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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

(1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
1 ก.ค.61 

ในการจัดท ารายงาน มคอ. 7 (รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร) และการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self Assessment Report-Curriculum) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน 
โดยมีรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามรอบปีการศึกษา จึงก าหนดให๎รายงานผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และมีรายละเอียด
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  ได๎มีการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560  โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ในด๎านการเรียนการสอน การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพ่ือพัฒนาและสํงเสริมศักยภาพของ
อาจารย์และนักศึกษา  

  การรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 ได๎รายงานตาม
หมวดและตัวบํงชี้  ประเมินคุณภาพตามหมวดคุณภาพที่ก าหนดไว๎ในคูํมือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2560 จ 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 
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สารบัญ 
หน๎า 

ค าน า 3 
สารบัญ   4 
สารบัญตาราง 5 
บทสรุปผู๎บริหาร 6 
หมวดที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป 

ตัวบํงชี้ 1.1 การก ากับให๎เป็นไปตามมาตรฐาน 12 
หมวดที่ 2 บัณฑิต 
 ตัวบํงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 18 
 ตัวบํงชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 18 
หมวดที่ 3 นักศึกษา 
 ตัวบํงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 21 
 ตัวบํงชี้ 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา 28 
 ตัวบํงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 34 
หมวดที่ 4 อาจารย์ 
 ตัวบํงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 36 
 ตัวบํงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 40 
 ตัวบํงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 44 
หมวดที่ 5 ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 ตัวบํงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 48 
 ตัวบํงชี้ 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 53 
 ตัวบํงชี้ 5.3 การประเมินผู๎เรียน 57 
 ตัวบํงชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 60 
หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร 
 ตัวบํงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 67 
หมวดที่ 7 ข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู๎ประเมิน 

สรุปการประเมินหลักสูตร   71 
หมวดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ         73 
หมวดที่ 9 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร       74 
 ความก๎าวหน๎าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผํานมา 74 
 ข๎อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 76 
 แผนปฏิบัติการใหมํส าหรับปีการศึกษา 2561 77 
แบบรับรองความถูกต๎องสมบูรณ์ของข๎อมูล 
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
ตารางที่            หน๎า 
1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทตํางๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ า    78 
1.1-2 อาจารย์ผู๎สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ  79 
1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทตํางๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ า  
ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํ ระหวํางปี พ.ศ. 2556 – 2560      82 
หมายเหตุ : ตารางที่ 1.1-3 ถึง 1.1-8, 1-1-10 และ 2.x-x รายงานเฉพาะหลักสูตรรระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มี
ตาราง 3.x-x) 
4.2-1  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 87 
4.2-2  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร  87 
4.2-3  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมท่ี 2  88 
4.2-4  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล  88 
4.2-5  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 89 
         ระดับนานาชาติ และได๎รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ 
4.2-6  งานสร๎างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรํ          91 
 
สํวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
5  ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ      92 
6  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร      93 
7.1  เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว     93 
7.2  แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเป้าหมาย       94 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับนี้เป็นการประเมินผลการเรียนการสอนและบริหารหารศึกษาของ
หลักสูตรในรอบ ปีการศึกษา 2560 ครอบคลุมระหวํางชํวงเวลาตั้งแตํ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561
ซึ่งได๎ด าเนินการตามวิธีการและแนวทางที่ระบุในคูํมือประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สรุปได๎ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินของ
หลักสูตรฯ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบํงชี ้1.1  ผําน   ได๎มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที ่1 ผําน   ได๎มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบํงชี ้2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาต ิ 4.20 

0 
0 0 

40 
ตัวบํงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท า
หรือประกอบอาชพีอิสระ ภายใน 1 ปี 85.00 27 

96.43 4.82 
28 

เฉลี่ยองค์ประกอบที ่2  4.82/2 = 2.41 ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบํงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3 

ตัวบํงชี้ 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3 

ตัวบํงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 2 2 

เฉลี่ยองค์ประกอบที ่3  8/3 = 2.67 ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์
ตัวบํงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 2  ระดับ 3 3 

ตัวบํงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์   10/ 3 =  3.33 
ตัวบํงชี้ 4.2.1ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 20.00 1 20.00 5.00 

5 
ตัวบํงชี้ 4.2.2ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหนํงทางวิชาการ 

36.00 0 
0 0 

5 
ตัวบํงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 20.00 5.00 100 5.00 

5 
ตัวบํงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบที ่4  9.33/3 = 3.11 ดี 

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบํงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร ระดับ 2  ระดับ 3 3 
ตัวบํงชี้ 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบํงชี้ 5.3การประเมินผ๎ูเรียน ระดับ 2  ระดับ 2 2 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินของ
หลักสูตรฯ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
ตัวบํ งชี้  5 .4 ผลการด า เนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 12 ข๎อ 

11 
91.67 4.50 

12 
เฉลี่ยองค์ประกอบที ่5  12.5/4 = 3.13 ดี 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบํงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ระดับ 2  ระดับ 2 2 

เฉลี่ยองค์ประกอบที ่6  2/1 = 2 น๎อย 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  36.65/13 = 2.82 ปานกลาง 

  
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 สามารถสรุปในภาพรวมของ 4 พันธกิจหลัก ได๎ดังนี้ 
การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต 

 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายได๎มีการพัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง มา
ตั้งแตํหลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 และพัฒนาหลักสูตรเรื่อยมา หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได๎รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยา วันที่ 11 เมษายน 
2555 และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) (หลักฐาน มคอ.2 มอค.3 มคอ.4 มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) จนกระทั่งปัจจุบันเป็นหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได๎รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 6/60 เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2560  สาขาวิชาด าเนินการรับนักศึกษาเข๎าเรียนที่มีคุณสมบัติและจ านวนตรงตามแผนการ
รับนักศึกษาและสอดคล๎องกับเป้าหมาย สาขาวิชาผลิตบัณฑิตได๎ตามคุณลักษณะและตรงตํอความต๎องการของ
ผู๎ใช๎บัณฑิต โดยมีการจัดการเรียนการสอน ที่สํงเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู๎ทั้งในและนอก
หลักสูตรซ่ึงตอนนี้สาขาวิชาผลิตบัณฑิตจบไป 7 รุํน 
 
 การวิจัยสร้างสรรค์ 
 ตลอดการด าเนินการที่ผํานมาภาควิชาฯ สนับสนุนให๎อาจารย์เสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนทั้งในระดับคณะ และในระดับหนํวยงานภายนอก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะในการท าวิจัย 
สํงเสริมและสร๎างเครือขํายการท าวิจัยกับหนํวยงานภายนอกสถาบันเพ่ือให๎ได๎ผลงานวิจัย และงานริเริ่ม
สร๎างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความต๎องการของ
สังคมได๎ในวงกว๎างและกํอให๎เกิดประโยชน์แกํสาธารณชน 

1) นิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (14-17 พ.ย.60)
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนรํวมแสดง 

2) นิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพํอ. ณ 
ศูนย์การค๎าสยามพารากอน กรุงเทพฯ (18-22 ก.ย.60) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรรํวมแสดง 
 

การบริการวิชาการ 
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 คณาจารย์ในภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ได๎น าองค์ความรู๎ทั้งจากการศึกษาวิจัยและองค์
ความรู๎ที่เกิดจากประสบการณ์ประกอบวิชาชีพมาให๎บริการวิชาการตํอสังคมทั้งในระดับสถาบันและนอก
สถาบันได๎รับเชิญเป็นวิทยากร เป็นที่ปรึกษา เป็นศิลปินรับเชิญ เป็นกรรมการตัดสินการประกวด  เป็น
ผู๎ทรงคุณวุฒิอํานผลงานทางวิชาการ  และรํวมกิจกรรมด๎านการบริการวิชาการ 

1. โครงการไปรษณีย์เพ่ิมสุข ยกยอ ทอปั่น สํงเสริมการทํองเที่ยวเกาะยอ ส านักงานไปรษณีย์เขต 9 
จ.สงขลา รํวมกับ ไปรษณีย ์( ก.พ.-พ.ค.61) 

2. โครงการถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์สูํการสร๎างบุคคล
ต๎นแบบ (ม.ค.– ก.ค.61) 

 
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ภาควิชามีการด าเนินการสํงเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในระดับหนํวยงาน
และระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นสํวนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ๎อม เพ่ือให๎ผู๎เรียนและบุคลากร ของสถาบันได๎รับการปลูกฝังให๎มีความรู๎ 
ตระหนักถึงคุณคํา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตํอศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ 

1. โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 36 (2-4 ก.พ.61) 
2. 2017 Pacific Rim International Exhibitions Thailand Pacific (11 พ.ย.61) 
3. Seminar and workshop celebration of silk 7 th รํวมกับกระทรวงวัฒนธรรม (21,23 พ.ย.

60 ) 
4. โครงการท าบุญเลี้ยงพระของภาควิชาฯ (9 เม.ย.61) 
5. Part 7 Graduate Exhibition & Fashion show 2018 (8 มิ.ย 61) 
6. โครงการความรํวมมือกับสถาบัน ITS MACHINA LONATI โดยได๎น าผลงานของนักศึกษาของ

หลักสูตรฯ มารํวมแสดงในงาน Serata della Moda 2018 ที่ Brixia Forum เมือง Brescia 
ประเทศอิตาลี (21-31 มิ.ย.61) 

7. กิจกรรมเสริมหลักสูตรแสดงผลงานในรายวิชา 367 109 Fashion Design II จัดโครงการ จ า
ศิลป์ (16พ.ค.61) 

8. กิจกรรมเสริมหลักสูตรแสดงผลงานในรายวิชา 367 103 Fashion Design I จัดโครงการ Part 
9.1 (6 ธ.ค. 60) 

9. กิจกรรมเสริมหลักสูตรการแสดงผงานแฟชั่นโชว์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกายและภาควิชาการออกแบบเครื่องประดับ ในรายวิชา 360 102 Design II จัด
โครงการ MONSTER BALL crafty scraps 2018 (18พ.ค.61) 

 จากผลการประเมินแสดงให๎เห็นวํา ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกายคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎ด าเนินงานตามแผนงานพันธกิจตําง และมีการ
ประชุมมอบหมายภาระงานให๎แกํอาจารย์ในภาควิชาตาม 4 พันธกิจ อันได๎แกํ การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม อยํางครบถ๎วนตามหมวดและเกณฑ์ตัวบํงชี้ของส านัก
งาคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย อยูํภายใต๎การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะ 
มัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดเป็นภาควิชาที่กํอตั้งในล าดับที่ 7 ของคณะมัณฑนศิลป์ โดยม 
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตนักออกแบบเครื่องแตํงกาย หรือในอาชีพที่เก่ียวข๎อง เชํน  

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

ไทย ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายจัดอยูํในระดับต๎นๆ ของประเทศ 
 
 หลักการที่ส าคัญของหลักสูตร คือ การเรียนรู๎ผํานการปฏิบัติโดยผู๎สอนที่เป็นผู๎มีประสบการณ์มืออาชีพ
โดยตรงและมีชื่อเสียงในสาขาวิชาแฟชั่น  โดยสืบเนื่องจากที่สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นเป็นสาขาวิชาชีพที่มี
การเปลี่ยนแปลงสูงตามกระแสเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยํางรวดเร็วของสินค๎าในท๎องตลาด จึงต๎องการ
ผู๎สอนที่อยูํในสายวิชาชีพในแวดวงแฟชั่นอยํางแท๎จริง 

นอกเหนือจากการเรียนรู๎แฟชั่นในปัจจุบันแล๎ว หลักสูตรยังสํงเสริมให๎มีการเรียนรู๎ทั้งพ้ืนฐาน
ประวัติศาสตร์การออกแบบเครื่องแตํงกายของประเทศไทยและตํางประเทศ รวมทั้งการให๎การศึกษาพ้ืนฐาน
งานสิ่งทอภูมิปัญญาชาวบ๎าน ทั้งการทอและการย๎อม พร๎อมทั้งจัดให๎มีการทัศนศึกษายังแหลํงการเรียนรู๎ที่
เกี่ยวข๎องในท๎องถิ่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสถานศึกษาในตํางประเทศเป็นประจ าทุกปี 
 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย จัดการเรียนการสอนเป็น 2 วิทยาเขต คือ  
 กรุงเทพฯ: อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น 5 (ปีการศึกษา 2558-2559 เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารเรียนที่
วังทําพระ) 
 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ : อาคารศิลป์พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนราชมรรคาใน อ.
เมือง จ.นครปฐม 73000 

 
ความเป็นมา 
 ตั้งแตํปี 2549 รัฐบาลได๎เรํงรัดให๎สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและเอกชนด๎านอุตสาหกรรมแฟชั่น
และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 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 โดยพัฒนาบุคลากรแฟชั่ นเข๎าสูํธุรกิจ
แฟชั่น คณะมัณฑนศิลป์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตด๎านศิลปะการออกแบบ และได๎
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ความสามารถด๎านการออกแบบ ออกไปรับใช๎สังคมเป็นจ านวนมาก จึงได๎เปิดรับนักศึกษา
ลักษณะโครงการพิเศษรุํนแรกในระดับปริญญาตรี เมื่อปีการศึกษา 2551 และได๎รับอนุมัติจัดตั้งภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย เมื่อปีการศึกษา 2553 เป็นหนํวยงานรับผิดชอบด๎านการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
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ออกแบบเครื่องแตํงกาย ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและได๎ปรับปรุงแก๎ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ฉบับปี พ.ศ. 2555 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได๎รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 
 ในปีการศึกษา 2560 นี้ ภาควิชาได๎ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช๎สังคม เป็นจ านวน 7 รุํนแล๎ว 
 
ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา 
 เป็นเลิศด๎านความคิดสร๎างสรรค์ และเป็นผู๎น าด๎านการเรียนการสอนวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
ในระดับชาติ/นานาชาติ 
 ความส าคัญ 
 หลักสูตรการออกแบบเครื่องแตํงกายเป็นหลักสูตรที่มุํงผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให๎เป็นผู๎ที่มีความรู๎
ความสามารถในการสร๎างสรรค์งานทางด๎านการออกแบบเครื่องแตํงกาย เป็นผู๎รอบรู๎มีทัศนคติอันดีงาม รู๎จักคิด 
วินิจฉัย มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเอง และมีคุณธรรม น าคุณประโยชน์สูํสังคม  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู๎ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องแตํงกาย และ
สามารถประยุกต์ใช๎ศิลปะให๎สอดคล๎องกับเทคนิควิทยาการทางการออกแบบ  

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู๎ความสามารถในการด าเนินธุรกิจทางการออกแบบเครื่องแตํงกาย มี
ความคิดสร๎างสรรค์และเข๎าใจในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการออกแบบเครื่องแตํงกาย 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสร๎างสรรค์   สามารถคิดค๎นนวัตกรรมเพ่ือการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบตํอสังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
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(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที่รายงาน 1 ก.ค.61 
 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร 104010 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผําน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล 1. อ.เสรี  เทียนเจลี้ ได๎รับการอนุมัติการ 

2. อ.วรุษา  อุตระ 2. อ.วรุษา  อุตระ ปรับปรุงแก๎ไขในการ 

3. อ.เสาวลักษณ์  กบิลสิงห ์ 3. อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา ประชุมสภาครั้งที่  

4. อ.ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี 4. อ.ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี 3/2561 เมื่อวันที ่
5. อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 5. อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 14 มีนาคม 2561 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

- ประกอบด๎วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู๎รับผิดชอบหลักสูตรข๎างต๎น 
 
อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

- ประกอบด๎วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู๎รับผิดชอบหลักสูตรข๎างต๎น 
 

อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) 
1. อ.จิตต์สิงห์  สมบุญ 
2. ผศ.ดร.วิทวัน  จันทร 
3. อ.ดนัย  อุํนอนันต์ 
4. อ.เอกกมล  อรรถกมล 
5. อ.บัญชา  ชูดวง 
6. อ.พรพิไล  มีมาลัย 
7. ผศ.ดร.กิตติกรณ์  นพอุดมพันธ์ 
8. อ.วสันต์  ผึ่งประเสริฐ 
9. อ.สุนทร  จันทร์นิเวศน์ 
10. อ.ทเนศ  บุญประสาน 

11. อ.วชัรดล  อริยเมธกุล 
12. อ.ชาตรี  เทํงฮะ 
13. รศ.(พิเศษ) ระพี  ลีละสิริ 
14. อ.อาภาณัฐ  นิลยกานนท์  
15. อ.ศิโรจน์  ไชยสาม  
16. อ.อุมาวรรณ  กลิ่นสุนทร 
17. อ.จรรจิรา  โมนํา 
18. อ.ภูริต  สิริชัยพร 
19. อ.สราวุฒิ  เงินพุํม 
20. อ.อารยา  อินทรา 

21.อ.หิรัญกฤษฎิ์  ภัทรบริบูรณ์กุล 
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หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให๎ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระเภทตํางๆ ของหลักสูตร 
ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํ ระหวํางปี      พ.ศ. 2556 – 2560 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ และอาคารธนาลงกรณ์ ชั้น 5 ถนน
บรมราชชนนี (ชั่วคราว) กรุงเทพฯ 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ. 2558) 

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1. จ านวนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลป

บัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบเครื่อง
แตํงกาย มีอาจารยป์ระจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาจัดการศึกษาจ านวน 3  
ทํานดงันี ้

1. อ.วรุษา  อุตระ 
2. อ.ปิยะวัฒน์  พัฒนภักด ี
3. อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงการอนุมตัิ
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรคร้ังที ่6/60 เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 เนื่องจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเดิม 2 ทํานได๎มกีาร
ลาออกจากราชและย๎ายไปประจ า
หลักสูตรอ่ืน ดังนี้  
1. ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรไูกล ลาออก
จากราชการ ณ วนัที่ 23 กันยายน 
2560  
2. อ.เสาวลักษณ์  กบลิสิงห ์ย๎ายไป
ประจ าหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาประ
ยุกตศิลปศึกษา มติที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 
12/2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 

ทั้งนี้ ภาควชิาฯ ได๎มีการด าเนินการ
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู๎รบัผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ดังนี ้
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรฯ เป็น 
อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เปน็ 

ตารางที่ 1.1-1  
(ในตารางก าหนดให๎
กรอกข๎อมูลอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรไว๎ล าดับที่ 
1-5) 
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1. อ.เสรี  เทียนเจลี้ 
2. อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา  

โดยมีมติที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะมัณฑนศลิป์ ครั้งที่ 11/2560 วันที ่
7 ธันวาคม 2560 เห็นชอบให๎เสนอชื่อ
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสตูร ดังนี้  
1. อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 
2. อ.วรุษา  อุตระ 
3. อ.ปิยะวัฒน์  พฒันภักด ี
4. อ.เสรี  เทียนเจลี้ 
5. อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู๎รับผดิชอบหลักสูตร  อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสตูรศิลป
บัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบเครื่อง
แตํงกาย มีคุณวุฒิและต าแหนงํทาง
วิชาการ ดังนี้  

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 1 
ราย (อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์)
และอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทุกคนมี
คุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือสัมพนัธ์กับ
สาขาวชิาที่เปิดสอน ทัง้ 5 ราย ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
สกอ.ที่ก าหนด  

1. อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 
วุฒิการศึกษา : 
Ph.D. (Design Arts) Silpakorn 
University, Thailand (2016) 
Diploma (advertising 
photography) Brooks Institute of 
Photography, USA (1997)    
ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2535) 

2. อ.วรุษา  อุตระ 
วุฒิการศึกษา : 
ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2553)                                                
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2549) 

3. อ.ปิยะวัฒน์  พฒันภักด ี
วุฒิการศึกษา : 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-11
ตารางที่ 1.1-12 
(ในตารางก าหนดให๎
กรอกข๎อมูลอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรไว๎ล าดับที่ 
1-5) 



15 
 

 
 

