาจารย์ก าหนด 
ผลการด าเนนิงาน 
สัดสํวนการให๎การควบคุมดูแล ให๎ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแกํนักศึกษาปีการศึกษา 2559 เทํากับ 1 : 37  
การประเมินกระบวนการ 
     เนื่องจากความจ ากัดของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให๎
อัตราสํวนจ านวนนักศึกษาที่เป็นภาระการให๎ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาคํอนข๎างสูง ตํอ อาจารย์ที่ปรึกษา  จึงต๎อง
จัดท าตารางเวลาและจัดกลุํมนักศึกษาเพื่อให๎ค าปรึกษา
อยํางชัดเจน และอาจารย์ที่ปรึกษาคอยติดตามผลการให๎
ค าปรึกษา 
ผลจากการปรับปรุงการให๎ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
การศึกษา 
     นักศึกษาสามารถปรับตัวในการเรียนการสอนอยํางมี
ความสุข และสามารถสร๎างผลงานที่แสดงความเป็นตัวตน
ของนักศึกษาได๎อยํางเป็นรูปธรรม จนกระทั่งมีอัตราการคง
อยูํร๎อยละ 100 ในปีการ 2559 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาศิลปนิพนธ์ 

3.2-1 
เอกสารค าสั่ง
แตํงตั้งที่
ปรึกษาทาง
วิชาการแกํ 
นศ.ป ี1จาก
ทางคณะ 
- เอกสาร
หลักฐาน
เพิ่มเติม 
เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 3  
3.2-2 
แคปหน๎า
จอไลน์กรุ๏ปของ
กลุํม นศ. 
3.2-3 
เอกสารค าสั่ง
แตํงตั้งที่
ปรึกษาและ
กรรมการตรวจ
ศิลปนิพนธ ์
3.2-4 
แบบฟอร์มการ
เข๎าพบอาจารย์
ที่ปรึกษา 
3.2-5 เอกสาร
ขออนุมัติ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
กลไกการควบคุม 
1. จัดให๎มีที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์โดยเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารยผ์ู๎สอน ในอัตราสํวนที่เพียงพอในการ
ให๎ค าปรึกษา 
2. แตํงตั้งกรรมการตรวจศิลปนพินธ์เพื่อให๎ค าแนะน า
ปรึกษาและตรวจศลิปนิพนธ์ โดยก าหนดตารางเวลา  
3. อาจารย์ผูส๎อนก าหนดเวลาให๎นักศึกษาพบและให๎
ค าปรึกษาในการเรียนการสอน (มคอ.3) 

ผลการด าเนนิงาน 
1.อาจารย์ทีป่รึกษาศิลปนิพนธ์ 2 คน ตํอนักศึกษา 8 คน 
จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร๎าง
ทักษะการเรียนรู๎ทางดา๎นภาษา (มคอ.3 และแผนปฏิบตัิการ
ภาควิชาฯ) 
2. ก าหนดตารางเวลา 4 คร้ังตํอภาคการศึกษา(จ านวน 3 
สัปดาห์ ตํอ 1 คร้ัง)  
3.ปรับก าหนดเวลาการให๎ค าปรึกษาเป็นกลุํมส าหรับ
นักศึกษาที่ต๎องการปรึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ตารางเวลานัดพบโดยผํานสื่อออนไลน์ 
4.มีการประเมินผลการติดตามผลความก๎าวหนา๎ของ
นักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

การประเมินกระบวนการ 
จากผลการจัดตารางการนัดพบเพื่อให๎ค าปรึกษาศิลปนพินธ์
เป็นกลุํม พบวาํนักศึกษาให๎ความรํวมมือมาพบตามนัดหมาย
เวลา และมาพบได๎ครบถ๎วนร๎อยละ100 และนักศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางกันนอกเหนือการได๎รับ
ค าปรึกษาจากอาจารย์ผู๎ควบคุมแล๎ว 
นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดให๎ค าปรึกษาลักษณะ
กลุํมในสือออนไลน ์

การปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมิน 
ให๎เพิ่มการเตรียมน าเสนอในกลุํมยํอย เพื่อแตรียมพร๎อมการ
น าเสนอผลงานในกลุํมใหญํตํอไป 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร๎าง
ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที ่2 

1.หลักสูตรได๎ก าหนดคุณลักษณะของผู๎ที่ส าเร็จการศึกษา  
สาขาวชิาการออกแบบเครื่องแตํงกาย โดยมุงํเน๎นบัณฑิตที่มี

ทุนอุดหนุน
ศิลปนิพนธ์ของ
นักศึกษาปี
การศึกษา 
2/2559 
3.2-6 เอกสาร
ขออนุมัติ
ทุนอุดหนุน 
นศ.เรียนดี 
3.2-7เอกสาร
โครงการความ
รํวมมือกับ
องคค์กร
วิชาชีพ
ภายนอก(ทุน
สนับสนนุที่
ได๎รับคัดเลือก
จากการ
ประกวดคนละ 
3,000บาท 
3.2-8 ตาราง
กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ความโดดเดํนดา๎นความคิดสรา๎งสรรค์ เป็นต๎นแบบ
แนวความคิด ไมลํอกเลียนงานผูอ๎ื่น มีระบบความคิดเป็น
ขั้นตอน มีรสนิยมในการออกแบบ มีความรับผิดชอบตํอ
สังคมและมีใจที่เสียสละพร๎อมที่จะอุทิศเพื่อยกระดับสังคม
ด๎วยงานออกแบบที่มีคุณคํา 

2.ก าหนดแผนพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาปีการศึกษา 
2559 

ผลด าเนนิงาน 
1.หลักสูตรได๎จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้  
1.1 วิชาการที่มีเนื้อหา หลักการ น าเสนอผลงาน มีการ
สอดแทรกเรื่องของการแตํงกาย รสนิยมและการวางตัวใน
การท างานในการเรียนการสอนทุกวิชา หลักสูตรได๎ให๎
นักศึกษาท างาน เสนองานรายบุคคลและเปน็กลุํม  โดยให๎มี
การประเมินการท างานกันเองในกลุํม เน๎นการเรียนการสอน
เชิงอภิปรายเพื่อให๎นักศึกษากล๎าแสดงความคิดเห็น   
1.2  ให๎อาจารย์พิเศษบรรยายเก่ียวกับเส๎นทางอาชีพของ
สาขาวชิาและการเป็นนักบริหารด๎านการออกแบบเครื่อง
แตํงกายมืออาชีพที่มีความรับผดิชอบตํอสังคม  มีการพา
นักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการชั้นน าภายใน
และนอกประเทศ  ไดพ๎บปะพูดคุยกับนักออกแบบที่ไปเยี่ยม
ชม  เพื่อเสริมทักษะด๎านความคดิสร๎างสรรค์ได๎แกํ 
การศึกษาดูงานที่บริษทัShoot D Studio, มีการจัด
โครงการความรํวมมือทางวชิาการระหวํางภาควชิาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรและ Kingston University in  London ประเทศ
อังกฤษ (ระยะสั้น) 
1.3 จัดสรรทุนการศึกษาแกํนักศึกษาที่เรียนดีทุกชัน้ปีๆ ละ 
1 ทุน ทุนละ 10,000 บาทเพื่อให๎เป็นแบบอยํางแกํนักศึกษา
ในการเรียนซึ่งในปีการศึกษา 2559 ผู๎ที่ได๎รับทุนได๎แก ํ

1. นางสาวชนนิกานต์ ลยุจันทร ์ชั้นปทีี่ 1 
2. นางสาวณัฐวีร์  มีอิสระ  ชัน้ปีที่ 2 
3. นางสาวกานต์สิรี วรรณพิมพช์ั้นปทีี่ 3 
4.นางสาวธนาคม  สิทธิอัฐกรชัน้ปีที่ 4 

1.4 จัดให๎มีโครงการความรํวมมือกับองค์กรวิชาชีพภายนอก 
โดยมอบทุนสนบัสนุนผลงานของนักศึกษาทีไ่ด๎รับคัดเลือก
จากการประกวดคนละ 3,000 บาท ในปีการศึกษา 2559 
ได๎แก ํ

1)นางสาวชญานี  ศรีสวัสดิ์ จ านวน 1 ทุน ทุนละ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
6,000 บาท  ชนะเลิศการประกวดโครงการ Philips 
Young Designer  จัดโดยบริษัทฟิลิปป์ 

2) นายนัทพงศ์  เขียวสะอาด จ านวน 3,000 บาท
โครงการ “Harper’s BAZAAR Asia NewGen 
Fashion Award” ครั้งที่ 4 จัดโดยบริษัท มีเดียเอกซ์
เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 
รํวมกับ Harper’s BAZAARเข๎ารอบคัดเลือก 1 ใน 10 
กิจกรรม 

3)นายธนพล  ปิ่นฉ่ า จ านวน 3,000 บาท โครงการ 
“Harper’s BAZAAR Asia NewGen Fashion 
Award” ครั้งที่ 4 จัดโดยบริษัท มีเดียเอกซ์เพอร์ทีส 
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด รํวมกับ 
Harper’s BAZAARเข๎ารอบคัดเลือก 1 ใน 10 กิจกรรม 

การประเมินกระบวนการ 
เนื่องจากนักศึกษาภาควชิาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 

เป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง ภาควิชาจึงเห็นสมควร
สนับสนนุให๎รายวิชาตํางๆจัดสํงผลงานเพื่อเข๎าประกวด
ระดับชาติและนานาชาติมากข้ึน 

ผลการประเมินการปรับปรุง/พฒันากระบวนการ 
1. นักศึกษาภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ได๎จดัสํง
ผลงานเข๎ารับรางวัลประกวดในปีการศึกษา 2559 และได๎รับ
รางวัลชนะเลิศ จ านวน 2  คน และเข๎ารอบสุดทา๎ยจ านวน
เพิ่มข้ึนอีกไมํน๎อย 5คน 
2. การกระตุ๎นการท างานออกแบบของนักศึกษาไปสูํการ
ท างานศิลปนิพนธ์ในขั้นตอนตํอไปและยังเปน็แบบอยาํงที่ดี
รวมถึงแรงจูงใจให๎แกํนักศึกษาอื่นๆไดส๎ร๎างผลงงานการ
ออกแบบที่แขํงขันในระดับสถาบันและระดับชาติ ซึง่การ
พิจารณาผลงานจะได๎รับค าแนะน าและข๎อเสนอแนะจาก
อาจารย์พิเศษภายนอกที่มาจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียง 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว :ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

อัตราการคงอยู่ 
- ข๎อมูลนักศึกษานับถึงสิ้นปีการศึกษา 2559 เป็นดังนี ้
   จากข๎อมูลของปีการศึกษา 2556– 2559 มีอัตราการคง
อยูํเทํากับ 99% 

- ตารางข๎อมูล
นักศึกษา 
หมวดที่2 
บัณฑิต 

 - การส าเร็จการศึกษา  
อัตราการส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาในหลักสูตร 

(กํอนปรับปรุง) เทํากับ 93%  ในจ านวนทีไ่มํส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนดเวลา บางสํวนเปน็นักศึกษาทีไ่มํ
สามารถท างานศิลปนิพนธ์ไดผ๎ํานเกณฑ์ตามก าหนดเวลา 

- มคอ.5 
- รายงานการ
ประชุมคร้ังที่ 
2/2560 
 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข๎อร๎องเรียนของนักศึกษา 
- หลักสูตรเริ่มส ารวจความพึงพอใจจากผู๎ที่ส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2551 และสาขาวิชาได๎ปรับปรุงตาม
ข๎อเสนอแนะและข๎อร๎องเรียนของนักศึกษามาโดยตลอด 
สรุปได๎ดงันี ้
1.เร่ืองครุภัณฑ์ทางการศึกษา จกัรท ารองเท๎า ในปีการศึกษา 
2559– 2560เนื่องจากจักรที่มีอยูํไมํสามารถใช๎ในการตัด
เย็บรองเท๎าได๎ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาตาม
ความต๎องการของนักศึกษาในรายวิชา Material  ซึ่งเป็น
ทางเลือกส าหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในรายวิชาดังกลาํว 
จากข๎อเสนอแนะของนักศึกษา (จากการประเมินผล มคอ.5)  
เร่ืองการจัดกิจกรรมแฟชั่นโชว์ในรายวิชาการออกแบบ
แฟชั่นทุกรายวชิา  ซึง่หลักสูตร ฯ ได๎พิจารณาให๎อาจารย์
ผู๎สอนปรบั มคอ.3 แล๎วในปีการศึกษา 2557 เป็นต๎นมา   
2. ในปีการศึกษา  2559 ภาควิชาฯ ยังคงจัดบริการรถรับ –  
สํง อยํางตํอเนื่องเป็นไปตามข๎อแผนการด าเนนิงาน ปี  
2558  ข๎อร๎องเรียนเร่ือง การจัดบริการรถรับ – สํง 
นักศึกษาระหวํางวทิยาเขตของสาขาวชิาฯ ซึง่หลักสูตรได๎
พิจารณาและจัดท าแผนปฏิบัติการโดยจัดให๎มีรถรับ-สํง 
นักศึกษาระหวํางวทิยาเขตให๎ทุกวันในชํวงการเปิดภาคเรียน 
ตั้งแตํปีการศึกษา 2558 และไดป๎ระเมินผลการจัดบริการ
ดังกลําว  พบวํานักศึกษามีความพึงพอใจอยํางเป็นรูปธรรม 
ร๎อยละ 100  หลักสูตรฯ จึงได๎ก าหนดแผนปฏิบัติการบริการ
รถรับ-สํง ดังกลําวตํอเนื่องในปกีารศึกษา 2559  
3. ในปีการศึกษา2559 หลักสูตรฯ ได๎ขยายพืน้ที่ตาม
แผนปฏบิัติการด๎านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปน็ผลมา
จากข๎อร๎องเรียน ปีการศึกษา 2557 – 2558 ได๎มีข๎อ
ร๎องเรียนเร่ืองพื้นที่ห๎องเรียนมีขนาดเล็ก หลักสูตรฯ  ได๎
พิจารณาข๎อร๎องเรียนของนักศึกษา  (จาก มคอ.5)           
 

- ใบส ารวจ
ความต๎องการ
ใช๎รถ 
- สัญญาขอ
เชําพื้นที่เพิ่ม 
-คําเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา = 
3.24 (ปีที่แล๎ว
3.00) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
โดยก าหนดแผนปฏบิัติการด๎านการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาให๎มีการแบํงกลุํมเรียนเร่ิมตั้งแตํปีการศึกษา 2558 
นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังได๎ประชุม วางแผนการขยายพื้นที่
ห๎องเรียนเพิ่มเติมอีก จ านวน 2 ห๎องเรียน ในปีการศึกษา 
2559  เพื่อให๎สอดคล๎องตามความต๎องการและความจ าเปน็
ของการเรียนการสอนของสาขาวิชาและข๎อเสนอแนะของ
นักศึกษา 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

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

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9/3  = 3 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. มีระบบการมอบหมายและก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรผู๎ให๎ค าปรึกษา แนะแนวแกํนักศึกษาอยําง
ชัดเจน ท าให๎ได๎รับทราบปัญหาและสามารถจัดการ ให๎ค าแนะน า แก๎ปัญหาและมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการเพ่ือปฏิบัติได๎ทันทํวงที 

2. มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู๎ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับ
วิชาชีพการออกแบบและมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเพื่อน าสูํการปฏิบัติให๎เห็นผลเป็นรูปธรรม 

3. จัดให๎มีทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมและทุนการศึกษาเพ่ือสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาสูํนักออกแบบ
มืออาชีพ 

4. การที่ภาควิชาฯ มีขนาดเล็กท าให๎มีความคลํองตัวในการบริหารจัดการด๎านตํางๆ 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. จัดกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาทักษะทางด๎านการออกแบบในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งจัดให๎

มีทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
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2. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการควบคุมดูแลการให๎ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกํนักศึกษาท่ีเห็นประจักษ์
ชัดเจนเพื่อใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
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หมวดที่ 4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
กลไกการรับและแตํงตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

คณะมีระบบการรับและมีการแตํงตั้งคณะกรรมการ
ตามองค์ประกอบที่มหาวทิยาลยัก าหนด มีผู๎บริหารและ
กรรมการหลักสูตรเป็นกรรมการ เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร  โดยมีการก าหนดขั้นตอนในการ
รับสมัครอาจารย์ไว๎อยาํงชดัเจน โปรํงใส และก าหนดให๎
สาขาวชิาทุกสาขาวชิาด าเนนิการตามระบบที่ก าหนดไว๎ 
โดยเร่ิมต๎นจาก 

1. สาขาวิชาด าเนนิการประชุม  เพื่อก าหนดคุณสมบัติ
ทางดา๎นคุณวฒุิ ผลการศึกษา ความรู๎ ความสามารถ 
ประสบการณ์ที่จะต๎องสอดคล๎องกับความต๎องการของ
หลักสูตร 

2. สาขาวิชาระบุวนัเร่ิมต๎นรับสมัครและระยะเวลาใน
การรับสมัครที่จะต๎องไมนํ๎อยกวาํ 1 เดือน วันสอบ
ข๎อเขียน วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลข๎อเขียน  
ส าหรับวันประกาศผลการคัดเลอืกคณะจะเป็นผู๎ก าหนด 

3. สาขาวิชาสรรหาอาจารย์ในสาขาวิชา 2 คน เพื่อให๎
คณะตั้งเป็นกรรมการคัดเลือกอาจารย์ใหมํ  

4. สาขาวิชาท าบันทึกแจ๎งข๎อมูลทั้งหมดตั้งแตํข๎อ 1 – 
3 ไปยังฝา่ยบุคคลของคณะเพื่อให๎ฝ่ายบุคคลจัดท าเปน็
ประกาศรับสมัคร  

5. คณะจัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารย์ใหมํที่มีคณบดีเป็นประธาน กรรมการ
ประกอบด๎วยหัวหน๎าภาควิชา และตัวแทนอาจารย์ใน
ภาควิชาอีก 2 คน หัวหน๎างานบคุคลเป็นเลขานุการที่
ประชุม 

6. การพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาจากประสบการณ์ 
ผลงาน การสอบสอนและการสอบสัมภาษณ์ โดยการ
สอบกระท าในวนัเดียวกัน  จากนั้นคณะกรรมการประชุม
สรุปผลการคัดเลือก เลขานุการคณะกรรมการน าผลการ
พิจารณาไปท าประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ใหมํ 

7. ในปีการศึกษา 2559 คณะได๎มีการทบทวนการ
คัดเลือกและได๎ปรับปรุง กระบวนพิจารณาโดยก าหนด
เกณฑ์ในการพิจารณาของการสอบแตํละอยํางไว๎อยําง

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
-เกณฑ์การรับ
บุคคลกร
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
- รายงานการ
ประชุม คร้ังที่ 
4/2559 
-ค าสั่งบรรจุ
พนักงาน
มหาวิทยาลยั 
อ.ปัญจพล  อัศว
ลาภนิรันดร 
-ค าสั่งบรรจุ
พนักงาน
มหาวิทยาลยั 
อ.ปิยะวัฒนพ์ัฒน
ภักด ี
- ค าสั่ง
เปลี่ยนแปลง
คุณวุฒ ิ
อ.ดร.อนุกูล 
บูรณประพฤกษ ์
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ชัดเจน จัดท าแบบฟอร์มการให๎คะแนนส าหรับกรรมการ
แตํละทําน น าผลคะแนนเข๎าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
หาข๎อสรุป กํอนจัดท าประกาศผลการคัดเลือก 

และมีการแตํงตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
สาขาวชิาเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรโดย
พิจารณาจากคุณวุฒิ ต าแหนํงวชิาการ ผลงานทาง
วิชาการ ความเชี่ยวชาญ โดยจดัท าเมื่อหลักสูตรมีจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่ ากวาํเกณฑ์  เสนอไปยงัฝา่ย
วิชาการของคณะ  

8. ในปีการศึกษา 2559  พบวําภาควิชาฯจะมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเกษียณอาย1ุ ทํานจะสํงผลให๎ภาควิชา
ขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งเป็นผลกระทบอยาํงมาก
ภาควิชาจงึได๎วางแผนเปิดรับอาจารย์ใหมํที่มีคุณสมบัติ
ทางดา๎นคุณวฒุิ ผลการศึกษา ความรู๎ ความสามารถ 
ประสบการณ์ที่จะต๎องสอดคล๎องกับความต๎องการของ
หลักสูตรเพื่อสามารถทดแทนอาจารย์ทีป่ระจ าหลักสูตรที่
เกษียณไป 

ผลด าเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2559หลักสูตรได๎มีการทบทวนพบวาํมี

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเกษยีณอายุ 1 ทํานคืออ.ปิ
ยะวัฒน์พัฒนภักดี ในวันที่ 30 กันยายน 2560จึงได๎มี
การวางแผนเปิดรับอาจารย์ใหมํเพิ่มข้ึน 1 อัตรา คือ 
อ.ปัญจพลอัศวลาภนิรันดรโดยได๎ด าเนินการสอบ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนการของ
มหาวิทยาลัยและได๎บรรจุเมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2560เพื่อแก๎ปัญหาอาจารย์หลักสูตรไมํครบในปี
การศึกษา 2560 

การประเมินกระบวนการ 
จากการวางแผนและด าเนนิการเปิดรับอาจารย์ใหมํใน

ปี 2559 เพื่อทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณ
ไปท าให๎ภาควิชาไมํขาดแคลนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และมีอาจารยป์ระจ าหลักสูตรอยูํครบอยํางตํอเนื่อง 

การพัฒนากระบวนการจากผลประเมิน 
ปีนี้ได๎มีการเปิดรับอาจารย์ใหมํแทนอาจารย์ที่เกษียณ

และในปีหนา๎ภาควชิามีแผนการวําจะเปิดรบัอาจารย์ใหมํ
เพิ่มอีก 1 อัตราเพื่อแทนต าแหนํงเสาวลักษณ์  กบิลสิงห์
ที่ขอยืมตัวมาประจ าหลักสูตรการที่ได๎อาจารย์ใหมํเพิ่มท า
ให๎ภาควิชามีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรที่สมบูรณ ์
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลจากการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

     ท าให๎ภาควิชาไมํขาดแคลนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 -การบริหารอาจารย์  

กลไกการบริหารอาจารย ์
มีการสํงเสริมให๎เข๎ารับการอบรมจากโครงการที่จัดโดย

หนํวยงานอื่นๆและของภาควชิา,โครงการสัมมนา
บุคลากร ประจ าภาควชิาฯ , โครงการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อพัฒนา  องค์ความรู๎ของบุคลากร   มีการสนบัสนุน
ทุนในการท างานวิจัย 

ผลด าเนนิงาน 
กลไกการบริหารอาจารย ์

มีกรรมการบริหารหลักสูตรและการจัดท าแผนปฎบิัติ
ราชการปี 59 และแผนปีงบประมาณ 2560-2561    
และมีการสํงเสริมให๎เข๎ารับการอบรมจากโครงการที่จัด
โดยหนํวยงานอื่นๆและของภาควิชา,โครงการสัมมนา
บุคลากร ประจ าภาควชิาฯ , โครงการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อพัฒนา  องค์ความรู๎ของบุคลากร   มีการสนบัสนุน
ทุนในการท างานวิจัย 

ผลด าเนนิงาน 
มีการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผน

ก ากับดูแลบริหารการจัดการหลักสูตร 4 ครั้ง ตํอ 1 ปี
การศึกษาโดยได๎มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการปี 59 
และแผนงบประมาณปีงบประมาณ 2560-2561 โดยมี
การระบุแผนด๎านพัฒนาบุคลากรและด๎านการวิจัยเพื่อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิ์ภาพและศักยภาพให๎เป็นไปตาม
เกณต์มาตราฐานการอุดมศึกษาให๎แกํอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

ซึ่งจากการประเมินคุณภาพในรอบที่แล๎วท าท าให๎
สาขาวิชาเล็งเห็นแล๎ววํายังขาดแคลนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหนํงทางวิชาการ
จึงได๎ระบุแผนโครงการสํงเสริมบุคลากรในการพัฒนา
วิชาการเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ/ต าแหนํงวิชาการ โดยได๎มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอีก 1 
ทํานอาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ และก าลังจะได๎
ต าแหนํงระดับรองศาสตราจารย์อีก 1 ทําน คือ ผศ.ดร.
น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล (อยูํในกระบวนการขอ) 

ตาราง 4.1-1 
เอกสารเพิ่มเติม 
-แผนปฎบิัติ
ราชการปี 59งาน
แผน  
-แผนปฎบิัติ
ราชการปี 59งาน
แผน  
- แผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ ปี 60-
61 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ในเร่ืองสมดุลจ านวนอาจารย์ตํอนักศึกษาสาขาวิชาได๎

มีการแตํงตั้งกรรมการศิลปนิพน์และอาจารย์พิเศษที่เป็น
ผู๎ เชี่ยวชาญและประกอบการในวงการวิชาชีพการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายเพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนจาก
ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพและยังเป็นการเปิดโอกาศ
ในการท างานในสายงานตํอไป 

และในปีการศึกษา 2559 จะมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเกษียณ 1 ทํานคือ อาจารย์ปิยะวัฒน์พัฒน
ภักดี ในวันที่ 30 กันยายน 2560 จะเป็นสํงผลให๎
สาขาวิชาขาดแคลนอาจารย์ประจ าหลักสูตรได๎
สาขาวิชาจึงได๎เปิดรับอาจารย์ใหมํที่มีคุณวุฒิตรงตาม
ความต๎องการของหลักสูตรเพ่ือให๎สาขาวิชาไมํขาด
แคลนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การประเมินกระบวนการ 
จากการวางแผนและด าเนินงานท าให๎สาขาวิชามี

อาจารย์ประประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เพิ่มขึ้นรํวมทั้งจะไมํเกิดปัญหาการขาดอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและท าให๎การบริหารหลักสูตรด าเนินไปได๎อยําง
ราบรื่น 

การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลประเมนิ 
จากการทบทวนและประเมินกระบวนการยังเห็นวํา

ภาควิชายงัควรพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องต าแหนํง
วิชาการและคุณวุฒิของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรให๎มี
เพิ่มข้ึนโดย อาจารย์วรุษา อุตระ จะท าผลงานขอ
ต าแหนํงทางวิชาการ และ อ.ปัญจพลอัศวลาภนิรันดร 
อาจารย์ใหมํที่รับมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศึกษาตํอดุษฎีบัณฑิต  
ผลจากการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
     จะท าให๎ภาควิชามีอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติและคุณภาพเปน็ไปตามความต๎องการของ
หลักสูตรและลักษณะของภาควชิา 

 -การสํงเสริมและพฒันาอาจารย ์ 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
กลไกการสํงเสริมและพฒันาอาจารย์ 

- รายงานการ
ประชุม คร้ังที่  
3/2559 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
กลไกการสํงเสริมและพฒันาอาจารย์ 

มีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อเสริมสร๎างและ
พัฒนาความรู๎ให๎กับอาจารย์ทัง้ในด๎านด๎านพัฒนา
บุคคลากรมีอยูํในแผนปฏิบัติราชการภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายปีงบประมาณ 2560-2561 มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ และรวบรวม
ข๎อเสนอแนะเพื่อน ามาจัดท าแผนปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพในปีตํอๆไป 
ผลด าเนนิงาน 
มีการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2560-2561 โดยมีระบุ
แผนด๎านพัฒนาบุคลากร,แผนวจิัย/บริการทางสังคม  
ระบุแผนดา๎นพัฒนาบุคลากรคือ 
1.โครงการสํงเสริมบุคลากรในการพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่ม
คุณวุฒิ/ต าแหนงํวิชาการ 
- สํงเสริมด๎านคุณวุฒิ โดยมี อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณ
ประพฤกษ์ ศึกษาตํอระดับดษุฎบีัณฑิตในหลักสตูร
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชการออกแบบ (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากรและ
ส าเร็จการศึกษาแล๎ว โดยมีค าสัง่ปรับคุณวฒุ ิ
     - สํงเสริมด๎านต าแหนํงวชิาการ โดยมี ผศ.ดร.น้ าฝน  
ไลํสัตรไูกลขอต าแหนํงทางวชิาการในระดับรอง
ศาสตราจารย์ ไดส๎ํงเร่ืองขอเสนอผลงานเพื่อขอก าหนด
ต าแหนํงทางวิชาการเข๎ากรรมการคณะในการประชุมคร้ัง
ที่ 4/2560 วันที ่4 พฤษภาคม 2560 วาระที ่1.5 โดยอยูํ
ในขั้นตอนการด าเนนิการ 
2.โครงการสัมนาบุคลากรภาควชิาฯประจ าภาคการศึกษา
และปีการศึกษา 2559 
- มีการจัดสัมมนาบุคลากรภาควิชาฯประจ าปีการศึกษา 
2559 เพื่อประชุมหารือเรียนรู๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และกระชับความสัมพนัธ์สรา๎งความสามัคคีของบุคลากร
ในภาควิชา โดยจัดขึน้ในวนัที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ 
อ.ปากชํอง จ.นครราชศรีมาราช 
3.โครงการเสริมทักษะบุคลาการ/ฝึกอบรมวิชาชีพ 
     มีการจัดสรรงบประมาณเพือ่สํงเสริมการเรียนรู๎และ
พัฒนาทักษะให๎อาจารย์ โดยมีอาจารย์ไปเพิ่มพูนความรู๎ 
2 ทํานคือ  

1. อาจารย์ วรุษา อุตระ เข๎าอบรม Workshop “Flat  
Foot wear Making “ ณ ห๎อง Gallery 1 TCDC  

- ค าสั่งเปลีย่น
คุณวุฒิ อ.ดร.
อนุกูล  บูรณประ
พฤกษ ์
-เอกสารขอเสนอ
ผลงานเพื่อขอ
ก าหนดต าแหนํง
ทางวชิาการสงํ
เข๎าประชุม
กรรมการคณะ
คร้ังที่ 4/2560 
วันที ่4 
พฤษภาคม 
2560 วาระที ่
1.5 
-เอกสาร
โครงการสัมนา
บุคลากร
ภาควิชาฯ ปี
การศึกษา2559 
-เอกสาร
โครงการอบรม
Workshop 
รองเท๎า 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ในวันที่ 9-12 สิงหาคม 2559  

2. อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ เข๎าอบรม
Workshop “Hihg heel  Foot wear Making” 
ณ ห๎อง Gallery 1 TCDC  13-16 กันยายน 2559 

3. ผศ.ดร.น้ าฝน ไลสํัตรูไกล และ อ.วรุษา อุตระ
ศึกษาดูงานในโครงการ CHIANG MAI DESIGN 
WEEK 2016 ณ จ.เชียงใหมํ  ในวันที่ 2-5 
ธันวาคม 2560 จัดโดย TCDC  

4. คณาจารย์และอาจารยป์ระจ าหลักสูตรเข๎ารํวม
สัมนาโครงการจัดการความรู๎ ประจ าปีการศึกษา 
2560 เร่ืองการสร๎างงานวจิัยเชงิสร๎างสรรค์และ
เครือขํายความรํวมมือด๎านศิลปะวัฒนธรรมและ
การออกแบบอาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 

แผนด๎านวิจัย/บริการทางสังคม 
- มีกิจกรรมที่ได๎ด าเนินการเพื่อเพิ่มทักษะด๎านการวิจัย
ของอาจารย์ โดยให๎อาจารย์รํวมเป็นผู๎วิจัยใน
โครงการวิจัยตํางๆที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนจากภายใน
และภายนอก ได๎แกํ 

1)โครงการงานวิจัยเรื่อง “การออกแบบชุดสีจาก
ลวดลายผ๎าทออีสานผํานเทคนิคเครื่องเคลือบ” :
หนํวยงานหลักที่รับผิดชอบงานวิจัยภาควิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกายและภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาคณะ
มัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร  โดยมี ผู๎ ชํ วย
ศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน ไลํสัตรูไกล หัวหน๎าโครงการ 
และ อาจารย์วรษุา  อุตระ และผู๎ชํวยศาสตราจารย์ศุภกา 
ปาลเปรม ผู๎รํวมวิจัย  (แล๎วเสร็จ) 

2) โครงการงานวิจัยเรื่อง“โครงการสรรค์สร๎างจากสิ่ง
เหลือใช๎นวัตศิลป์แหํงการประดับกาย”ในรายวิชา 360 
102 การออกแบบ 2หนํวยงานหลักที่รับผิดชอบงานวิจัย
ภาควิชาการออกแบบเครื่องประดับและภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมีผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วรีวัฒน์ สิริเวศ
มาศ,อาจารย์ภูษิต รัตนภาพ,อาจารย์ปิยะวัฒน์พัฒนภักดี 
และ อาจารย์เสรี เทียนเจลี้ (อยูํในขั้นตอนด าเนินการ) 

3) ผลงานวิจัยเรื่องหลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงาน
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ศิลปะการออกแบบกรณีศึกษาผํานวิธีการสอนและ
ผลลัพธ์ของบัณฑิตของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการ
ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรของ 
ผศ.ดร.น้ าฝน ไลํสัตรูไกล 

- มีการสนับสนุนให๎ท าต าราและบทความทางวิชาการ
รวมทั้งการเผยแพรํผลงานอาจารย์สูํสาธารณะชน 