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
M.S. (Interior Design) Pratt 
Institute, USA (1985) 
สถ.บ. (สถาปตัยกรรมตกแตํงภายใน)
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณ
ทหารลาดกระบงั (2521) 

4. อ.เสรี  เทียนเจลี้ 
วุฒิการศึกษา : 
ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2554) 
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) เกียรตินิยม
อันดับสอง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
(2548) 

5. อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา  
วุฒิการศึกษา : 
ศ.ม. (ทฤษฎีศิลป์)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2559) 
ศ.บ.(จิตรกรรม) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2543) 

3. คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  - เชํนเดียวกับผู๎รับผิดชอบหลักสูตร - ตารางที่ 1.1-2 
ตารางที่ 1.1-11
ตารางที่ 1.1-12 

4. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู๎สอน  - คุณวุฒิขั้นต่ า ป.โท/ เทียบเทํา หรือมี
ต าแหนํง ผศ.สาขาวชิาที่ตรง/ สมัพันธ์
กับสาขาของรายวชิาที่สอน 
- อาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิ ป.ตรี/ 
เทียบเทํา ซึ่งเปน็ผู๎สอนกํอนวันที่ 13 
พ.ย.58 (วันที่ประกาศใช๎เกณฑฯ์) ให๎
สามารถท าหน๎าที่อาจารย์ผูส๎อนตํอไป
ได ๎
- อาจารย์พิเศษต๎องมีคุณวุฒิขั้นต่ า ป.
ตรี/ เทียบเทํา และมีประสบการณ์การ
ท างานเกี่ยวข๎องกับวิชาที่สอนไมํน๎อย
กวํา 6 ปี และต๎องมชีั่วโมงสอนไมํเกิน
ร๎อยละ 50 โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู๎รับผิดชอบรายวชิา 

ตารางที่ 1.1-3 
ตารางที่ 1.1-4 
ตารางที่ 1.1-11 
ตารางที่ 1.1-12 
ตารางที่ 1.1-13 
ตารางที่ 1.1-14 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและ
ผํานความเห็นชอบตามกระบวนการ 
ดังนี ้
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
- คณะกรรมการวิชาการ ให๎ความ
เห็นชอบหลักสูตร  ในการประชมุคร้ังที่ 
24/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 
- คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ
สภาวิชาการ ให๎ความเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุมคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 
28 มีนาคม 2560 
- สภาวิชาการ ให๎ความเห็นชอบ
หลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 7/2560 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 
- สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิเห็นชอบ
หลักสูตรให๎เปิดสอนภาคเรียนที ่1        
ปีการศึกษา 2560 ในการประชมุ      
คร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2560 

 
หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี ประเมินเกณฑ์ 5 ข๎อ (เกณฑ์ข๎อ 1 - 4 และ 10) 
บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข๎อ (เกณฑ์ข๎อ 1 - 10)  
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

1.1 
 หลักสูตรได๎มาตรฐาน 

 หลักสูตรไมํได๎มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. มีอาจารย์พิเศษที่ เป็นอาจารย์ผู๎สอนและวิทยากร ล๎วนเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิและเป็นผู๎ที่มีความรู๎
ความสามารถและมีชื่อเสียงในวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ในวงการด๎านการออกแบบในระดับชาติและนานาชาติ 
เพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎จากผู๎มีประสบการณ์วิชาชีพตรง 
การเชิญอาจารย์พิเศษท่ีเป็นดีไซเนอร์จากแบรนด์ (Brand) ตํางๆ อาทิ เชํน Greyhound,Shaka London, 
Jaspal Company Limited, Glanor ฯลฯรวมถึงเจ๎าของธุรกิจแฟชั่นเป็นการสร๎างโอกาสให๎คนในวงการ
ออกแบบและสถานประกอบการได๎เห็นและสัมผัสความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และการพัฒนาผลงานของนักศึกษา  
เป็นการสร๎างโอกาสในการเข๎าสูํแหลํงงานในวงวิชาชีพแกํนักศึกษาโดยตรง  รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์แกํ
นักศึกษาในการแสวงหาแนวทางในวิชาชีพที่ตรงกับความต๎องการของตนเองในอนาคต 
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2. การมีปฏิสัมพันธ์กับวงการออกแบบและธุรกิจอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง เป็นการสร๎างความรํวมมือ
ทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรและภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายกับหนํวยงานภายนอก อาทิ เชํน 
กระทรวงวัฒนธรรม,บริษัทไปรษณีย์ไทย ฯลฯ  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีความแข็งแกรํง รํวมสมัย ทันความ
เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 

 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ความส าเร็จและความมีชื่อเสียงของอาจารย์พิเศษในวิชาชีพ ซึ่งเป็นนักออกแบบในวงการวิชาชีพ จาก

แบรนด์ (Brand) ตํางๆชั้นน า อาทิ เชํน Greyhound,Shaka London, Jaspal Company Limited, Glanor 
ฯลฯ และเป็นที่รู๎จักในวงการ เหลํานั้น  สามารถเป็นต๎นแบบและเป็นแบบอยํางที่ดีแกํนักศึกษาใช๎เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองและการสร๎างสรรค์ผลงานที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองได๎อยํางมีประสิทธิผล 

2. การมีปฏิสัมพันธ์กับวงการออกแบบและธุรกิจและความรํวมมือทางวิชาการในวิชาชีพ ชํวยอ านวย
ความสะดวกในการจัดการศึกษาเนื่องจากลักษณะการเรียนการสอนในสายแฟชั่นต๎องการความรวดเร็ว
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกอยูํตลอดเวลาหลักสูตรจึงต๎องการผู๎เชี่ยวชาญในวงการวิชาชีพสายแฟชั่น 
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หมวดที ่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 

2560 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหวําง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2560 (4) 

อัตราการคงอยูํ 
   

   
  X 100 

 2558 2559 2560 

2555 32 24 (2)  75.00 - 6 - 
2556 45  38 (2) 84.44 1 4 2.22 
2557 51   43 84.31 7 1 13.73 
2558 48     40 8 83.33 
2559 40     37 3 92.50 
2560 52     47 5 90.38 

 ( ) คือ จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จเกินกวําระยะเวลาหลักสูตร 
 

         ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อนักศึกษา  
  ในปีการศึกษา 2560 มีการรับนักศึกษาเกินกวําใน มคอ.2 จ านวน 2 คน เนื่องจากในทุกๆปี
จะมีนักศึกษาลาออกกลางคันหรือยืนยันสิทธิ์แตํไมํเข๎าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ซึ่งเกิดจากนักศึกษาค๎นพบวําตนเองไมํ
ถนัดเพียงพอในสาขาที่เรียนหรือมีการเปลี่ยนแผนการศึกษา จึงได๎มีการรับนักศึกษาเกินกวําจ านวน 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข๎า 
(ตั้งแตปํีที่เริ่มใช๎หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 60 59 58 57 56 รวม 