1) ต ารา เร่ือง งานพิมพ์ส าหรับใช๎ในเสื้อผ๎าและเครื่อง
แตํงกาย ส าหรับขอต าแหนํงรองศาสตราจารย์ ของ ผศ.
ดร.น้ าฝน ไลํสัตรูไกล 

2) บทความวชิาการเรื่อง Fashion Retail in 
Thailand ของผศ.ดร.น้ าฝน ไลสํัตรูไกลการประชุม
วิชาการ Symposium on Fashion Retail ณ BCU's 
Parkside Building, Birmingham city, สหราช
อาณาจักร (3-10 พ.ย.59) 

3) ผลงานประกอบการประชุมหัวข๎อ Fashion Retail 
in Thailandของผศ.ดร.น้ าฝน ไลํสัตรไูกลการประชุม
วิชาการ Symposium on Fashion Retail ณ BCU's 
Parkside Building, Birmingham city, สหราช
อาณาจักร (3-10 พ.ย.59) 

4) ผศ.ดร.น้ าฝน ไลํสัตรูไกล ได๎รับคัดเลือกให๎แสดงผล
งานในโครงการ CHIANG MAI DESIGN WEEK 2016 ณ 
จ.เชียงใหมํ  ในวันที่ 3-11 ธันวาคม 2560 จัดโดย TCDC 

5) อาจารย์ปิยะวัฒน์พัฒนภักดี และ อาจารย์เสรี 
เทียนเจลี้ได๎รับเชิญเป็นวิทยาการในสัมมนาโครงการ
จัดการความรู๎ ประจ าปีการศึกษา 2560 เรื่องการสร๎าง
งานวิจัยเชิงสร๎างสรรค์และเครือขํายความรํวมมือด๎าน
ศิลปะวัฒนธรรมและการออกแบบอาคารศิลป์ พีระศรี 3 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 
การประเมินกระบวนการ 

1) จากการจัดสรรงบประมาณในการสํงเสริมศักยภาพ
อาจารย์พบวาํในปีนี้สาขาวชิามอีาจารย์ประจ า
หลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอีก 1 ทํานคือ 
อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์และก าลังจะ
ได๎อาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ต าแหนํงรอง
ศาสตราจารย์ในปีถัดไปซึ่งจะท าให๎หลักสูตรมีความ
เข๎มแข็งเป็นไปตามเกณฑ ์

2) จากการจัดโครงการสัมนาภาควชิาและการเข๎า
สัมนาอบรมของคณะนั้นท าให๎คณาจารย์และ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได๎มีการแลกเปลี่ยนความรู๎
และเรียนรู๎ประสบการณ์จากอาจารย์ผู๎อาวุโส 

3) จากการสํงเสริมพัฒนาให๎อาจารย์ได๎รับการอบรม 
Foot wear Making ท าให๎อาจารย์มีความรู๎และ
สามารถเข๎ารํวมสอนในรายวิชา 367 207การ
ออกแบบสิ่งประดับ( Accessory Design) ที่มีการ
เปิดสอน 

4) จากการเข๎ารํวมอบรมและวิจัยท าให๎อาจารย์ได๎รับ
ความรู๎และข๎อมูลที่ทันสมัยตํอเหตุการณ์และสาม
รถน ามาปรับใช๎ในหลักสูตร 

5) จากการวิจัยและเผยแพรํผลงานท าให๎อาจารย์ได๎
พัฒนาศักยภาพและความรู๎และเป็นการเผยแพรํ
ชื่อเสียงแกํตัวอาจารย์และหลักสูตรรวมทั้งได๎น า
ความรู๎ที่ได๎จากงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
เชํน โครงการงานวิจัยเรื่อง“โครงการสรรค์สร๎าง
จากสิ่งเหลือใช๎นวัตศิลป์แหํงการประดับกาย”ซึ่ง
เป็นการบรูณาการความรู๎ระหวํางภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องประดับและภาควิชาการออกแบบ
เครื่องแตํ งกาย”เพื่อใช๎ ในการเรียนการสอน
รายวิชา 360 102 การออกแบบ 2 

การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลประเมนิ 
1) สํงเสริมการพัฒนาดา๎นการเพิ่มคุณวุฒิและการขอ

ต าแหนํงทางวิชาการทั้งในด๎านทุนและเวลาแกํ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให๎มีความตํอเนื่องและมี
ระบุแผนให๎ชัดเจน 

2) สํงเสริมให๎คณาจารย์และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของภาควิชาได๎พัฒนาทักษะและ
ความรู๎ทางวิชาชีพเพ่ือให๎เกิดความช านาญและ
ข๎อมูลที่ทันตํอเหตุการณ์สามารถน ากลับเข๎ามา
สอนและพัฒนาในรายวิชาได๎ 

ผลจากการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
     ท าให๎ได๎อาจารยผ์ู๎สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
มีคุณสมบัติ คุณภาพ ตรงตามความต๎องการของหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

- ร๎อยละอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอก 
2 x 100/ 5 = 40.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ร๎อยละอาจารย์ที่มีต าแหนํงทางวิชาการ 
1 x 100/ 5 = 20.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 ผลงานวชิาการของอาจารย ์
(1.40+4.20)/5 = 112.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 
ตารางที่ 1.1-2 

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน - ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 3 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 2 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร๎อยละ -  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร๎อยละ 60.00  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 40.00  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ 40.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ12.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20 ขึ้นไป) 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหนํงทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  คน 1 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไมํมีต าแหนํงทางวิชาการ คน 4 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ) ร๎อยละ 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหนํงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.) ร๎อยละ 1  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหนํงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร๎อยละ 20.00  
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1.67  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :ร๎อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  : 1.67  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 36.00  ผลการด าเนินงาน     ไมํบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 36.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3.00คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพรํ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 1 0.40 
ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 
TCI กลุํมที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไมํ
อยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออก
ประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 
TCI กลุํมที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร๎ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับการประเมินผํานการ
ประเมินต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎
ด าเนินการ 

1.00 1 1.00 
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค๎นพบใหมํและไดร๎ับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือท่ีผํานการประเมินต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.8 ต าราหรือหนังสือท่ีผํานการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหนํงทางวิชาการแตไํมํได๎น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหนํงทางวิชาการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูสําธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 1 0.20 
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 0.40 8 3.20 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาต ิ 0.60 - - ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวําง
ประเทศ 

0.80 1 0.80 
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร๎างสรรค์ท่ีไดร๎ับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 2 

จ านวนผลงานสร๎างสรรค์ท้ังหมด 10 
ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1.40 

ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

4.20 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

28.00 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

84.00 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

7.00 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสรา๎งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

21.00 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 120  เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ 112  เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 20  เกณฑ์ประเมิน  : 5คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

- อัตราการคงอยูํของอาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2558 (1 ส.ค.58 - 31 ก.ค.59)อาจารย์

ประจ าหลักสูตรไมํมีการย๎าย นอกจากนี้ได๎มีการรับ
อาจารย์ประจ าเพิ่มจ านวน 1 คน และการสํงเสริมให๎มี
การพัฒนาตนเองการศึกษาตํอเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และ
สร๎างสรรค์ผลงานวิชาการในการต าแหนํงทางวิชาการใน
ระดับที่สูงขึ้น ปีการศึกษาละ 2 คน 

- รายงานการ
ประชุม 2/2559 
-แผนปฏบิัติ
ราชการ 2558-
2559 

 - ความพึงพอใจของอาจารย ์
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ตํอหลักสูตร 

พบวํา ในภาพรวมอาจารย์ในด๎านหลักสูตร ด๎านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา  ด๎านสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู๎ ด๎านการ
จัดการข๎อร๎องเรียน บริหาร ด๎านพัฒนาการเรียนการสอน 
ในระดับปานกลาง 

-ผลประเมิน
ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ = 
3.32  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 4 เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3 เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2 ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3 เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

4.1 ระดับ 2 ระดับ 3 3 
4.2   รวม 10.67/ 3 = 3.89 

4.2 (1) ร๎อยละ 12 ร๎อยละ 40 5.00 
4.2 (2) ร๎อยละ 36 ร๎อยละ 20 1.67 
4.2 (3) ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 112 5.00 

4.3 ระดับ 2 ระดับ 3 3 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.89/3  = 3.30 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีการสํงเสริมพัฒนาอาจารย์อยํางตํอเนื่องด๎วยเล็งเห็นความตั้งใจของอาจารย์ทุกคนที่ทุํมเท
ก าลังกาย ก าลังใจผลักดันให๎การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายคือการส าเร็จการศึกษาอยํางมี
ความสุข และไดจ๎ัดสรรทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรทุกปี 

2.ได๎มีการจัดท างานวิจัยขององค์กรระดับชาติอยํางตํอเนื่อง  แสดงให๎เห็นถึงศักยภาพของอาจารย์ประจ า
ภาควิชา 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หามาตรการในการสํงเสริมและผลักดันให๎อาจารย์ประจ าขอต าแหนํงทางวิชาการภายในก าหนดเวลา 
ได๎แกํการจัดสรรเวลาบางสํวนการให๎รางวัลผู๎ส าเร็จตามเกณฑ์ 

2. ควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได๎เพ่ิมพูนความรู๎ที่เก่ียวกับ
หลักสูตรทั้งระยะสั้น  และสนับสนุนการท าวิจัยและต าแหนํงทางวิชาการตามเป้าหมาย 
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หมวดที่ 5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา(น ามาจาก มคอ5 ของแตํละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร๎อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

360 101 
Design I 

ต/59 8 7 9 7 4 2 - - - - - - 37 37 

360 103 
Drawing I 

ต/59 7 3 5 7 10 3 2 - - - - - 37 37 

360 105 Art 
Studio I 

ต/59 3 8 19 5 4 1 - - - - - - 37 37 

360 107 
Basic Technical 
Drawing 

ต/59 5 10 16 4 2 - - - - - - - 37 37 

360 102 Design 
II 

ป/59 1 2 20 11 3 - - - - - - - 37 37 

360 104 
Drawing II 

ป/59 1 5 8 13 5 4 1 - - - - - 37 37 

360 106  
Art Studio II 

ป/59 1 14 15 6 1 - - - - - - - 37 37 

360 108 Survey 
of Thai Art 

ป/59 5 14 10 3 5 - - - - - - - 37 37 

 
รายวิชาศึกษาท่ัวไปที่เปิดสอนในภาคต๎น  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 รายวิชา 
360 101 Design I  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 37 คน สอบผําน จ านวน 37 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100  
 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B ร๎อยละ 24 
360 103 Drawing I  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 37 คน สอบผําน จ านวน 37 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100  
 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ Cร๎อยละ 27 
360 105 Art Studio I  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 37 คน สอบผําน จ านวน 37 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100  
 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ Bร๎อยละ 51 
360 107 Basic Technical Drawing นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 37 คน สอบผําน จ านวน 37 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B ร๎อยละ 43 
 
รายวิชาศึกษาท่ัวไปที่เปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 รายวิชา 
360 102 Design II   นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 37 คน สอบผําน จ านวน 37 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100  

โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ Bร๎อยละ 54 
360 104 Drawing II   นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 37 คน สอบผําน จ านวน 37 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100  
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โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ C+  ร๎อยละ 35 
360 106 Art Studio II   นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 37 คน สอบผําน จ านวน 37 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100  

โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ Bร๎อยละ 41 
360 108 Survey of Thai Art  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 37 คน สอบผําน จ านวน 37 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ร๎อยละ 38 
 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแตํละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร๎อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

367 101 
Textile Design I 

ต/59 2 10 21 8 1 - - - - - - - 42 42 

367 103 
Fashion Design 
I 

ต/59 15 20 8 - - - - - - - - - 43 43 

367 105 
Pattern Making 
I 

ต/59 4 11 14 7 2 4 - - - - - - 42 42 

367 107 
Construction 
Technical I 

ต/59 22 13 4 1 - 2 - - - - - - 42 42 

367 201 
Fashion Design 
III 

ต/59 11 19 12 5 - - - - - - - - 47 47 

367 203 
Creative 
Pattern Making 

ต/59 22 15 6 3 3 2 - - - - - - 51 51 

367 204 
Materail for 
Fashion Design 

ต/59 20 6 12 3 7 - - - - - - - 48 48 

367 206 
Fashion Design  
in Thai Style  

ต/59 24 16 5 2 1 - - - - - - - 48 48 

367 208 
Fashion 
Marketing and 
Management 

ต/59 20 14 10 - - - - - - - - - 44 44 

367 111  
Print for 
Fashion 

ต/59 7 8 2 1 1 - 1 - - - - - 20 20 

367 211 
Practical 

ต/59 - - - - - - - - 42 - - - 42 42 



 

 

55 
 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร๎อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

Training 
367 212 Art 
Thesis 
Preparation 

ต/59 8 7 11 5 9 2 - - - - - - 42 42 

367 213 
Fashion Styling 

ต/59 14 11 10 4 - - 3 - - - - - 42 42 

367 215 
Knitwear 

ต/59 7 - 3 - 12 - - - - - - - 22 22 

367 216 
Weaving 

ต/59 2 11 27 7 1 - - - - - - - 48 48 

367 218 
Leather Design 
in Fashion 

ต/59 10 3 5 3 3 - - - - - - - 25 25 

367 221 
Costume 
Design in 
Fashion 

ต/59 6 12 6 - - - - - - - - - 24 24 

367 102 
Textile Design 
II 

ป/59 21 14 5 - 1 1 - - - - - - 42 42 

367 104 
Fashion Design 
II 

ป/59 22 9 9 2 - - 1 - - - - - 43 43 

367 106 
Pattern Making 
II 

ป/59 2 3 10 7 11 3 6 - - - - - 42 42 

367 108 
ConstructionTe
chnical II 

ป/59 12 8 5 6 4 5 2 - - - - - 42 42 

367 109 
Fashion Design 
History 

ป/59 9 12 10 6 4 - - - - - - - 42 42 

367 110 
Computer for 
Fashion Design 

ป/59 9 20 8 3 1 - 1 - - - - - 42 42 

367 202 
Fashion Design 
IV 

ป/59 - - - - - - - - - - 47 - 47 - 

367 205 
Surface Design 

ป/59 - - - - - - - - - - 48 - 48 - 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร๎อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

367 207 
Accessory 
Design 

ป/59 - - - - - - - - - - 48 - 48 - 

367 209 
Fashion 
Industry 

ป/59 27 5 4 6 2 2 1 - - - - - 47 47 

367 210 
Fashion 
Coordination 
and 
Presentation 

ป/59 7 17 21 - - - - - - - - - 45 45 

367 214 Art 
Thesis 

ป/59 16 11 8 4 - - - - - - - - 39 39 

367 217 
Individual 
Project 

ป/59 19 10 8 6 3 - 1 - 1 - - - 48 48 

367 220 
Fashion 
Photography 

ป/59 17 20 8 3 - - - - - - - - 48 48 

 
รายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาคต๎น  ปีการศึกษา 2559 จ านวน  16 รายวิชา 
367 101 Textile Design I   นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 42 คน สอบผําน จ านวน 42 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B ร๎อยละ 50 
367 103 Fashion Design I นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  43 คน สอบผําน จ านวน 43 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+  ร๎อยละ 47 
367 105 Pattern Making I นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 42 คน สอบผําน จ านวน  42 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B ร๎อยละ 33 
367 107 Construction Technical I  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  42 คน สอบผําน จ านวน42 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ  100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A  ร๎อยละ 52 
367 201 Fashion Design III  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  47 คน สอบผําน จ านวน 47 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ  B+  ร๎อยละ 40 
367 203 Creative Pattern Making นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 51 คน สอบผําน จ านวน  51คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ  A ร๎อยละ 43 
367 204Materail for Fashion Design นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 48 คน สอบผําน จ านวน  48 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับAร๎อยละ 42 
367 206 Fashion Design  in Thai Style นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  48 คน สอบผําน จ านวน 48 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ Aร๎อยละ 50 
367 208 Fashion Marketing and Management  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  44  คน  
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สอบผําน จ านวน 44 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100 
โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ  A ร๎อยละ 45 

367 111 Print for Fashion  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 20 คน สอบผําน จ านวน 20 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B  ร๎อยละ40 

367 211Practical Training นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  42  คน  
สอบผําน จ านวน 42 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100 

367 212Art Thesis Preparation นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 42  คน สอบผําน จ านวน 42 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B ร๎อยละ 26 

367 213 Fashion Styling นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 42  คน สอบผําน จ านวน 42 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 33 

367 215 Knitwear  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 22 คน สอบผําน จ านวน 22 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับC  ร๎อยละ  55 

367 216 Weaving  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 48 คน สอบผําน จ านวน 48 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B  ร๎อยละ56 

367 218 Leather Design in Fashion  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 25 คน สอบผําน จ านวน 25 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A  ร๎อยละ 40 

367 221 Costume Design in Fashion  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  24 คน สอบผําน จ านวน 24 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+  ร๎อยละ 50 

 
รายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาคปลาย  ปีการศึกษา 2559 จ านวน  14 รายวิชา 
367 102 Textile Design II นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 42  คน สอบผําน จ านวน 42  คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A  ร๎อยละ50 
367 104 Fashion Design II  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 43 คน สอบผําน จ านวน 43 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ  A ร๎อยละ51 
367 106 Pattern Making II นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  42 คน สอบผําน จ านวน  42 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ  C ร๎อยละ 26 
367 108ConstructionTechnical II นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  42 คน สอบผําน จ านวน  42คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ  A ร๎อยละ 29 
367 109 Fashion Design History นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 42 คน สอบผําน จ านวน 42 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ ร๎อยละ 29 
367 110 Computer for Fashion Design นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  42 คน สอบผําน จ านวน 42 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+  ร๎อยละ 48 
367 202 Fashion Design IV  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 47 คน สอบผําน จ านวน - คน  

คิดเป็น ร๎อยละ -  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ - ร๎อยละ - 
367 205 Surface Design นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 48 คน สอบผําน จ านวน - คน  

คิดเป็น ร๎อยละ - โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ - ร๎อยละ - 
367 207 Accessory Design นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 48 คน สอบผําน จ านวน - คน  

คิดเป็น ร๎อยละ -  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ -  ร๎อยละ - 
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367 209 Fashion Industry นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 47 คน สอบผําน จ านวน 47 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ Aร๎อยละ 57 

367 210 Fashion Coordination and Presentation นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  45 คน  
สอบผําน จ านวน 45 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100 
โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B ร๎อยละ 47 

367 214 Art Thesis นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 39 คน สอบผําน จ านวน 39 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 41 

367 217 Individual นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 48 คน สอบผําน จ านวน 48 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ Aร๎อยละ 40 

367 220 Fashion Photography  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 48 คน สอบผําน จ านวน48 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B ร๎อยละ 42 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข๎อมูลที่ใช๎ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย มุํงเน๎น
ความเป็นเลิศในด๎านความคิดสร๎างสรรค์เป็นผู๎น าด๎านการเรียนรู๎และ
สร๎างสรรค์ศิลปะและการออกแบบในระดับนานาชาติ โดยผลิตบัณฑิตที่
เข๎าใจปัญหาในงานออกแบบ สามารถค๎นคว๎า คิดวิเคราะห์ และบูรณา
การความรู๎ตํางๆ เข๎ากับความคิดสร๎างสรรค์ เพื่อสร๎างผลงานออกแบบที่
มีประสิทธิภาพตอบสนองความต๎องการของสังคมไทยได๎อยํางมี
เอกลักษณ์เฉพาะตน โดยปลูกฝังให๎บัณฑิตมีจิตสาธารณะเมตตาตํอผู๎อื่น 
รวมทั้งมีจรรยาบรรณ และมีจิตส านึกในความรับผิดชอบตํอสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย จึงต๎องเน๎นให๎มี
ลักษณะการบูรณาการองค์ความรู๎ในศาสตร์ตํางๆ เพื่อพัฒนางาน
ออกแบบ และปรับปรุงหลักสูตรให๎มีความเป็นสากลโดยเน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ (Child Center) มุํงผลิตนักออกแบบที่โดดเดํนในด๎านความคิด
สร๎างสรรค์  โดยสามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของตนและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภายใต๎จรรยาบรรณ และส านึกรับผิดชอบตํอ
สังคม 

สืบเนื่องจากการทบทวนหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง
หลักสูตรฯ ก็ได๎รวบรวมผลประเมินจากผู๎เรียน ผู๎สอน และนายจ๎างของ
บัณฑิตทุกปีอยํางเป็นระบบ มีคณะผู๎ วิจัยซี่ งมีความเชี่ยวชาญได๎
ด าเนินการวิจัยและรวบรวมข๎อมูลอยํางเป็นระบบ และคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ด๎วยการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิให๎ความเห็น จึงเป็นที่มาของ
การปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2555 โดยให๎มีอัตลักษณ์ที่เป็น Surface 
เนื่องด๎วยลวดลายของผ๎า เนื้อผ๎า และพื้นผิวในลักษณะที่เป็นตัวสร๎าง
ความแตกตํางของเนื้อผ๎าได๎  ท าให๎คอลเลคชั่นมีความพิเศษ  เพิ่มการ
เรียนการสอนด๎านการสร๎างพื้นผิวของผ๎าจะชํวยเน๎นให๎การออกแบบ

มคอ.2 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
เครื่องแตํงกายมีความพิเศษมากข้ึน 

 -การปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตามความก๎าวหน๎าในศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆ 

เนื่องจากในปัจุบันเป็นสังคมที่เปิดกว๎างมีการค๎าเสรีกับประเทศตํางๆ
รวมทั้งยังมีการติดตํอสื่อสารที่ ไร๎พรมแดนท าให๎หลักสูตรเล็ งเห็น
ความส าคัญของการติดตํอกับหนํวยงานตํางๆในระดับนานาชาติจึงได๎มี
การวางแผนและจัดท าโครงการความรํวมมือด๎านตํางๆกับตํางประเทศ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

1. โครงการศึกษาระยะสั้นของนักศึกษาที่ ประเทศอังกฤษ 2559ใน
ภาคฤดูร๎อน 

2. โครงการแลกเปลี่ยนความรู๎และเสนอผลงานของคณาจารย์ที่
ไต๎หวัน เกาหล ี

- แผนปฏบัติ
ราชการภาค
วิชาการ
เครื่องแตํง
กายปี 2558-
2559 
- ตารางที่ 
3.2-7 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การวางระบบผู๎สอน
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
จัดการเรียนการสอน
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

-การก าหนดผู๎สอน 
กลไกการก าหนดผูส๎อนให๎สอดคล๎องกับความถนัดของอาจารย์ 
-การก าหนดผู้สอน 
กลไกการก าหนดผู๎สอน 

มีการก าหนดผู๎สอนในที่ประชุมอาจารย์ของหลักสูตรโดยน าผล
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชามาพิจารณารํวมกัน และมอบหมายภาระ
การสอนการพิจารณากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา พร๎อม
พิจารณาการเชิญอาจารย์ผู๎เชี่ยวชาญภายในและภายนอกประเทศ 
โดยมอบให๎อาจารย์ผู๎ประสานงานรายวิชาจัดท ามคอ.3ทั้งนี้ 
หลักสูตรฯ จัดผู๎สอนตามความถนัดทางวิชาการของการศึกษา และ
งานวิจัยสร๎างสรรค ์
ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ผู๎จัดท ามคอ.3 จะน ามคอ.5 ข๎อมูลผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์มาประกอบการพิจารณา ออกแบบรายวิชาในภาค
การศึกษาตํอไป 
การประเมินกระบวนการก าหนดผู๎สอน 

ตารางที่ 1.1-
1–1.1-4 
เลํมหลักสูตร
รายวิชาฉบับ
ปรับปรุงปี 
55 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
วิธีการประเมินจะใช๎ผลการส ารวจประเมินจากนักศึกษาและการ

สังเกตการณ์จากอจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู๎สอน 
ผู๎สอนมีภาระงานสอนตรงตามความเชี่ยวชาญและสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของผู๎เรียนและมาตรฐานของหลักสูตร 

มีการจัดการสอนและแผนการสอนโดยมีการก าหนดให๎มีการจับคูํสอน
ระหวํางอาจารย์ประจ ากับอาจารย์พิเศษโดยพิจารณาจากคุณวุฒิสาขาที่
จบและความช านาญ ความเชี่ยวชาญของอาจารย์พิเศษที่ประกอบอาชีพ
ในแตํละสาขาให๎ตรงกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

การเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษมีความจ าเป็น
อยํางยิ่งส าหรับวิชาชีพการออกแบบเครื่องแตํงกาย ภาควิชาจึงมี
พันธมิตรกับแบรนด์ตํางๆ เพื่อสร๎างความรํวมมือในวิชาชีพและการ
เตรียมเข๎าสูํวิชาชีพของบัณฑิตในระยะตํอไป 

 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู๎ (มคอ. 3 
และมคอ.4) 
กลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู๎ 

มีการก าหนดให๎ อ.ผู๎ประสานงานจัดท า มคอ.3 และ 4และมี
ก าหนดเวลาในการสํงกํอนการเปิดภาคการศึกษาตามปฎิทินTQFและ
ก าหนดให๎มีการประชุมประเมินการสอนปลายภาคการเรียน และให๎
อาจารยผ์ู๎สอนน าเสนอวําควรมีการปรับปรุงอยํางไร เพื่อเป็นข๎อมูลในการ
ปรับปรุงมคอ.3,มคอ.4 ในการสอนครั้งตํอไป รายวิชาที่เห็นประจักษ์ใน
การปรับปรุงจาการประเมิน ซึ่งกรรมการหลักสูตรได๎ก าหนดให๎เปิดสอน
ตามข๎อเสนอของผู๎เรียน และเห็นความจ าเป็นในการใช๎ประโยชน์ในการ
ท างานคือ รายวิชา knitting design ซึ่งเป็นที่มาของการสร๎างสรรค์
ผลงานศิลปนิพนธ์ บน surface ด๎วยmaterialนี้เพิ่มขึ้นและเป็นที่
ต๎องการของตลาด 

5.2-1 มคอ.3 
5.2-2 มคอ.4 

 -การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
กลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มีการจัดกิจกรรมและโครงการตํางๆเพื่อให๎เสริมสร๎างและสอดคล๎อง
กับรายวิชาที่ได๎มีการเรียนการสอนเพื่อให๎นักศึกษาได๎น าเอาความรู๎ที่ได๎
เรียนไปปฏิบัติจริง  
1. โครงการ Crafty Scraps Fashion Show  เมื่อวันที่ 26 เม.ย.60 ณ 
อาคารศิลป์ 3 คณะมัณฑนศิลป์ จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย รํวมกับ ภาควิชาการออกแบบเครื่องประดับ

ตารางที่ 3.2-
7 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผู๎รับผิดชอบ อ.ปิยะวัฒน์พัฒนภักดี 
2. โครงการ “WHERE WEAR” เมื่อวันที่ 3พ.ค. 60 ณ หอศิลป์ คณะ
จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์จัดโดยนักศึกษา
ปีที่ 2  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย  ในรายวิชา fashion 
design 2ผู๎รับผิดชอบ อ.ปิยะวัฒน์พัฒนภักดี 
3. โครงการแสดงศิลปนิพนธ์ 2559แฟชั่นโชว์ “PART 6” เมื่อวันที่ 8
มิ.ย. 60 ณ Zen Gallery ศูนย์การค๎า Central World ผู๎รับผิดชอบ
คณาจารย์ประจ าภาควิชา 
4. โครงการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 47 “มงลง” ในระหวํางวันที่ 12 มิ.ย. 
60– 17 มิ.ย.60 ณ สยามเซ็นเตอร์จัดโดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรผู๎รับผิดชอบ คณาจารย์ประจ าภาควิชา 
5. โครงการความรํวมมือด๎านหลักสูตร กับ Kingston University in 
London ในระวํางวันที่ 9 - 18 มิ.ย. 60 ผู๎รับผิดชอบ หัวหน๎าภาควิชา 
6. โครงการแสดงผลงานนักศึกษา ณ ศูนย์การค๎าเกษร ผู๎รับผิดชอบ 
อ.ปัญจพล  อัศวลาภนิรันดร 
7. โครงการ work shop ที่ เดอะแจมแฟค ผู๎รับผิดชอบ อ.วรุษา  อุตระ 
อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การประเมินผู๎เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดม 
ศึกษาแหํงชาต ิ
กลไกการประเมินผลการเรียนรูต๎ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

มีการจัดท า มคอ.5, มคอ.6 ตามระยะเวลาที่ก าหนด และมีการจัดการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวชิา มากกวําร๎อยละ 80 

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

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา  
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา 
1. มีการตรวจประเมินผลการเรียนและผลงานอาจารย์ผูส๎อน 
2. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาทุกปีการศึกษา 

เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 



 

 

62 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
3. มีระบบประเมินออนไลน์ของนักศึกษา เกณฑ์ 12

หลักฐานที่ 4 
; มคอ.5 ปี 
2558 
รายงานผล
การประเมิน
การสอน 
ตามรายวชิา 
ระบบ
ประมวลผล
ของคณะฯ
ประเมิน 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 
(มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7) 
กลไกการก ากับการประเมนิการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร 

มีการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน30 วันหลังจากปิดภาคเรียน 
และ มคอ.7 ภายใน 60วันนับจากการสิ้นสดุปีการศึกษา ตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลยั 

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

 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป

ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 
 

 รายงานการ
ประชุม 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ๎า
มี) 

  เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 1หมวด
ที่ 1.1 เกณฑ์ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป

ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

12หลักฐานที่ 
2 ; มคอ.2 
พร๎อม 
mapping 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการ
เปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 

 
 

 เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 1หมวด
ที่ 1.1 เกณฑ์ 
12หลักฐานที ่
3 ; มคอ.3 ปี 
2558 
หลักฐานที่ 3 ; 
มคอ.4 ปี 2558 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให๎ครบทุก
รายวิชา 

 
 

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

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

 
 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

 
 

 เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 5 
5.4-1การ
ประเมินการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
หลักสตูร ปี
การศึกษา2559 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู๎ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล๎ว  

 
 

 ดูในแผนปฏิบตัิ
งานปี  2558 
3.2-7 ตาราง
กิจกรรมสํงเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา 

8) อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด๎าน
การจัดการเรียนการสอน 

 
 

 อาจารย์ใหมํ 1 
คน (อาจารย์
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป

ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ปัญจพล อัศว
ลาภนริันดร) 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

 แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจ าป ี2559 
- 2561 
ตารางกิจกรรม
การพัฒนา
วิชาชีพของ
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนในเลํม
ประเมินด๎านลําง 

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

 
 

 แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจ าป ี2559 
- 2561 
ตารางกิจกรรม
การพัฒนา
วิชาชีพของ
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนในเลํม
ประเมินด๎านลําง 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

 3.50 

12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อย
กวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

 4.47 

รวมตัวบํงช้ีในปีนี ้ 12 -  
จ านวนตัวบํงช้ีที่ด าเนินการผํานเฉพาะตัวบํงช้ีที่ 1-5 5   

ร๎อยละของตัวบํงช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบํงช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผําน 12   

ร๎อยละของตัวบํงช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100   
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : 12 จาก 12 ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 12 จาก 12 ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 12 จาก 12 ข๎อ  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : 12 จาก 12 ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
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การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.เร่ืองนักศึกษาจบไมํ
ตรงตามเกณฑ ์

1.ท าให๎มีนักศึกษาตกค๎างในหลกัสูตร
เป็นผลให๎นักศึกษาจบไมทํันตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

1.การจัดตารางสอนให๎
นักศึกษาได๎มโีอกาสพัฒนา
ความรู๎ความสามารถโดย
ก าหนดเวลาให๎นักศึกษาพบ
และให๎ค าปรึกษาในการ
เรียนการสอน  
2.จัดให๎มีที่ปรึกษาศิลป
นิพนธโ์ดยเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู๎สอนและแตงํตั้งกรรมการ
ตรวจศิลปนิพนธ์เพื่อให๎
ค าแนะน าปรึกษาและตรวจ
ศิลปนิพนธ์ โดยก าหนด
ตารางเวลาเพื่อให๎พอเพีบง
ตํอจ านวนนักศึกษา 

-มคอ.3 
-เอกสารค าสั่ง
แตํงตั้งที่
ปรึกษาและ
กรรมการตรวจ
ศิลปนิพนธ ์
 

2.จ านวนอุปกรณ์ไมํ
สอดคล๎องกับจ านวน
นักศึกษาในแตํละชัน้
เรียนด๎วยสาเหตุของ
ความจ ากัดเรื่องเนื้อที่
ของห๎องปฏิบัติการที่
ได๎รับจัดสรรจาก
คณะฯ 

2. นักศึกษาไมํสามารถปฏิบัตงิานใน
ชั้นเรียนได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพและ
ได๎รับความรู๎อยํางไมํเต็มที ่

2.1วางแผนจัดหาพืน้ที่ให๎
คล๎องกับจ านวนรับนักศึกษา
ตามความต๎องการของคณะ
หรือปรับสัดสํวนในการรับ
นักศึกษาให๎มีความ
สอดคล๎องกับความจ ากัด
ของพื้นที่ของห๎องปฏิบัตการ
เพื่อให๎ท าการเรียนการสอน
ได๎อยํางมปีระสิทธิ์ภาพ 
2.2 จัดสรรอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานให๎เพียงพอตํอ
ความต๎องการของนักศึกษา 
 