 จ านวนจบในรุํน  2 24 - - 26 
2555 จ านวนรับเข๎าในรุํน  32 32 - - 32 

 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน  6.25 75.00 - - 81.25 
 จ านวนจบในรุํน 2 38 - - - 40 

2556 จ านวนรับเข๎าในรุํน 45 45 - - - 45 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน 4.44 84.44 - - - 88.89 
 จ านวนจบในรุํน 43 - - - - 43 

2557 จ านวนรับเข๎าในรุํน 51 - - - - 51 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน 84.31 - - - - 84.31 
 จ านวนจบในรุํน - - - - - - 

2558 จ านวนรับเข๎าในรุํน 48 - - - - 48 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 
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ปีการศึกษาที่รับเข๎า 
(ตั้งแตปํีที่เริ่มใช๎หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 60 59 58 57 56 รวม 

 จ านวนจบในรุํน - - - - - - 
2559 จ านวนรับเข๎าในรุํน 40 - - - - 40 

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

2560 จ านวนรับเข๎าในรุํน 52 - - - - 52 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 

 
         ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการศึกษา  
1. นักศึกษาลาพักเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสํวนตัวและฐานะทางเศรษฐกิจ 
2. เนื่องจากนักศึกษาไมํผํานตามเกณฑ์และข๎อตกลงที่ก าหนดไว๎ในรายวิชา 
 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2559 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ล าดับที่ ข๎อมูลพื้นฐานประกอบตัวบํงชี้ 
ผลรวมคํา
คะแนน 

(1) 

จ านวนขอ๎ที่
ตอบ 
(2) 

จ านวนคนที่
ตอบ 
(3) 

คําเฉลี่ย 
(4) =  (1) 
      (2)X(3) 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา๎ง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
- 21 - - 

โครงการ
ติดตามผล  

   (1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม - 3 - - บัณฑิตฯปี 
   (2) ด๎านความรู ๎ - 3 - - การศึกษา 
   (3) ด๎านทักษะทางปัญญา - 3 - - 2559 
   (4) ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวาํงบคุคล - 3 - -  

   (5) ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและ
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 5 - -  

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด - 4 - -  
2 จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทัง้หมด (คน) 40   

3 จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได๎รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (คน) -   

4 ผู๎ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจา๎งที่มีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร (ร๎อยละ) 
(อยํางน๎อยร๎อยละ 20) -   

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : คําเฉลี่ย 4.47  เกณฑ์ประเมิน  : 4.47 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : คําเฉลี่ย 0.00  เกณฑ์ประเมิน  : 0.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : คําเฉลี่ย 4.20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : คําเฉลี่ย 4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20 คะแนน 
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2559 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) 
วันที่ส ารวจ  28 พ.ย.60    
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ข๎อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร๎อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 40 100 

ข๎อมูลจาก
แบบสอบถามของ

ทางคณะฯ 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 36 90.00 
จ านวนบัณฑิตท่ีได๎งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 
(ไมํนับรวมผู๎ประกอบอาชีพอิสระ) 

20 55.56 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 9 25.00 
- ตรงสาขาที่เรียน 19 70.37 
- ไมํตรงสาขาที่เรียน 8 29.63 

จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
กํอนเข๎าศึกษา 

2 6.90 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาตํอ 5 13.89 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท 1 3.45 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
ร๎อยละของบัณฑิตที่ได๎งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

29-2 
36-2-5-1 

96.43 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ 96.43  เกณฑ์ประเมิน  : 4.82  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 85.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 85.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4.25 คะแนน 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 จากผลส ารวจอ๎างอิงเบื้องต๎นจากปี รุํนจบปีการศึกษา 2559 บัณฑิตที่จบได๎รับการจ๎างงานและการ
ประกอบวิชาชีพอิสระ จากผลข๎อมูลดังกลําวสะท๎อนให๎เห็น การออกแบบเครื่องแตํงกาย สิ่งทอ การออกแบบ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎องกับเครื่องแตํงกายเป็นสาขาวิชาทีเ่ป็นความต๎องการของการจ๎างงานในตลาดแรงงานและ
สามารถใช๎ประกอบอาชีพ สร๎างรายได๎แกํตนเองและครอบครัวอยํางมีความสุข 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 คําเฉลี่ย 4.20 คําเฉลี่ย 0.00 0.00 
2.2 ร๎อยละ 85 ร๎อยละ 96.43 4.82 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.82/ 2  =  2.41  คะแนน 
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 
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1. มีการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการออกแบบเครื่องแตํงกายให๎กับนักศึกษา พร๎อมทั้งมีการ
จัดบรรยายเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด๎านตํางๆ เชํน การศึกษาดูงานด๎านการถํายภาพ การออกแบบเครื่อง
แตํงกายส าหรับการท าผลงานเข๎าประกวดโดยองค์กรชั้นน า 

2. เปิดโอกาสในการพัฒนาผลงานการออกแบบของนักศึกษาสูํระดับชาติและนานาชาติ 
3.ในวงการแฟชั่นซึ่งมีความรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกอยูํตลอดเวลาหลักสูตรฯมีบุคคลากร

สายตรงซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให๎นักศึกษาในวงการแฟชั่น 
4.มีการเปิดโอกาสให๎นักศึกษาได๎เปิดโลกทรรศเผยแพรํผลงานในระดับสากล 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. เสริมทักษะด๎านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน เพ่ือเพ่ิมชํองทางการสื่อสารให๎ได๎รับการท างานที่
หลากหลายของวิชาชีพในระดับสากล 

2. สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษาและทนุอุดหนุนนักศึกษา อาทิ เชํน ทุนอุดหนุน
นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลเพ่ือคัดเลือกผลงานเขาประกวด ปการศึกษา 2560 ทุนอุดหนุนนักศึกษาที่มีความ
ประพฤติดีแตมี ความขาดแคลน สนับสนุนงบในการกิจกรรมเสริมทักษะตํางๆให๎นักศึกษาให๎มากยิ่งขึ้นซึ่งท าให๎
นักศึกษามีความพร๎อมในการแขํงขันมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่3 
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นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 
 