หมวด 6  
-อุปกรณ ์
-สัญญาเชาํตึก
อลงกรณ ์
 

3.เนื้อหาของบาง
รายวิชาที่มีความ
ซ้ าซ๎อนกัน 

3.สร๎างความสบัสนในการเรียนให๎
นักศึกษา 

3.ปรับเนื้อหาให๎แตํละ
เนื้อหามีความชัดเจนและมี
การตัดและรวบรายวิชาที่มี
เนื้อหาซ้ าซ๎อนเข๎าด๎วยกัน 

ปรับหลักสูตรปี 
60 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ(น ามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา) 

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

367 202 
Fashion 
Design IV 
 
367 205 
Surface 
Design 
 
367 207 
Accessory 
Design 
 

ปลาย/2559 ได๎ระดับผล
การเรียน I 

ใบเช็คชื่อเข๎า
เรียน และใบ
เซ็นชื่อสํงงาน 

ผลงานที่
ก าหนดสํงมี
ระยะเวลาในแตํ
ละขั้นตอน
คํอนข๎างมาก
เนื่องจากงานที่
มอบหมายแตํ
ละขั้นตอนต๎อง
รอระยะเวลา
ขั้นตอนที่ 1, 2, 
3 จึงจะสามารถ
ลงมือปฏิบัติใน
ขั้นตอนตํอไปได ๎

มอบหมาย
งานให๎เป็น
ระยะๆ 
หลังจากการ
สอนทฤษฎ ี

 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ไมํมี     

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ไมํมี      

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ.5 แตํละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
มี ไมํมี 

360 101Design 
I 

ต/59 /  จัดสรรสถานที่ให๎มีความ
สอดคล๎องกับจ านวนนักศึกษา 

รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ ผล
ประเมินออนไลน ์
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
มี ไมํมี 

360 103 
Drawing I 

ต/59 /  เพิ่มตัวอยํางในการสาธิตให๎
นักศึกษาดูอาจมีการเพิ่มหํุนให๎
เชื่อมโยงกับสาขาวิชาให๎มากข้ึน
เพื่อสามารถใช๎งานในสายวชิาชพี
จริง 

รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ 

360 105 Art 
Studio I 

ต/59 /  เพิ่มตัวอยํางการสาธติการลงสีน้ า
ให๎ให๎มากข้ึน 

รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมินออนไลน ์

360 107 Basic 
Technical 
Drawing 

ต/59 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมินออนไลน ์

360 102 
Design II 

ป/59 /  มีแผนการสอนทีช่ัดเจนไมํ
เปลี่ยนแปลงบํอย 

รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมินออนไลน ์

360 104 
Drawing II 

ป/59 /  หุํนวาดบา๎งครั้งไมํเพียงพอตํอ
นักศึกษาควรเพิ่มจ านวนหุํนให๎
สอดคล๎อง 

รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมินออนไลน ์

360 106 Art 
Studio II 

ป/59 /  ไมํมี รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมินออนไลน ์

360 108 
Survey of Thai 
Art 

ป/59 /  ไมํมี รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 101 
Textile Design 
I 

ต/59 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 รายงานผลการ
ประเมินการสอน ตาม
รายวิชา ระบบประมวลผล
ของคณะฯประเมิน 

367 103 ต/59 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 



 

 

68 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
มี ไมํมี 

Fashion Design 
I 

1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 105 
Pattern Making 
I 

ต/59 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 

367 107 
Construction 
Technical I 

ต/59 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 รายงานผลการ
ประเมินการสอน ตาม
รายวิชา ระบบประมวลผล
ของคณะฯประเมิน 

367 201 
Fashion Design 
III 

ต/59 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 203 
Creative 
Pattern Making 

ต/59 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 204 
Materail for 
Fashion Design 

ต/59 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน

เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
มี ไมํมี 

ให๎มากยิ่งขึ้น 2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 206 
Fashion Design  
in Thai Style  

ต/59 /  
 
 
 
 
 

ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 208 
Fashion 
Marketing and 
Management 

ต/59 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 รายงานผลการ
ประเมินการสอน ตาม
รายวิชา ระบบประมวลผล
ของคณะฯประเมิน 

367 216 
Weaving 

ต/59 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 218 
Leather Design 
in Fashion 

ต/59 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 221 ต/59 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน; หมวดที่ 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
มี ไมํมี 

Costume 
Design in 
Fashion 

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

367 102 
Textile Design 
II 

ป/59 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 104 
Fashion Design 
II 

ป/59 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 106 
Pattern Making 
II 

ป/59 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 108 
ConstructionT
echnical II 

ป/59 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
มี ไมํมี 

ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 109 
Fashion Design 
History 

ป/59 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 110 
Computer for 
Fashion Design 

ป/59 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 202 
Fashion Design 
IV 

ป/59 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 205 
Surface Design 

ป/59 /  จ านวนนักศึกษามีมากไมํ
สอดคล๎องกับพื้นที่การจัดการ
เรียนการสอน   

เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 207 
Accessory 
Design 

ป/59 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
มี ไมํมี 

2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 209 
Fashion 
Industry 

ป/59 /  จัดให๎นักศึกษามีการจัด Project 
ที่เป็นกลุํมจ าลองเหมือนเป็นงาน
รูปแบบร๎าน 

เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 210 
Fashion 
Coordination 
and 
Presentation 

ป/59 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 217 
Individual 

ป/59 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2559 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 โดยภาพรวมจะมีปัญหาเรื่องจ านวนนักศึกษาความเหมาะสมของสถานที่เรียนและอุปกรณ์ โดยแตํละ
รายวิชาพยายามมุํงเน๎นให๎นักศึกษาได๎มีเรียนรู๎และได๎รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือและปฏิบัติและการพา
นักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณธรรมจริยธรรม 1. บรรยายสอดแทรกชี้ให๎เห็น

คุณคําและความส าคัญ 
ของการมีคุณธรรมจริยธรรม ให๎
เห็นคุณคําและความส าคัญของ
ความรับผิดชอบ 
ตํอตนเองและสังคมในบทบาท
หน๎าที่รับผดิชอบของตนเอง
รวมถึงเคารพกฎ ระเบียบและ
ข๎อบังคับตํางๆ ขององค์กรและ
สังคมโดยมีข๎อตกลงรํวมกัน
ระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอนเร่ือง
วินัยในการเข๎าชัน้เรียนและการ
สํงงาน 

ปัญหา ความมวีินัยและตรง
ตํอเวลา ตระหนักในความ
รับผิดชอบตํอตนเองและ
สํวนรวม  
 
วิธีการแก้ไข ประเมินผล
ความตรงตํอเวลาจากการ
เช็คชื่อเข๎าชั้นเรียน  โดย
นักศึกษาขาดเรียนได๎ไมํเกิน 
4คร้ัง ตํอภาคการศึกษา 
และผลงานที่ไมสํํงตาม
ก าหนดเวลา จะไมไํด๎รับ
คะแนน 

เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 
2559 

ความรู ๎ 1. บรรยายความรู๎ให๎ครอบ 
คลุมเนื้อหาที่ผู๎เรียนต๎องได๎รบั 
2. ให๎นักศึกษาฝึกหัดอําน
บทความเก่ียวกับการออกแบบ
และแฟชัน่ 
3.ให๎นักศึกษาฝึกหัดสรุป
ประเด็น 
4. ให๎นักศึกษาฝึกหัดเขียน
บทคัดยํอ บทยํอความ รายงาน 
โดยใช๎หลักการอ๎างอิงอยํางเปน็
ระบบ 
 

ปัญหา 
2. พบวาํนักศึกษามักไมํคํอย
มีปฏิกิริยาโต๎ตอบเมื่อเปิด
โอกาสให๎อภิปราย หรือ
แสดงความคิดเห็น  
วิธีการแก้ไข 
2. ผู๎สอนต๎องท าการกระตุน๎ 
เชํน แสดงความคิดเห็นของ
ตนเป็นตัวอยาํงกํอนหรือให๎
เป็นคะแนนการมีสํวนรํวมใน
ชั้นเรียน จึงได๎รับความ
รํวมมือมากข้ึน 

เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 
2559 

ทักษะทางปัญญา 1. วิเคราะห์กรณีศึกษา จาก
บทความตัวอยาํง รูปแบบตัว
งานจากศิลปนิหรือนักออกแบบ 
2. การน าความรู๎ความเข๎าใจ
จากประสบการณ์ภายนอก มาสูํ
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนได ๎

นักศึกษายังขาดการ
วิเคราะห์ข๎อมลูตํางในการ
ประยุกต์ใช๎ให๎ได๎
ประสิทธิภาพเต็มที ่

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2559 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุ
คลและความรับผิดชอบ 

1. มุํงเน๎นให๎นศ.ตระหนักถึงการ
เรียนรู๎รํวมกันในชั้นเรียน การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตํอ
ประเด็นตํางๆในชั้นเรียน  
 

ฝึกและปลูกฝั่งให๎มีจิตอาสา
และเสียสละในการท างาน
รํวมกัน 
 
 

เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

2. มีการมอบหมายงานทัง้ราย
กลุํม และรายบุคคล 

 
 

หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 
2559 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินผลจากเนื้อหาข๎อมูล 
ความชัดเจนที่ได๎มาจากแหลํง
สารสนเทศทีน่ ามาประกอบกับ
รายงาน หรือผลงานการ
ปฎิบัติงาน 
2. น าเสนอผลงานการ
ปฎิบัติงานในรปูแบบทาง
เทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

ปรบัปรุงสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตให๎มีประสิทธ์
ภาพและสงํเสริมให๎นักศึกษา
พัฒนาทักษะทางการ
ออกแบบสร๎างสรรค์และ
ทักษะทางการใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ให๎สอดคล๎อง
กับแนวโน๎มเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนั 

เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 
2559 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  
มีการรับอาจารย์ประจ าเข๎าปฏิบัติงานตั้งแตํ 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 จ านวน 1 ราย 

ได๎แกํ อาจารย์ปัญจพล อัศวลาภนิรันดร และได๎เข๎ารํวมการปฐมนิเทศบุคลากรใหมํ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปี 2560 ระหวํางวันที่ 3– 5 สิงหาคม 2560 ณ เดอะเกรซอัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือ
ได๎รับทราบข๎อมูลและมีความรู๎ความเข๎าใจในบริบทขององค์กร นโยบาย เป้าหมาย รวมทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน  ตลอดจนได๎มีโอกาสท าความรู๎จักและสร๎างสัมพันธภาพที่ดีตํอกันรวมทั้งมีระบบอาจารย์พ่ี
เลี้ยงที่ให๎ค าแนะน า ชํวยเหลือ ในเรื่องการเรียนการสอนและการจัดท าเอกสารแผนการสอน 

จ านวนอาจารย์ใหมํ1 รายจ านวนอาจารย์ที่เข๎ารํวมปฐมนิเทศ1 ราย 
 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

1. Workshop “Flat   
 Foot wear Making “ 
ณ ห๎อง Gallery 1 TCDC   
9-12 ส.ค.2559  

1 - ได๎ความรู๎ข้ันตอนการสร๎างแพทเทร์ิ
นและกระบวนการประกอบรองเท๎า flat 
รํวมทั้งสํวนประกอบตํางๆของรองเท๎า
สามารถมาใช๎ในการสอนและแนะน า
นักศึกษาได ๎

-ภาพประกอบ 
-เอกสารขอ
อนุมัติโครงการ 
 

2. Workshop “Hihg heel  
Foot wear Making “ 
ณ ห๎อง Gallery 1 TCDC   
13-16 ก.ย.2559  

1 - ได๎ความรู๎ขั้นตอนการสรา๎งแพทเทริ์นและก
ระบวนการประกอบรองเท๎า flat รํวมทั้ง
สํวนประกอบตํางๆของรองเท๎าสามารถมา
ใช๎ในการสอนและแนะน านักศึกษาได ๎

-ภาพประกอบ 
-เอกสารขอ
โครงการ 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

3.คณาจารย์และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได๎เข๎ารํวม
สัมนาโครงการจัดการ
ความรู๎ ประจ าปีการศึกษา 
2560 เร่ืองการสร๎าง
งานวิจยัเชิงสรา๎งสรรค์และ
เครือขํายความรํวมมือด๎าน
ศิลปะวฒันธรรมและการ
ออกแบบอาคารศิลป์ พีระ
ศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ในวันที่ 13 
มิถุนายน 2560 

4 - ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับงานวิจยัและ
แลกเปลี่ยนความรู๎กับผู๎มีประสบการณ์ 

หนังสือโครงการ 

4. เข๎ารํวมสัมมนาในงาน 
“จีเอฟที 2017”ในวันที่ 6 
กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค จัดโดย 
บริษัท รี้ดเทรนเด็กซ์ 
จ ากัด 

3 - ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับเทคโนโลยกีารผลิต
สิ่งทอและเครื่องนุํงหํม 

-หนังสือเชิญ 
-ภาพประกอบ 

5. อบรมกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา ใน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
ณ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ทําพระจนัทร ์

 1 กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา กบั การ
คุ๎มครองด๎าน Fashion Design 

รายงานการ
อบรม 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 2 ระดับ 2 2 
5.2 ระดับ 2 ระดับ 3 3 
5.3 ระดับ 2 ระดับ 2 2 
5.4 12 จาก 12 ข๎อ 12 จาก 12 ข๎อ 5.00 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 4ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
12/4  = 3.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. มีการเปิดรายวิชาที่เป็นทักษะที่สํงเสริมและเกี่ยวข๎องสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย 
2. หลักสูตรมีระบบและกลไก มีการน าระบบและกลไกสูํการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการมีการ

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดดเจนเป็นรูปธรรม และมีแนว
ปฏิบัติที่ดี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3. มีโครงการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากร 
4. นักศึกษามีทักษะฝีมือในการสร๎างสรรค์และออกแบบ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. เพ่ิมระบบในการจัดเก็บเอกสารให๎มีประสิทธ์ภาพ 
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หมวดที่ 6 
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสํวนรํวม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให๎มีสิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรู ๎
กลไกที่ด าเนนิงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิง่สนบัสนนุ 
การเรียนรู๎ ให๎เพียงพอและเหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอน 

มีการส ารวจและสอบถามความต๎องการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและบุคลากร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะท าหน๎าทีเ่ป็น
ผู๎สอนและประสานงานในแตํละรายวิชาท าให๎เห็นและได๎รับฟังจาก
นักศึกษาถึงข๎อควรในการพัฒนาในแตํละรายวิชา ไมวํําจะเป็น 
วิธีการสอน เนื้อหาที่สอน สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
อุปกรณ์ที่ใช๎ในการเรียนการสอนโดยจะมีการน าเข๎ามาพูดคุยและ
แจ๎งผลในการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตรในแตํละเทอมเพื่อปรับปรุงตํอไปและสร๎างเนื้อหาให๎
เชื่อมโยงกับภาคการศึกษาที2่ 

มีการประเมินผลออนไลน์ในระบบประมวลผลประเมนิการสอน 
ตามรายวชิา 

5.4-1การ
ประเมินการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
หลักสูตรปี
การศึกษา
2559 
-รายงานผล
ประเมินการ
สอนตาม
รายวิชาของ
ระบบ
ประเมินผล
ออนไลน์ของ
ทางคณะ 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการ
จัดการเรียนการสอน 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการภาควิชาฯ ซึ่งได๎มีการ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนตํางๆในปี 2559 จากการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและบุคลากร 

มีการจัดบริการรถรับ-สํง นักศึกษาระหวํางอาคารธนาลงกรณ์ 
กับ วิทยาเขตสนามจันทร์  ตามข๎อเรียกร๎องของนักศึกษาและ
บุคลากร 

จัดให๎มีห๎องสันทนาการส าหรับนักศึกษา 

รายละเอียด
การจัดบริการ
รถรับ – สํง
และห๎องใหมํ
ของภาควิชาฯ 
 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ตํอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 

จากผลการประเมินในปีที่แล๎ว มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา จักรส าหรับเย็บรองเท๎าเพื่อรองรับรายวิชาเลือกเสรีที่เปิด
โอกาสให๎กับนักศึกษาได๎เรียนรู๎ในสิ่งที่มีความสนใจและเพิ่มความ
หลากหลาย 

ใบจัดซื้อ
อุปกรณ์จักร 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 2 ระดับ 3 3 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3 /1  = 3 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา จัดให๎มีตารางการเข๎าพบปรึกษา
โดยระบุวัน เวลา สถานที่ในแผนการสอน เป็นการเปิดโอกาสให๎สัมผัสใกล๎ชิดกับนักศึกษาและรับทราบปัญหา
อยํางทั่วถึง 

2. มีการจัดให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นตํอการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนในการ
เรียนการสอนให๎แกํนักศึกษาใหมํอยูํเสมอ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. จ านวนนักศึกษาไมํสอดคล๎องกับปริมาณพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน 
2. จ านวนนักศึกษามีมากเกินไปท าให๎อุปกรณ์บางอยํางที่ราคาสูงไมํสามารถจัดได๎ทั่วถึงและไมํเพียงพอ

กับจ านวนของนักศึกษาและการใช๎ห๎องปฏิบัติการที่แออัดเกินไป 
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หมวดที่ 7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

1. ควรส ารวจผลตอบรับจากสถาน
ประกอบการและผู๎ใช๎บัณฑิตอยําง
ตํอเนื่อง 

ได๎มีการส ารวจและประมวลผลจากสถาน
ประกอบการและผู๎ใช๎บัณฑิตอยํางตํอเนื่อง
และทุกปีโดยมอบภาระงานแกนักวิชาการ
ศึกษาให๎น าเสนอผล เพื่อผูร๎ับผดิชอบ
หลักสตูรจะได๎น าไปพิจารณาในท่ีประชุม
กรรมการหลักสูตรเพื่อจัดท าแผนพัฒนา 

1.ข๎อเสนอแนะในเรื่องการเพิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษได๎น าผลไปใช๎ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 2560 แล๎ว 
2.เรื่องวินัยการตรงตํอเวลาของ
นักศึกษาได๎มีการน ามาปรับปรุงใน
รายวิชา (มคอ.3) 

2. ควรมีอิสระในการจดักระบวนการ
รับเข๎านักศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
ธรรมชาติของหลักสูตรสาขาเฉพาะ 
โดยมีความตํางและยดืหยุํนมากยิ่งข้ึน
กวําเดิม 

1. ปรับเกณฑ์การคิดคําน้ าหนักวิชาเฉพาะ
เพิ่มขึ้น  เพื่อให๎ได๎นักศึกษาท่ีมีความถนัด
เฉพาะทางด๎านมากข้ึน 
2. ปรับจ านวนผู๎เข๎าสูํระบบการสมัภาษณ์
ให๎มีจ านวนเพียงพอเพื่อให๎โอกาสตํอ
ผู๎สอบผํานเกณฑ์ข๎อเขียนเข๎ามาสูกําร
สัมภาษณ์มากขึ้น 

มีการวางแผนการรับนักศึกษาให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของ
หลักสตูร 

3. ควรมีแผนพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน 
ถ๎าเป็นไปได๎ควรท าท้ังระดับรายบคุคล
และหลักสตูร 

 จัดให๎มีการวางแผนพัฒนาตนเองในด๎าน
ตํางๆเชํน คุณวุฒิและการขอต าแหนํงทาง
วิชาการ 

มีแผนการพัฒนาบคุลากร 

4. ควรผลักดันอาจารย์ไปศึกษาตอํ
ระดับปริญญาเอก หรือท าต าแหนงํ
ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

จัดให๎มีการระบุโครงการสํงเสรมิ
บุคลากรในการพฒันาวิชาการเพื่อเพิ่ม
คุณวุฒิ/ต าแหนงํวิชาการในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

มีการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการปี
การศึกษา 2559 โดยใหร๎ะบุอยูํใน
แผนบริหารจัดการในด๎านการพัฒนา
บุคคลากร     

5. ควรเขียนรายงานผลใหส๎ัมพันธ์กับ
การปฏิบัติในหลักสตูร 

ศึกษาคูํมือการเขียนรายงานการประกัน
คุณภาพให๎มคีวามรู๎และความเข๎าใจมาก
ยิ่งข้ึนเพื่อน าไปใช๎ในการเขียน
กระบวนการปฏบัติบตัิในหลักสูตรให๎
สัมพนัธ์กับการรายงานให๎มากยิ่งขึน้ 

วางแผนและเรียบเรียงข๎อมลูที่ได๎ใน
กระบวนการปฏิบัติในหลักสตูรเพือ่
น ามาเขียนรายงานให๎มีความ
สอดคล๎อง 

6. ควรปรับปรุงกระบวนการอภิปราย
ผลการประชุมในที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสตูรให๎สะทอ๎น
จ านวนและคณุภาพของสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู๎ที่มาจากข๎อหารือให๎ชัดเจน
และสอดคล๎องกับกิจกรรมที่ท าจรงิ
มากยิ่งข้ึน 

ทบทวน ติดตามความก๎าวหน๎าการ
ด าเนินงานตามมติของที่ประชุม โดยเพิ่ม
วาระการประชุม เรื่อง ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

วิเคราะหป์ระสิทธิผลจากการจัดให๎มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูจ๎าก
ข๎อเสนอแนะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ25 ธ.ค.59 (หลักสูตรเกํา) 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
บัณฑิตเสนอวิชาที่ควรสอนเพิ่ม ได๎แกํ Research & 

Design Development, Visual 
Merchandise,Marketing Communication, บัญช,ี 
บริหาร, Excel 

บัณฑิตระบุจุดเดํนของตนเอง ได๎แกํ ความคิด
สร๎างสรรค์พื้นฐานทางศลิปะ สนุทรียศาสตร์ความรู๎
ความเข๎าใจเฉพาะทางอดทน เรียนรู๎ด๎วยตนเองท างาน
ได๎หลากหลายงานวาดด๎วยมือ ท าด๎วยมือ 

บัณฑิตระบุจุดด๎อยของตนเอง ได๎แกํ การปรับตัวให๎
เข๎ากับระบบองค์กรการใช๎โปรแกรม Photoshop, 
Illustrator, Indesign 

จากข๎อประเมินพบวาํบัณฑิตจะมีจุดเดํนในด๎านศิลปะ
และทักษะทีป่ฏิบัตดิ๎วยมือแตํยังอํอนในด๎านที่เปน็ทักษะ
ทางโปรแกรมตํางๆทางคอมพิวเตอร์และบัณฑิตมีการ
เสนอให๎มีรายวิชาเพิ่ม ได๎แกํ Research & Design 
Development, Visual Merchandise, Marketing 
Communication, บัญช,ี บริหาร, Excel ซึง่ได๎วาํเป็น
รายวิชาที่จะมาชํวยเสริมในการประกอบวิชาชีพได๎ 
 

ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน 
เพิ่มรายวิชาและสอดแทรกเนื้อหา 

 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 

ด าเนินการผํานโครงการติดตามผลบัณฑิต ปีการศึกษา ปีการศกึษา 2558 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

บัณฑิตควรฝึกทักษะด๎านที่ เรียนมาเฉพาะ เชํน 
แพตเทิร์น หรือเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข๎องให๎
ครบถ๎วนตามความต๎องการขององค์กรควรมีการฝึกงาน
ตามสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร๎อมในการ
ปฏิบัติงานจริงควรเน๎นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และการน าเสนอผลงานให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากนี้ ควรสํงเสริมภาวะผู๎น าของบัณฑิตเพื่อตํอ
ยอดโอกาสการท างานให๎มีความก๎าวหน๎าโดยผู๎จ๎างงาน
ระบุวํา บัณฑิตมีมุมมองและสามารถก าหนดมาตรฐาน
ของผลงานได๎ในระดับที่เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งเป็น
พื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาตนเองตํอไป 

คุณลักษณะที่ควรสํงเสริมในวิชาชีพ คือ ความ
ซื่อสัตย์ไมํเอาเปรียบผู๎อื่นไมํน าความลับภายในองค์กร
ไปเผยแพรํ และการตรงตํอเวลา 

ผู๎จ๎างงานระบุวํา อยากให๎บัณฑิตได๎เลือกสิ่งที่ตัวเอง
ชอบได๎เรียนเยอะอยํางอิสระ โดยผู๎จ๎างงานที่เป็นศิษย์
เกําเห็นวํา ควรลดรายวิชาบังคับให๎น๎อยลงและมีวิชา
เลือกเสรีมากขึ้นนอกจากนี้ ควรพัฒนาศักยภาพและ 

หลักสูตรมีการสอนรายวิชาที่เนน๎ด๎านทักษะในหมวดวชิา
เฉพาะและมีการฝึกงานตามสถานประกอบการใน
รายวิชา 367 211การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจัดท า
แบบส ารวจจากผู๎ใช๎บัณฑิตเพิ่มเติมในเร่ืองความต๎องการ
บัณฑิตขององกรณ์เพื่อน ามาใชป๎รับปรุงเนื้อหารายวิชาให๎
มีความสอดคล๎องกับความต๎องการขององกรณ์สํวนใน
ด๎านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งมีความส าคัญใน
โลกปัจจบุันได๎มีการเน๎นทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ให๎มากยิ่งขึ้นโดยได๎มีการเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 2 
รายวิชา คือ 367 208 ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะและการ
ออกแบบและ 367 222 ภาษาอังกฤษในงานออกแบบ
เครื่องแตํงกาย 2เพื่อเป็นการฝกึทักษะในด๎านการสื่อสาร
ให๎แกํนักศึกษายิ่งขึ้น  
รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหาในด๎านคุณธรรม จริยธรรม และ
มีการเสริมทักษะทางวชิาชีพโดยการจัดกิจกรรมใน
รายวิชาตํางๆ เพื่อจ าลองสถานการณ์ในการท างานจริง 
 



 

 

81 
 

 
การเสริมสร๎างความรู๎เรื่องการดูแลสุขภาพบทบาท

หน๎าที่ควรปฏิบัติในครอบครัว ไปจนถึงสังคม 
ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน  
เพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษและเพิ่มเติมเนื้อหาหรือรายวิชาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผูใ๎ช๎บัณฑิต 
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หมวดที่ 8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 คณะวิชามีโครงการปรับปรุงอาคารเรียนให๎เหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้นและ
ยังสํงผลมาถึงปัญจุบันในปีการศึกษา 2559 ท าให๎สาขาวิชาย๎ายการจัดการศึกษาทั้งหมดไปจัดการศึกษา ณ 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ท าให๎นักศึกษาของภาควิชาตํางๆมีจ านวนรับที่ลดลงและยังสํงผลตํอการ
บริหารจัดการเรียนสอนของสาขาวิชา  และไมํเอ้ืออ านวยตํอเวลาและการเดินทางไปสอนของอาจารย์ผู๎สอน
จากภายนอก (อาจารย์พิเศษ)ที่มีความจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯอีกท้ัง
ธรรมชาติการเรียนการสอนด๎านแฟชั่นควรจะเรียนในเมืองเพราะต๎องส ารวจตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงได๎
ทันทํวงทีภาควิชาฯ ได๎ด าเนินการแก๎ปัญหาโดยการขออนุมัติจัดการเรียนการสอนบางสํวนที่อาคารธนาลง
กรณ์ เป็นการชั่วคราว พร๎อมทั้งจัดรถรับ-สํงนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ยังมีการปรับปรุงอาคารเรียนเป็นเหตุ
ให๎ภาควิชาฯสูญเสียเงินเป็นจ านวนมากในการเชําอาคารชั่วคราวและรถรับสํงนักศึกษา ซึ่งภาควิชาเองได๎
พยายามลดพ้ืนที่ในการเชําอาคารให๎น๎อยลงเพ่ือไปใช๎พ้ืนที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
จ านวนประชากรในวัยศึกษาน๎อยลง  เนื่องจากประชาชนแตํงงานกันน๎อยลงและช๎าประกอบกับมีสถาบันที่
เกี่ยวกับด๎านอุดมศึกษาที่เปิดเพ่ิมมากข้ึนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท าให๎ทุกภาควิชามีจ านวนนักศึกษาไมํถึง
เป้าท าให๎ต๎องมีการเปิดรับรอบ 2 ขึ้น 
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หมวดที่ 9 
แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา(2559) 
 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

แผนการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน   
1.โครงการประเมินผล
การเรียนรู๎ของ น.ศ. 
ระบบภาคการศึกษา
และปีการศึกษามคอ. 
5 และ มคอ.7 

 

ปีการศึกษาปี 59 -หัวหน๎าภาควิชาฯ บรรลุวัตถุประสงค์ 
มีการจัดทวนสอบและจัดประชมุ
ประเมินผล และน าผลทีไ่ด๎ไปใชใ๎นการ
จัดท าการปรบัปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 
(แล๎วเสร็จ) ใช๎กับการศึกษา ภาคต๎น ปี
การศึกษา 2560เพื่อให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต และ
นักศึกษา 

2.โครงการพัฒนา
เครื่องมือส าหรับการ
เรียนการสอน 

ปีการศึกษาปี 59 หัวหน๎าภาควิชาฯ บรรลุวัตถุประสงค์ 
   มีการส ารวจความต๎องการของ
นักศึกษาในการจัดหาอุปกรณ์โดยในปีที่
ผํานมาได๎มีการส ารวจและพบวาํจักรท า
รองเท๎า ในรายวิชา 367 207  
Accessory Design และ 367 204 
Material forfashion Design 
เนื่องจากจักรที่มีอยูํไมํสามารถใช๎ในการ
ตัดเย็บรองเท๎าและหนังได๎ เพื่อเป็นการ
สนับสนนุการจัดการศึกษาตามความ
ต๎องการของนักศึกษา จึงได๎มีการจัดซื้อ
จักรเย็บรองเท๎าจ านวน 4 ตัว 

โครงการ/ กิจกรรมที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ  
1.มีการจัดโครงการ
ความรํวมมือทาง
วิชาการระหวํางภาค
วิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกายคณะ
มัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร
และ Kingston 
University in  
London ประเทศ
อังกฤษ (ระยะสั้น)

ปีการศึกษาปี 59 -หัวหน๎าภาควิชาฯ 
-อ.วรุษา 

บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากในปี
การศึกษานี้ได๎มีการเปลี่ยนแปลงมหา
ลัยจาก Ravensbourne University 
in London ประเทศอังกฤษเป็น 
Kingston university ซึ่งเป็นมหาลัย
ชั้น 1 ด๎านแฟชัน่และสิ่งทอโดยมีผลติด
ล าดับอยูํใน The Guardian 
University guide 2017 Fashion 
and Textiles และมีความเฉพาะทาง
ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
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แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

ประจ าปีการศึกษา 
2559 
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
1. กิจกรรมเสริม
หลักสูตรทุนอุดหนุน
ศิลปนิพนธ์ของ
นักศึกษาปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษาปี 59 หัวหน๎าภาควิชาฯ 
 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
   มีการจัดสรรทุนอุดหนุนศิลปนิพนธ์
ของนักศึกษาปีการศึกษา 2559 

2. โครงการแสดง
ผลงานศิลปนิพนธ์ปี
การศึกษา 2559 

ปีการศึกษาปี 59 หัวหน๎าภาควิชาฯ
และคณาจารย ์
 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
   มีการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ 
“PART 6”ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 
ณ Zen Event Gallery ชั้น 8 
Central World 

3. กิจกรรมเสริม
หลักสูตรแสดงผลงาน
ในรายวิชา Costume 
และPresentation ปี
2559 

 

ปีการศึกษาปี 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-อ.ปิยะวัฒน ์
พัฒนภักด ี
-น.ศ. ปี2 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
ในปีนีไ้ด๎มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แสดงผลงานในรายวชิาเปลี่ยนจาก
รายวิชา Costume และPresentation 
ของนักศึกษาชั้นปีที3่และ 4 เป็นใน
รายวิชา Fashion Design I และ 
Fashion Design II ของนักศึกษาชัน้ปี
ที่ 2ซึ่งเป็นรายวชิาหลักและเป็นการ
เรียนรู๎จากการปฏิบัติงานจริงแกํ
นักศึกษาในปีตน๎ๆเพื่อเป็นปูพื้นฐานใน
การปฏิบัติตํอไป 
มีการจัดแสดงผลงาน ในรายวิชา
Fashion DesignI “.RAW” เมื่อวันที่ 
6-9 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศิลป์พีระ
ศรี 3 และรายวชิาFashion Design II 
WHERE WEAR Fashion Show เมื่อ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ The 
Royal Gallery of Art Faculty of 
Painting Sculpture and Graphic 
Arts การด าเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์
และนักศึกษาได๎มีการน าความรูท๎ี่ได๎
เรียนมาใช๎ในการปฏงิานจริงเรียนรู
กระบวนการปฏบิัติงานจริง 
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แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

4. กิจกรรมเสริม
หลักสูตรการจัด
แสดงผลงานแฟชัน่โชว์
ของนักศึกษาปีที่ 1 
ภาควิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกายและ
ภาควิชาออกแบบ
เครื่องประดับ ใน
รายวิชา 360 102 
การออกแบบ 2 