- การรับนักศึกษา 
      หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย
เป็นหลักสูตรทีม่ีการจัดการเรียนการสอนขึ้นมาได๎เพียง
ระยะเวลาไมํนานแตํเป็นที่รู๎จักและยอมรับสูํสังคมและแวดวงสาย
อาชีพโดยมีระบบกลไกลการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะ
โดยใช๎การจัดสอบเข๎าที่สอดคล๎องกับนโยบายการรับนักศึกษา
ของต๎นสังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายก าหนด
แผนการรับนักศึกษาจ านวนไมํเกิน 50 คนตํอปีโดยมีการจัดสอบ
ทุกรอบปี  
     จากผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาปี 2559 
สาขาวิชาได๎นักศึกษาที่ผํานเกณฑ์จ านวน 40 คน ซึ่งจากผลการ
คัดเลือกที่ผํานมาพบวําประเภทโควตาซึ่งแบํงเป็นโควตาสํวน
ภูมิภาคและโควตา ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผู๎สมัคร
สอบโควตาทั้ง 2 ประเภทมีทักษะคํอนข๎างดีจากผลงาน
portfolio ที่สํงมาประกอบกับการสอบรับตรงประเภททั่วไปได๎
นักศึกษาไมํตรงตามเป้าหมายที่ต๎องการ จึงได๎มีการปรับจ านวน
การรับตรงประเภทโควตาเพ่ิม และการสอบข๎อเขียนวิชาสามัญที่
จัดสอบโดย สทศ. วัดผลได๎ไมํตรงกับความต๎องการวัตถุประสงค์
ของวิสัยทัศน์และปรัชญาของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรคณะฯ
จึงได๎มีการจัดสอบข๎อเขียนวิชาสามัญเอง 
 
กลไกการรับนักศึกษา 
โดยมีระบบกลไกดังนี้ 

1. คณะแตํงตั้งกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข๎า
ศึกษา 

2. หลักสูตรฯเสนอชื่อคณะกรรมการออกและตรวจข๎อสอบ
วิชาเฉพาะและความถนัดเฉพาะสาขาวิชา และ
อนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

3. มีระบบรับนักศึกษา 2 ประเภท คือ 1. ประเภทรับตรง 
และ 2. ประเภทโควตา 

3.1. ประเภททั่วไป จ านวน 40 คน 
3.2. ประเภทโควตา โดย ประเภทโควตาแบํงออกเป็น    
- โควตาสํวนภูมิภาค จ านวน 4 คน 
- โควตาอาชีวะศึกษา จ านวน 1 คน 

 3.1-1 
ประกาศการ
สมัครสอบ
คัดเลือก
บุคคลเค๎า
ศึกษาคณะ
มัณฑนศิลป์
(ข๎อมูลทาง
คณะ) 
3.1-2 เว็บ
ไซด์การสอบ
รับตรงคณะ
มัณฑนศิลป์
(ข๎อมูลทาง
คณะ) 
www.dece
ntrance.su.
ac.th 
3.1-3 ค าสั่ง
แตํงตั้ง
คณะกรรมก
ารที่
เกี่ยวข๎อง 
 

http://www.decentrance.su.ac.th/
http://www.decentrance.su.ac.th/
http://www.decentrance.su.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- โควตา ร.ร.สาธิต มศก. จ านวน 5 คน 

4. ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาตามวิสัยทัศน์และปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยและของหลักสูตร โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือก คือ   

4.1. การสอบข๎อเขียน 
   4.1.2. วิชาบังคับพ้ืนฐาน 2 วิชา 
   -  วิชา 12 ความถนัดทั่วไปของนักออกแบบ 
   -  วิชา 60 เฉพาะวาดเส๎นมัณฑนศิลป์                 
   4.1.3. วิชาเฉพาะ 
   - วิชา 67 ออกแบบเครื่องแตํงกาย 
 4.2. การสอบสัมภาษณ์ 
    - การสอบทักษะการออกแบบเครื่องแตํงกาย       
    - การสอบสัมภาษณ์ 
 โดยมีคุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา ดังนี้  
   -  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ 
   ก าลังศึกษาอยูํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทํา    
   - วิชาความถนัดทั่วไปของนักออกแบบไมํต่ ากวํา 
   ร๎อยละ 30  
   - วิชาเฉพาะวาดเส๎นมัณฑนศิลป์ไมํต่ ากวํา 
   ร๎อยละ 50  
   - วิชาเฉพาะสาขาวิชา ไมํต่ ากวํา ร๎อยละ 50        
   - คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5. คณะกรรมการออกข๎อสอบเพื่อใช๎ในการคัดเลือกผู๎ที่จะเข๎า
ศึกษา 

6. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
7. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเปิดรับสมัครโดยมีการแจ๎ง

ระเบียบการรับสมัครและคุณสมบัติของผู๎สมัครผํานทาง
เว็บไซด์ www.decentrance.su.ac.th 

8. ด าเนินการสอบ 
9. ตรวจข๎อสอบและประกาศผลสอบข๎อเขียนผํานทางเว็บไซด์ 

www.decentrance.su.ac.th  
10. ด าเนินการสอบทักษะการออกแบบเครื่องแตํงกายและ

สอบสัมภาษณ์ผู๎สอบผํานข๎อเขียน 
11. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ผํานทางเว็บไซด์ 

www.decentrance.su.ac.th 
12. จัดการข๎อร๎องเรียนโดยให๎ผู๎เข๎าสอบสามารถขอยื่นดู

http://www.decentrance.su.ac.th/
http://www.decentrance.su.ac.th/
http://www.decentrance.su.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คะแนนในรายวิชาที่สงสัยได๎โดยมีคณะกรรมการตรวจและ
ออกข๎อสอบเป็นผู๎อธิบาย 

13. ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 
14. ประชุมคณะกรรมการ 
15. สรุปทบทวนและน าไปปรับแผนการรับครั้งตํอไป 

   
ผลการด าเนินงาน 
      ภาควิชาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการออกและตรวจข๎อสอบ
วิชาเฉพาะและความถนัดเฉพาะสาขาวิชา และกรรมการสอบ
สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ แตํงตั้งอาจารย์ใน
ภาควิชาเป็นคณะกรรมการออกและตรวจข๎อสอบสอบสัมภาษณ์ 
โดย 
      วิชา 60 เฉพาะวาดเส๎นมัณฑนศิลป์ แตํงตั้ง  ตัวแทน
ภาควิชาฯ โดยมีการเข๎ารํวมในการออกและตรวจข๎อสอบ
ตลอดจนกระบวนการคัดเลือกและตรวจสนามสอบ 
      วิชา 67 ออกแบบเครื่องแตํงกาย คณะกรรมการประชุม
หารือกันก าหนดหัวข๎อในการออกข๎อสอบตลอดจนกระบวนการ
คัดเลือกและตรวจสนามสอบรํวมทั้งการออกและตรวจการสอบ 
ทักษะการออกแบบเครื่องแตํงกายและการสอบสัมภาษณ์ 
 