ปีการศึกษาปี 59 -อ.ปิยะวัฒน ์
พัฒนภักด ี
-อ.เสร ีเทียนเจลี้ 
-น.ศ. ชั้นปทีี่ 1 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
มีการจัดแสดงผลงานแฟชัน่โชวข์อง
นักศึกษาปีที1่ รวมกันทั้ง 2 ภาควิชาใน
กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ โครงการ 
Crafty Scraps Fashion Showเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ  อาคาร
ศิลป์ 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

5. โครงการอบรม
ระยะสั้นของนักศึกษา 
(ชํวงปิดภาคการศึกษา
ปลาย) 

 
 

ปีการศึกษา 2559 คณาจารย์ประจ า
ภาควิชา 

รอด าเนินการในปีถัดไป 
   เนื่องจากในปนีี้มีผลกระทบในเร่ือง
ของสถานที่เนื่องจากการปรับปรุง
อาคารเรียนให๎เหมาะสมและทันสมัย
ยิ่งขึ้นมีการขยายเวลาออกไปท าให๎
ภาควิชาต๎องจัดเตรียมแผนเรื่องของ
สถานที่ใหมํวําจะด าเนินการอยํางไร
สํงผลให๎ยังไมํเกิดความพร๎อมในการจัด
กิจกรรมชํวงปิดภาคการศึกษา 

6. กิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะด๎านภาษาแกํ
นักศึกษา 

-มีการสอดแทรก
ภาษาอังกฤษใน
รายวิชาที่เปิดสอน 

อาทิเชํน วชิา 
fashion Design และ 
วิชาประวัติศาสตร์
แฟชั่น 

ปีการศึกษาปี 59 -หัวหน๎าภาควิชาฯ 
-คณาจารย์ประจ า
ภาควิชา 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
   มีการวางแผนและจัดท าโครงการ/
กิจกรรม ความรํวมมือวิชาการกับ
ตํางประเทศ 
  - มีการจัดกิจกรรม workshop รวม
กับ Bimingham City University 
ประเทศอังกฤษในวันที ่5-6 กันยายน 
2560 ณ อาคารธนาลงกรณ์ ชัน้ 5 
กรุงเทพฯ 
  - มีการจัดโครงการความรํวมมือทาง
วิชาการระหวํางภาควชิาการออกแบบ
เครื่องแตํงกายคณะมัณฑนศิลป ์
มหาวิทยาลยัศิลปากรและ Kingston 
University in  London ประเทศ
อังกฤษ (ระยะสั้น) ในวันที่ 9-18 
มิถุนายน 2560 
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แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

และมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษใน
รายวิชาที่เปิดสอนอาทิเชํนรายวชิา 
Fashion Designและรายวชิา Fhion 
Design History โดยได๎สอนค าศัพท์ที่
ใช๎ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม   
1. โครงการกิจกรรม 5 
ส ภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํง
กาย ประจ าปี 2559 

ปีการศึกษา 2559 รองหัวหน๎า
ภาควิชาฯ 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
ปฏิบัติงานแลว๎เสร็จทั้ง2ฝั่งวิทยาเขต 
คือ อาคาร ธนาลงกรณ์ และพระราชวัง
สนามจนัทร ์

แผนด้านบริหารจัดการ   
1. โครงการสัมมนา
บุคลากรประจ า
ภาควิชาฯ   

ปีการศึกษา 2559 หัวหน๎าภาควิชาฯ 
 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
มีการจัดสัมนาบุคลากรภาควิชาฯ
ประจ าปีการศึกษา 2559โดยจดัขึ้นใน
วันที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ อ.ปาก
ชํอง จ.นครราชศรีมาราช 

แผนบริหารการจัดพัฒนาบุคลากร   
1. โครงการฝึกอบรม
บุคลากรในภาควชิาปี 
2559 

ปีการศึกษา 2559 -อ.วรุษา 
-อ.ดร.อนุกูล 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
   มีอาจารย์เข๎าอบรมโครงการ 
Workshop การท ารองเท๎า 2 ทํานคือ
อาจารย์ วรุษา อุตระ เข๎าอบรม 
Workshop “Flat  Foot wear 
Making “ ณ ห๎อง Gallery 1 TCDC  
ในวันที่ 9-12 สิงหาคม 2559 และ
อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 
เข๎าอบรมWorkshop “Hihg heel  
Foot wear Making” ณ ห๎อง Gallery 
1 TCDC  13-16 กันยายน 2559 ท าให๎
อาจารย์มีความรู๎และสามารถเข๎ารํวม
สอนในรายวชิา 367 207 การออกแบบ
สิ่งประดบั( Accessory Design)         
ที่มีการเปิดสอน 
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แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

2. ทุนสนบัสนนุการท า
ต าแหนํงทางวิชาการ 

ปีการศึกษา 59 คณาจารย์และ
บุคลากรของ
ภาควิชา 

ก าลังด าเนินการ 
   เนื่องจากคณาจารย์ในภาควิชามี
จ านวนน๎อยท าให๎มีภาระงานในด๎าน
ตํางๆมากท าให๎การขอต าแหนํงและ
ศึกษาตํอเป็นไปอยํางล๎าช๎า 

แผนวิจัยสรา๎งสรรค์/ เผยแพรํผลงาน   
1. โครงการวิจัยเพื่อ
จัดท าต ารา/คูํมือเพื่อ
รวบรวมวัสดุตํางๆเพื่อ
งานแฟชั่น 

ปีการศึกษา 59 หัวหน๎าภาควิชาฯ 
 

ก าลังด าเนินการ 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 1.ข้อเสนอแนะในด้านพัฒนาหลักสูตร 
  1.1 ศึกษาข๎อมูลด๎านหลักสูรแฟชั่นสิ่งทอทั้งในและตํางประเทศ 
  1.2 ปรับปรุงหลักสูตรและเพ่ิมหรือลดรายวิชาในหลักสูตรให๎เหมาะสมตํอความต๎องการ 
      ของอุตสาหกรรมและสังคม 
  1.3 พัฒนาและตํอยอดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. ข้อเสนอในด้านพัฒนาบุคลากร 

2.1สนับสนุนการท าต าแหนํงทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) 
2.2 สนับสนุนการเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต 

     2.3 สํงเสริมให๎อาจารย์และบุคลากรมีความรู๎เพิ่มเติมในด๎านวิชาชีพ (หลักสูตรอบรม 
          หรือ workshop ระยะสั้น) 
3. ข๎อเสนอแนะด๎านนักศึกษา 
  3.1 สํงเสริมให๎รายวิชามีสํวนรวมกับชุมชนและหนํวยงานเอกชน 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2560 
ระบแุผนการปฏิบัติการแตํละแผน วันที่คาดวําจะสิ้นสุดแผน และผู๎รับผิดชอบ 

แผนการปฏิบัติการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
แผนการด าเนนิงานด้านการเรียนการสอน  

1. โครงการประเมินผลการเรียนรู๎ของ 
น.ศ. ระบบภาคการศึกษาและปี
การศึกษามคอ. 5 และ มคอ.7 

ธันวาคม 2561 รองหัวหน๎าภาควิชาฯ 

2. โครงการ/กิจกรรมจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนเพ่ือการเรียนรู๎ 
และการเรียนการสอนในรายวิชาตํางๆ 

ธันวาคม 2561 
 

คณาจารย์ประจ าภาควิชา 
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แผนการปฏิบัติการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
3.โครงการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโทสิ่ง
ทอและและแฟชั่นเพ่ืออุสาหกรรม 

ปีการศึกษา 2562 ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล 
คณาจารย์ประจ าภาควิชา 

4.โครงการจัดแสดงผลงานภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายกับ
Winchester silk mill ประเทศอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.น้ าฝน ไลํสัตรูไกล 

โครงการ/ กิจกรรมท่ีมีความร่วมมือกับต่างประเทศ  
1.โครงการความรํวมมือทางวิชาการ
ระหวํางภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํง
กายคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรและ Kingston University in  
London ประเทศอังกฤษ (ระยะสั้น)
ประจ าปกีารศึกษา2560 

ปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล 
คณาจารย์ประจ าภาควิชา 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
1.กิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษา   
1.1 โครงการเปิดบ๎านเครื่องแตํงกาย 
ครั้งที่ 4 ปี 2561 

ปีการศึกษา 2560 คณาจารย์ประจ าภาควิชา 
นักศึกษาทุกชั้นปี 

1.2กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุนอุดหนุน
ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 2561 คณาจารย์ประจ าภาควิชา 
 

1.3 โครงการวิพากศิลปนิพนธ์และ
การพรีเซ็นต์ผลงานศิลปนิพนธ์ปี
การศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2560 ผู๎รับผิดชอบรายวิชา 
 

2.กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาใน
รายวิชา 

  

2.1กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัด
แสดงผลงานนักศึกษาภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย 

ปีการศึกษา 2560 ผู๎รับผิดชอบรายวิชา 
นักศึกษา 

2.2กิจกรรมเสริมหลักสูตรและแสดงผล
งานในรายวิชา Textile Design และ 
Surface Design 

ปีการศึกษา 2560 ผู๎รับผิดชอบรายวิชา 
นักศึกษา 

2.3 โครงการอบรมและเตรียมความ
พร๎อมของนักศึกษา  

ปีการศึกษา 2560 คณาจารย์ประจ าภาควิชา 

3.กิจกรรมทุนอุดหนุนนักศึกษา   
3.1ทุนอุดหนุนนักศึกษาที่ได๎รับรางวัล
เพ่ือคัดเลือกผลงานเข๎าประกวด ปี
การศึกษา 2560 
 

ปีการศึกษา 2560 หัวหน๎าภาควิชาฯ 
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แผนการปฏิบัติการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
4.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล๎อม 

  

4.1โครงการกิจกรรม 5 ส ภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย ประจ าปี 
2560 

ปีการศึกษา 2560 คณาจารย์ประจ าภาควิชา 
นักศึกษาทุกชั้นปี 
 

4.2 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์อื่นๆ ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
ภาควิชา 

แผนวิจัยสร๎างสรรค์/ เผยแพรํผลงาน   
1.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในรายวิชาตํางๆปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2561 คณาจารย์ประจ าภาควิชา 
 

2.โครงการรํวมมือกับคณะและ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในการให๎บริการ
วิชาการแกํสังคมตามนโยบายรัฐบาล 

ปีการศึกษา 2561 คณาจารย์ประจ าภาควิชาฯ 

แผนด้านบริหารจัดการ   
ด้านพัฒนาบุคลากร   
1.โครงการสัมมนาบุคลากรประจ า

ภาควิชาฯ   
ปีการศึกษา 2560 หัวหน๎าภาควิชาฯ 

คณาจารย์ประจ าภาควิชาฯ 
 

2.โครงการฝึกอบรมบุคลากรใน
ภาควิชาปี 2559 

ปีการศึกษา 2560 รายบุคคล 

3.ทุนสนับสนุนการท าต าแหนํงทาง
วิชาการ 

ปีการศึกษา 2560 รายบุคคล 

ด้านประกันคุณภาพ   
1.โครงการประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณาจารย์ 
บุคลากร 

ด้านประชาสัมพันธ์หลักสูตร   
1.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
2.รํวมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2560 หัวหน๎าภาควิชา 
คณาจารย์ประจ าภาควิชา 
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แบบรับรองความถูกต๎องสมบูรณ์ของข๎อมูล 
ขอรับรองวําข๎อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได๎มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมํได๎ประจ าหลักสูตรอื่นๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง:ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรไูกล (ดูตาราง 4.2.1, 4.2.6) 
 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง : อาจารย์วรุษา  อุตระ (ดูตาราง 4.2.1, 4.2.6) 
 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม : อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ (ดูตาราง 4.2.1, 4.2.6) 
 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ : อาจารย์ปิยะวัฒน์พัฒนภักดี (ดูตาราง 4.2.1, 4.2.6) 
 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห๎า : อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ (ดูตาราง 4.2.1, 
4.2.6) 

 
 

  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค๎นคว๎าอิสระของหลักสูตรนี้เทํานั้น  โดยมีนักศึกษา
อยูํในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนทั้งสิ้น………..…คน   (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค๎นคว๎าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
   
   
   
   
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  28 ก.ค.60 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : อาจารย์วรุษา  อุตระ 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  28 ก.ค.60 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  28 ก.ค.60 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : อาจารย์ปิยะวัฒน์พัฒนภักดี 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  28 ก.ค.60 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  28 ก.ค.60 
เห็นชอบโดย : ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล(หัวหน๎าภาควิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  28 ก.ค.60 
เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
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เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให๎คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช๎ในการประเมิน 
3. ข๎อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข๎อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ๎ามี) 
5. ข๎อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู๎ใช๎บัณฑิต (ถ๎ามี) 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหนํงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางน้ าฝน  ไลํสัตรูไกล ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ 

ศ.บ. 
Master Degree 
Diplome 
Ph.D. 

ประยุกตศิลปศึกษา 
Visual Art 
- 
Textile 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
U. of South Australia 
L'ecoled'Achitecture, 
Fr. 
U. of Central England 
in  Birmingham, UK. 

2537 
2539 
2542 
2547 

2 นางณัฏฐินี ผายจันเพ็ง  ศ.บ. 
Master of Arts 

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
Three Dimensional Design 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
U. of Kent at 
Canterbury. UK. 

2539 
2542 

3 น.ส.วรุษา  อุตระ  ศ.บ. 
ศ.ม. 

ประยุกตศิลปศึกษา (ศิลปะสิ่งทอ) 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2549 
2554 

4 นางเสาวลักษณ์ กบิลสิงห์  คศ.บ. 
M.F.A. 

ศิลปหัตถกรรม 
Design 

ตรงกับ
หลักสูตร 

มทร.ธัญบุรี 
Visva-Bharati, India 

2542 
2548 

5 น.ส.ดรุพร เขาจารี  ศ.บ. 
M.F.A. 

การออกแบบนิเทศศิลป์ 
Fashion 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Academy of Art U., 
USA. 

2547 
2553 
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ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหนํงทาง

วิชาการ 
ผลงานวชิาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุป)ี 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
ปริญญา) 

สาขาวิชา 
ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางน้ าฝน  ไลํสัตรไูกล ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ. 
Master Degree 
Diplome 
Ph.D. 

ประยุกตศิลปศึกษา 
Visual Art 
- 
Textile 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
U. of South Australia 
L'ecoled'Achitecture, Fr. 
U. of Central England in  
Birmingham, UK. 

2537 
2539 
2542 
2547 

2 นายปิยะวฒัน์พฒันภักด ี   สถ.บ. 
 
Master of 
Science 

สถาปัตยกรรมตกแตํง
ภายใน 
Interior Design 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ส.พระจอมเกล๎า ลาดกระบัง 
 
Pratt Inst.,USA. 

2521 
 
2528 

3 น.ส.วรุษา  อุตระ   ศ.บ. 
 
ศ.ม. 

ประยุกตศิลปศึกษา (ศิลปะ
สิ่งทอ) 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
 
ม.ศิลปากร 

2549 
 
2554 

4 นางเสาวลักษณ์ กบิลสงิห์   คศ.บ. 
M.F.A. 

ศิลปหัตถกรรม 
Design 

ตรงกับ
หลักสูตร 

มทร.ธัญบุร ี
Visva-Bharati, India 

2542 
2548 

5 ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ ์   ศ.บ. 
Diploma 
 
ปร.ด. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Advertisingphotography 
 
ศิลปะการออกแบบ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Brooks Institute of 
Photography,USA. 
ม.ศิลปากร 

2535 
2540 
 
2559 
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ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหนํง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (ทุก 

ระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์ 
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 อาจารย์เสรี  เทียนเจลี้  ศ.บ. 
ศ.ม. 

ประยุกตศิลปศึกษา(ประติมากรรม) 
จิตรกรรม 

 ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2548 
2554 

2 อาจารย์ปัญจพล  อัศวลาภนิรันดร  M.A. Fashion Knitware Design  Nottingham Trent U. 2554 
 

ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
หนํวยงาน/
ต าแหนํง 

ประสบการณ์ 
ท างาน (ปี) 

คุณวุฒิ (ทุก 
ระดับปริญญา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
1 อาจารย์อินทิรา  ทัพวงศ์   ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร 2527 
2 อาจารย์เอกกมล  อรรถกมล   ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร 2531 
3 อาจารย์บัญชา  ชูดวง   ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร 2531 
4 อาจารย์โกสินทร์  ชิตามร   ศ.บ. ออกแบบตกแตํงภายใน ม.ศิลปากร 2515 
5 อาจารย์วสันต์  ผึ่งประเสริฐ   ปริญญาตรี วิชาการถํายภาพ และภาพยนตร์ เทคนิคกรุงเทพ 2528 
6 อาจารย์จิตต์สิงห์  สมบุญ   ศ.บ.  จิตรกรรม ม.ศิลปากร 2529 
7 อาจารย์เกศกาญจน์อาศิรรัตน์   ศ.บ. 

MA 
ประยุกตศิลปศึกษา 
 

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

2540 
2541 

8 อาจารย์พรพิไล  มีมาลัย   ศ.บ. การออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ศิลปากร 2533 
9 อาจารย์จีระเดช  มีมาลัย   ศ.ม. ประยุกตศิลปศึกษา ม.ศิลปากร 2547 
10 อาจารย์ชลิต  นาคพะวัน   ศ.บ.  จิตรกรรม ม.ศิลปากร 2532 
11 อาจารย์ดนัย  อุํนอนันต์   ศ.บ. จิตรกรรม ม.ศิลปากร 2531 



 

 

95 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
หนํวยงาน/
ต าแหนํง 

ประสบการณ์ 
ท างาน (ปี) 

คุณวุฒิ (ทุก 
ระดับปริญญา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
 Academie International De Coup 

DeParisMetierD’ArtParis 
1994 
1989 

12 อาจารย์ชัยชน  สวันตรัจฉ ์   ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร 2532 
13 ผศ.ดร.วิทวัน  จันทร   ศ.บ. 

MA 
 
ปร.ด. 

ประยุกตศิลปศึกษา 
Fashion, Textile and Surface 
Design 
ศิลปะการออกแบบ 

ม.ศิลปากร 
University of Central 
England BIAD UK. 
ม.ศิลปากร 

2533 
2539 
1996 
2557 

14 อาจารย์ศิโรจน์  ไชยสาม   ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  ม.รังสิต 2538 
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ตารางท่ี 1.1-11ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน๎าท่ี 

ช่ืองานวิจัย  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู๎รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู๎สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค๎นคว๎า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์รํวม 

อาจาย์
ผู๎สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

1 ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลสํัตรไูกล       1.“โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรสํงเสริม และพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) : ผลิตภัณฑ์ผ๎าระยะท่ี 
2” กรุงเทพฯ, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  

        2.“โครงการออกแบบเครื่องแตํงกายชุดมัคคุเทศก์” 
กรุงเทพฯ, ส านักทะเบียนน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ กรมการ
ทํองเท่ียว 

  

        3.“โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรสํงเสริมและพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) : ผลิตภัณฑ์ผ๎า” 
กรุงเทพฯ, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  

        4.“โครงการวิจัยและอบรมหลักสูตรการออกแบบและตัด
เย็บเครื่องแตํงกายผ๎าไทย/ผ๎าไหม”กรุงเทพฯ, ส านัก
กิจการในพระด าริฯ ส านักงานในปลัดกระทรวงยุติธรรม 

  

2 อ.วรุษา อุตระ       1. “โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรสํงเสริม และพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) : ผลิตภัณฑ์ผ๎าระยะท่ี 
2” กรุงเทพฯ, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  

        2. “โครงการออกแบบเครื่องแตํงกายชุดมัคคุเทศก์” 
กรุงเทพฯ, ส านักทะเบียนน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ กรมการ
ทํองเท่ียว 

  

        3. “โครงการวิจัยพัฒนาหลักสตูรสํงเสริมและ
พัฒนาการออกแบบผลติภณัฑ์ชุมชน (OTOP) : 
ผลิตภณัฑ์ผ๎า” กรุงเทพฯ, ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

  

        4. “โครงการวิจัยและอบรมหลักสูตรการออกแบบและตัด   
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน๎าท่ี 

ช่ืองานวิจัย  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู๎รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู๎สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค๎นคว๎า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์รํวม 

อาจาย์
ผู๎สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

เย็บเครื่องแตํงกายผ๎าไทย/ผ๎าไหม”กรุงเทพฯ, ส านัก
กิจการในพระด าริฯ ส านักงานในปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3 อ.ปิยะวัฒน์พัฒนภักด ี       1.“โครงการออกแบบเครื่องแตํงกายชุดมัคคุเทศก์” 
กรุงเทพฯ, ส านักทะเบียนน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
กรมการทํองเที่ยว 

  

        2.“โครงการวิจัยและอบรมหลักสตูรการออกแบบและ
ตัดเย็บเครื่องแตํงกายผ๎าไทย/ผ๎าไหม”กรุงเทพฯ, 
ส านักกิจการในพระด าริฯ ส านักงานในปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

  

4 อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์       1.“โครงการวิจัยพัฒนาหลักสตูรสงํเสริม และ
พัฒนาการออกแบบผลติภณัฑ์ชุมชน(OTOP) : 
ผลิตภณัฑ์ผ๎าระยะที่ 2” กรุงเทพฯ, ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

  

        2. “โครงการวิจัยและอบรมหลักสตูรการออกแบบ
และตดัเย็บเครื่องแตํงกายผ๎าไทย/ผ๎าไหม”กรุงเทพฯ, 
ส านักกิจการในพระด าริฯ ส านักงานในปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
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ตารางท่ี 1.1-12ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับที ่
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ (Full Paper)  ที่ได๎รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ช่ือเจ๎าของผลงานและผู๎รํวม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/จังหวัด/
ประเทศท่ีจดั/เลขหน๎า ไมํนับซ้ า แม๎วําบทความวิจัยนั้น

จะไดร๎ับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

1. “โครงการวิจัยพัฒนาหลักสตูรสํงเสริม และพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน(OTOP) : ผลติภณัฑ์ผา๎ระยะที่ 2” กรุงเทพฯ, 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

น้ าฝน  ไลสํัตรูไกล  สายชนม์ สัจจานิตย์ เอก
ชาติ  จันอุไรรตัน์ โกวิท มีบุญ   
รักชนก  โสภาพิศ  วรุษา  อุตระ  และ 
อนุกูล  บูรณประพฤกษ์. (2558).   

  

2. “โครงการออกแบบเครื่องแตํงกายชุดมัคคุเทศก”์ กรุงเทพฯ,  
 ส านักทะเบียนน าเที่ยวและมัคคเุทศก์ กรมการทํองเที่ยว 

น้ าฝน  ไลสํัตรูไกล  วรุษา  อุตระ  อนุกูล 
บูรณประพฤกษ์  และ ปิยะวัฒน์พัฒนภักดี.
(2558). 

  

3. “โครงการวิจัยพัฒนาหลักสตูรสํงเสริมและพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน (OTOP) : ผลิตภณัฑ์ผา๎” กรุงเทพฯ, ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

น้ าฝน  ไลสํัตรูไกล  สายชนม์  สจัจานิตย์  
มาลินี  วิกรานต์  รักชนก  โสภาพศิ 
วรุษา อุตระ  และ โกวิท  มีบุญ. (2557). 

  

4. “โครงการวิจัยและอบรมหลักสตูรการออกแบบและตัดเย็บ 
เครื่องแตํงกายผา๎ไทย/ผ๎าไหม”กรงุเทพฯ, ส านักกิจการในพระด าริฯ 
ส านักงานในปลัดกระทรวงยุติธรรม 

น้ าฝน  ไลสํัตรูไกล  วรุษา  อุตระ  อนุกูล 
บูรณประพฤกษ์  และ ปิยะวัฒน์พัฒนภักดี. 
(2557). 

  

     
     
     
     

 
 
 
 



 

 

99 
 

ตารางท่ี 1.1-15การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบํงช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผําน ไมํผาํน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มี
สํวนรํวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนพัฒนา จัดท าโครงการตํางๆใหส๎อดคล๎องกับพันธกิจ มีการ 
ประชุมจัดตารางสอน และแจ๎งเรื่องตํางๆ 

/  
 

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) 

มี มคอ.2 /  

 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการเปิดสอนในแตํละ
ภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดท า มคอ.3 และ 4 กํอนการเปิดภาคการศึกษาตามปฎิทิน TQF และ 
มีการประชุมประเมินสอน 

/  

 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให๎ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดท ามคอ.5 30 วันหลังจากปิดภาคเรียน มคอ.6ตามปฎิทิน TQF และ 
มีการประชุมประเมินสอน 

/  

 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ก าลังด าเนินการอยูํในเลมํรายงาน /  
 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

มีการจัดทวนสอบสัมฤทธ์ิผล /  

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน จากการประเมินผลใน มคอ.7 ในปีการศึกษา 2557 มีขอ๎เสนอะจากกรรมการให ๎ /   
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ตัวบํงช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผําน ไมํผาํน 

กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู๎ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล๎ว 

เพิ่มกิจกรรมและโครงการตํางๆที่เกี่ยวกับตํางประเทศและนานาชาต ิทางภาควิชาจึงได๎มี
การน ามาปรับปรุงในหลักสูตรปี2558 โดยมีการเพิ่มโครงการและกจิกรรมที่ท ารํวมกับ 

ตาํงประเทศและมีการวางแผนเพือ่ซื้อบทเรียนออนไลน์จากตํางประเทศ 
8. อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศ

หรือค าแนะน าด๎านการจัดการเรียนการสอน 
มีการรับอาจารย์ใหมํ จ านวน 1 คน (อาจารย์ปัญจพล  อัศวลาภนรินัดร) /  

 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 

มีแผนการพัฒนาอาจารย ์ /  
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎า
มี) ได๎รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได๎รับการพัฒนาวิชาการ จ านวน 1 ราย /  
 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/
บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อย
กวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย 5 คะแนน /  
ตัวบํงช้ีที่ 2.2 ข๎อมูลแบบสอบถาม

บัณฑิต 

12. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิต
ใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

แบบประเมินความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอบัณฑิต 4.47 คะแนน /  
ตัวบํงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางท่ี 4.2-1บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-2บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

1 Fashion Retail in Thailand ผศ.ดร.น้ าฝน ไลสํัตรูไกล การประชุมวิชาการ Symposium on Fashion Retail 
ณ BCU's Parkside Building, Birmingham city, 
สหราชอาณาจักร (3-10 พ.ย.59) 

 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-3บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข๎อมลู TCI กลุํมที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 
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ตารางท่ี 4.2-4บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข๎อมลู TCI กลุํมที่ 1 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 1 
     

 
ตารางที่ 4.2-5บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ื นๆ       
ปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)(ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผํลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
1 ที่ปรึกษาเพื่อด าเนินการพัฒนาผลติภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่

ภาคอีสาน (9 ธ.ค.59-24 ก.ย.60) 
ผศ.ดร.น้ าฝน ไลสํัตรูไกล ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ

มหาชน) 
 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

/ตารางประกอบ 
     
 
ตารางท่ี 4.2-6งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรสํูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (คําน้ าหนัก 0.20) 

1 หยั่งราก 2 (บทความน าเสนอแนวความคิด) อ.เสาวลักษณ์ กบิลสิงห ์ นิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะ
มัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 2559ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
(15-30 ก.ย.59)  

สูจิบัตร 

งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับสถาบัน (คําน้ าหนัก 0.40) 
1 มหัศจรรย์สเีขตร๎อน ผศ.ดร.น้ าฝนไลสํัตรูไกล นิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะ รายงาน 
2 สระบัว อ.วรุษา อุตระ มัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 2559ณ ศูนย ์ ประเมินผล 
3 ชีวิตใหม ํ อ.ปิยะวัฒน์พัฒนภักด ี ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

(15-30 ก.ย.59) 
โครงการสํงเสริม
ชุมชนต๎นแบบสืบ
สานมรดกภมูิ
ปัญญาทาง
วัฒนธรรมสูํ
เศรษฐกิจ
สร๎างสรรค ์

4 พักพิง อ.เสาวลักษณ์ กบิลสิงห ์ นิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ประยุกต์ศิลป์วสัดผุักตบชวา  รายงานผล 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     
     
5 หยั่งราก 2 อ.เสาวลักษณ์ กบิลสิงห ์ คณาจารย์ภาควิชาประยุกตศิลปศกึษา คณะมณัฑนศลิป ์ โครงการประยุกต ์
6 Point of view อ.ดร.อนุกูลบรูณประพฤกษ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ พิพิธภณัฑ์การออกแบบ

ศิลปากร(1-6 ก.ย.59) 
ศิลป์รํวมสมยัภูมิ
ปัญญาไทยสูํ
อาเซียน 

7 ราชด าเนิน 10 มิถุนายน 2549 ผศ.ดร.น้ าฝนไลสํัตรูไกล นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรต ิ  
8 อาลัย อ.เสาวลักษณ์ กบิลสิงห ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 10–

11 ธ.ค.59 ณ ช้ัน 1แฟช่ันฮอลล์ ศูนย์การค๎าสยามพารา
กอน 

 

งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับชาต(ิคําน้ าหนัก 0.60) 
     

งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ(คําน้ าหนัก 0.80) 
1 ผลงานประกอบการประชุมหัวข๎อ Fashion Retail in 

Thailand 
ผศ.ดร.น้ าฝนไลสํัตรูไกล การประชุมวิชาการ Symposium on Fashion Retail 

ณ BCU's Parkside Building, Birmingham city, 
สหราชอาณาจักร(3-10 พ.ย.59) 

 

งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(คําน้ าหนัก 1.00) 
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
 
สรุปผลการประเมิน 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบํงช้ี 1.1  ผําน   ได๎มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผําน   ได๎มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบํงช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาต ิ 4.20 

2,534 
4.47 4.47 

567 
ตัวบํงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด๎
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85.00 
27 

100 5.00 
27 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  9.47/2 = 4.73 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบํงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3 

ตัวบํงช้ี 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3 

ตัวบํงช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  9/3 = 3 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบํงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 2  ระดับ 3 3 

ตัวบํงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์   10.67/ 3 =  3.89 
ตัวบํงช้ี 4.2.1ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 20.00 

2 
40.00 5.00 

5 
ตัวบํงช้ี 4.2.2ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

36.00 
1 

20.00 1.67 
5 

ตัวบํงช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 20.00 

5.60 
112.00 5.00 

5 
ตัวบํงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 2  ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  9.89/3 = 3.30 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบํงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 2  ระดับ 2 2 
ตัวบํงช้ี 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 2  ระดับ 3 3 

ตัวบํงช้ี 5.3การประเมินผู๎เรยีน ระดับ 2  ระดับ 2 2 
ตัวบํงช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 12 ข๎อ 

 
12 ข๎อ 5.00 

 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  12/4 = 3.00 ปานกลาง 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบํงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ระดับ 2  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  43.36/13 = 3.34 ด ี

 
ตารางที ่6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 4.74 4.74 ดีมาก 
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
4 3 3.30 - - 3.30 ดี 
5 4 2.00 3.33 - 3.00 ปานกลาง 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   
คะแนนเฉลี่ย 2.98 3.25 4.74 3.34 ดี 

ผลการ
ประเมิน 

 - ปานกลาง ดี ดีมาก 
  

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต๎องด าเนินการเรํงดํวนดังนี้ 

ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
แผนการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน      

1.แผนการเปิดรับและสรรหาอาจารย์ให๎
เป็นไปตามสัดสํวนอาจารย์ตํอนักศึกษาเต็ม
เวลาตํอปีการศึกษา 

/ / / / / 

2.โครงการ/กิจกรรมจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์
และสิ่งสนับสนุนเพ่ือการเรียนรู๎ และการ
เรียนการสอนในรายวิชาตํางๆ 
 

  / / / 
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แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
3.การจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโทสิ่งทอและ
และแฟชั่นเพื่ออุสาหกรรม 
 

  / / / 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา      
1.เน๎นการเรียนการสอนที่บรูณาการให๎
นักศึกษาสามารถสํงงานประกวดเพ่ือรับ
รางวัล โดยระบุในแผนการสอนในรายวิชา 

/ / / / / 

แผนพัฒนาคณาจารย์      
1.สนับสนุนคณาจารย์ให๎ท าวิจัยและขอ
ต าแหนํงทางวิชาการ 

/ / / / / 

2.สนับสนุนให๎อาจารย์ศึกษาตํอ   / / / 

 
 

3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเป้าหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
1.แผนการเปิดรับและ
สรรหาอาจารย์ให๎เป็นไป
ตามสัดสํวนอาจารย์ตํอ
นักศึกษาเต็มเวลาตํอปี
การศึกษา 

รับอาจารย์เพิ่ม 1 อัตรา รับอาจารย์เพิ่ม 1 อัตรา จัดหากรอบอัตรา
ในการรับอาจารย์ 

2.การจัดตั้งหลักสูตร
ปริญญาโทสิ่งทอและ
และแฟชั่นเพื่อ
อุสาหกรรม 
 
 

ติดตํอหารือและเตรียมการ ขบวนการจัดท าเลํม
หลักสูตร 

ส ารวจประเมินผล 

 
 
 

 