ผลจากการคัดเลือกนักศึกษาในปีการศึกษา 2560  
      ภาควิชาฯ ได๎นักศึกษาจากการสอบคัดเลือก จ านวน 43 คน 
มากขึ้นจากปี 2559 ผํานมาแตยํังขาดอีก 7 คนจากเป้าหมาย
ที่ตั้งไว๎ (ในมคอ.2) 50 คน ภาควิชาฯจึงมีการปรึกษาหารือและ
เข๎าประชุมกรรมการคณะฯเพ่ือให๎ได๎จ านวนรับนักศึกษาได๎ครบ
ตามจ านวน จึงได๎มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกสอบรับตรง ปี
การศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 เพ่ิมอีก 10 คนโดยมีคุณสมบัติและ
เกณฑ์การคัดเลือกดังนี้  

1. ต๎องเป็นผู๎ที่ไมํได๎รับการคัดเลือกหรือยืนยันสิทธิ์ในการ
สอบคัดเลือกในการสอบตรงของคณะฯ รอบที่ 1 

2. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือก าลังศึกษา
อยูํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทํา 

       
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. คะแนนการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 หรือ 2559 
จ านวน 5 วิชาประกอบด๎วย   
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
            - ภาษาไทย 
            - คณิตศาสตร์ 
            - วิทยาศาสตร์ 
            - สังคมศึกษา 
            - ศาสนาและวัฒนธรรม 
            - ภาษาอังกฤษ 
โดยมีคะแนนรวมกันไมํต่ ากวําร๎อยละ 30 

2. คะแนนการสอบวิชาเฉพาะ 2 วิชา 
            -  วิชา 60 เฉพาะวาดเส๎นมัณฑนศิลป์ 
            - วิชา 67 ออกแบบเครื่องแตํงกาย 
โดยมีคะแนนแตํละวิชาไมํต่ ากวําร๎อยละ 50 
      คณะกรรมการออกและตรวจข๎อสอบได๎มีการหารือและ
ก าหนดหัวข๎อที่ใช๎ในการออกข๎อสอบและด าเนินการคัดเลือก 
ตรวจสนามสอบและตรวจข๎อสอบอีกครั้งและประกาศผลผําน
ทางเว็บไซด์ www.decentrance.su.ac.th และสอบสัมภาษณ์
จนเสร็จสิ้นทุกขบวนการทั้งหมดแล๎วภาควิชาฯ ได๎จ านวนรับ
นักศึกษา 52 คน 
 
การประเมินผลการรับนักศึกษา 
      ผลจากการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาในปีการศึกษา 
2560 พบวํา ยังไมํสามารถรับนักศึกษาให๎ครบจ านวนตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว๎ในการเปิดรับสมัครในรอบแรกได๎ ต๎องมีการ
เปิดรับสมัครในรอบที่ 2 จากการประเมินกระบวนการพบวํา
นักศึกษามีการสละสิทธ์จ านวนคํอนข๎างมากจากการผํานสอบ
ข๎อเขียน จ านวน 51 คน เข๎าสอบสัมภาษณ์จ านวน 35 คน 
เนื่องจาก 

1. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครสอบได๎มากกวํา 1 
สาขาวิชา ที่ต๎องการเข๎า ไมํได๎จ ากัดเพียงอันดับเดียว 

2. นักศึกษาเลือกเข๎าเรียนตํอที่สถาบันอ่ืน  
 

การปรับปรุงในการรับนักศึกษาครั้งต่อไป 
      เพ่ือต๎องการให๎เกิดความเสมอภาคเทําเทียมกันทุกคน

และป้องกันการสละสิทธิ์ในการเข๎าศึกษาตํอสถาบันอ่ืน และ
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
ทาง ทปอ.ได๎มีการรํวมกันพิจารณากระบรวนการคัดเลือกบุคคล
เข๎าศึกษาตํอในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเริ่มใช๎ตั้งแตํปีการศึกษา 

http://www.decentrance.su.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
2561 จึงได๎มีการ โดยมีหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ  

1. นักเรียนควรอยูํในห๎องเรียนจนจบชั้น ม.6 
2. นักเรียนแตํละคนมีเพียงหนึ่งสิทธิ์ในการตอบรับ

สาขาวิชาที่เลือกเพ่ือความเสมอภาค 
3. สถาบันอุดมศึกษาในเครือขําย ทปอ.ทุกแหํงจะเข๎ารํวม

ระบบ Clearing House เพ่ือบริหาร 1 สิทธิ์ของ
นักเรียน 
โดยได๎มีก าหนดรับสมัคร 5 รอบ 
รอบท่ี 1 การรับด๎วย Portfolio โดยไมํมีการสอบ  
           ข๎อเขียน 
รอบท่ี 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข๎อเขียนหรือ 
           ข๎อสอบปฏิบัติ 
รอบท่ี 3 การสอบรับตรงรํวมกัน 
รอบท่ี 4 การรับแบบ Admission 
รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ 

คณะจึงได๎มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์  
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 25 พ.ค.2560 ได๎มีมติก าหนดการรับสมัคร 
สอบคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาตํอระบบใหมํ (SU TCAS) จ านวน  
3 รอบ  
          รอบท่ี ½ Clearing House  

- ผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา 
- Portfolio  
- สอบวิชาเฉพาะวาดเส๎นและวิชาออกแบบ

ประจ าสาขา 
- สอบสัมภาษณ์ 

รอบท่ี 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข๎อเขียนหรือ 
           ข๎อสอบปฏิบัติ 

- มีคะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา 
- สอบวิชาเฉพาะวาดเส๎นและวิชาออกแบบ

ประจ าสาขา 
- สอบสัมภาษณ์ 

รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ 
- มีคะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา 
- สอบวิชาเฉพาะวาดเส๎นและวิชาออกแบบ

ประจ าสาขา 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- และเลือกสอบสัมภาษณ์เพียงภาควิชาเดียว 

ซึ่งจากการคัดเลือกท่ีผํานมา 2 รอบคือรอบที่ ½  
Clearing House และรอบที ่2 การรับแบบโควตาที่มี
การสอบข๎อเขียนหรือข๎อสอบปฏิบัติ ซึ่งการสอบทั้ง 2 
รอบแตํละภาควิชายังไมํได๎จ านวนนักศึกษาตาม
เป้าหมายเนื่องจากนักศึกษาสามารถยื่นสอบสัมภาษณ์
ได๎หลายสาขาฯท าให๎มีการสละสิทธิ์ในการสอบ
สัมภาษณ์จึงมีการเปิดรับในรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
โดยก าหนดให๎ยื่นสอบสัมภาษณ์ได๎เพียงสาขาเดียวซึ่งอยูํ
ในชํวงด าเนินการและจะน าผลการรับเข๎าไปวิเคราะห์
และประเมินตํอไป 

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
      จากผลการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรที่ผํานมาซึ่งมี
นักศึกษาไมํสามารถส าเร็จตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรด๎วย
ปัญหาสํวนตัว, วุฒภิาวะและปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรจึงได๎มีการ
จัดการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษาดังนี้ 
 
กลไกการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1. หลักสูตรมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษารวมกับคณะ 
2. มีระบบที่ปรึกษาทางวิชาการโดยมีการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

ทางวิชาการโดยพิจารณาจากภาระงานของอาจารย์แตํละ
ทํานเพ่ือให๎สามารถจัดการบริหารเวลาให๎ค าปรึกษาและดูแล
นักศึกษาได๎อยํางทั่วถึง 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. เมื่อนักศึกษาผํานเกณฑ์การคัดเลือกของคณะและยืนยัน
สิทธิ์การเป็นนักศึกษาเรียบร๎อยแล๎วจึงมีการจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมํรํวมกับทางคณะฯ (15 ส.ค.60) 
ส่วนของทางคณะฯ 

      โดยทางคณะแนะน าให๎รู๎จักองค์กร คณาจารย์ทุกภาควิชา 
การจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน การประเมินผลการ
เรียนการสอน ระเบียบของกิจการนักศึกษา การจัดกิจกรรม
นักศึกษา ทุนการศึกษา 

 ส่วนของทางหลักสูตรฯ 
      มีการปฐมนิเทศโดยนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ เพ่ือพบปะพูดคุยสร๎างความคุ๎นเคย  
แนะน าการเตรียมตัวและใช๎ชีวิตในมหาวิทยาลัย และข๎อปฏิบัติ
ตํางๆ ของภาควิชาฯ และให๎นักศึกษารุํนพ่ีมีสํวนรํวมในการเป็นพี่
เลี้ยงดูแลให๎การแนะน าเรื่องตํางๆ เพ่ือสร๎างความใกล๎ชิดและ
คุ๎นเคยให๎กับนักศึกษาใหมํ 
 

2. มีการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในปีการศึกษา 
2560 โดยผํานการพิจารณาจากทางภาควิชาและคณะฯ 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการท าหน๎าที่แนะน าเนื้อหา
ในหลักสูตร โครงสร๎างหลักสูตรและรายวิชาที่จัดการเรียน
สอนของนักศึกษาใหมํที่ต๎องลงเรียน ระบบกฎเกณฑ์ตํางๆ 
ในการศึกษา 

             
การประเมินกระบวนการ 
      จากผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมของนักศึกษาท าให๎
นักศึกษามีความเข๎าใจในลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตร
มากยิ่งขึ้นและสามารถปรับตัวให๎ใช๎ชีวิตในมหาวิทยาลัยได๎มาก
ยิ่งขึ้นมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับรุํนพ่ีและเพ่ือนรํวมรุํนมากยิ่งข้ึนแตํ
กิจกรรมปฐมนิเทศสํวนใหญํจะจัดเนื้อหาของทางหลักสูตรและ
คณะซึ่งอาจจะยังไมํครอบคลุมความต๎องการของนักศึกษาใหมํ
ที่มาจากพ้ืนที่ตํางๆ ที่แตกตํางกันความสามารถในการปรับตัว
และความพร๎อมที่แตกตํางกัน 
         
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน 
      ส ารวจและวิเคราะห์ข๎อมูลของนักศึกษาเข๎าให๎เพ่ือน าไป
ปรับกิจกรรมปฐมนิเทศและการเตรียมความพร๎อมเพ่ือให๎
ครอบคลุมความต๎องการของนักศึกษาในการปรับตัวให๎เข๎ากับ
สภาพแวดล๎อมในการเรียน 

 
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) 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
      หลักสูตรฯ มีการควบคุมดูแลเพื่อให๎นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวได๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมการเรียนนอกเหนือจากเรื่องทาง
วิชาการเทํานั้น หลักสูตรยังเล็งเห็นวํา ปัญหาทางสุขภาพจิตก็
เป็นอุปสรรคท่ีส าคัญอยํางหนึ่งในการเรียนของนักศึกษา 
เพ่ือให๎นักศึกษาสามารถศึกษาเลําเรียนในชั้นเรียนได๎อยําง
ราบรื่นและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
โดยหลักสูตรได๎มีการควบคุมดูแล ดังนี้ 
  
กลไกการควบคุมการดูแล 
1. มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจ านวน 1 คนประจ าทุกชั้นปี

คํอยให๎การดูแลควบคุมและให๎ค าปรึกษาตลอดจนจบ
การศึกษาโดยจะมีการแจ๎งแกํนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ 

2. มีการควบคุมดูแลการให๎ค าปรึกษาศิลปนิพนธ์ 
2.1. มีการแตํงตั้งคณะกรรมการศิลปนิพนธ์และ

คณะกรรมการตรวจและตัดสินศิลปนิพนธ์ 
2.2. จัดให๎มีที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์โดยเป็นอาจารย์ผู๎สอนและ

ผู๎เชี่ยวชาญภายนอก 
3. มีการใช๎ระบบโซเชียลมีเดียในการสื่อสารและติดตํอระหวําง

นักศึกษาและอาจารย์ 
4. นักศึกษาสามารถเข๎าถึงตัวคณาจารย์ในภาควิชาทุกทํานได๎

โดยตรงและงําย 
5. มีการจัดกิจกรรมการบรรยายศิลปะบ าบัด 

 
ผลการด าเนินงานควบคุมการดูแล 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจ านวน 1 คนให๎แกํนักศึกษาชั้น

ปี 1 ที่เข๎ามาใหมํในทุกๆปีโดยจะแจ๎งชื่อที่ปรึกษาในวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีหน๎าทีคํอยดูแล
และก ากับนักศึกษาทั้งในเรื่องทางวิชาการ การลงทะเบียน กฏ
ระเบียบตํางๆรํวมทั้งการให๎ค าปรึกษาตํางๆโดยจะดูแล
นักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาตั้งแตํแรกเข๎าจนส าเร็จ
การศึกษา ท าให๎นักศึกษาสามารถปรับตัวและใช๎ชีวิตในมหา
ลัยได๎อยํางราบรื่นและส าเร็จการศึกษาตามทีหลักสูตรก าหนด 

2. ผลการด าเนินการดูแลและควบคุมศิลปนิพนธ์เพ่ือให๎นักศึกษา
สามารถท าโครงการศิลปนิพนธ์ได๎เสร็จลุลํวงเป็นไปได๎ด๎วยดี
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
โดยหลักสูตรมีการแตํงตั้งคณะกรรมการศิลปนิพนธ์และ
คณะกรรมการตรวจและตัดสินศิลปนิพนธ์เพื่อแนะน าปรึกษา
และตรวจศิลปนิพนธ์ โดย 

      - คณะกรรมการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวหน๎า
ในสายอาชีพ และมีการจัดปฐมนิเทศรายวิชาศิลปนิพนธ์แกํ
นักศึกษาท่ีลงในรายวิชานี้ เพ่ือเตรียมความพร๎อมและแนะน าการ
เลือกหัวข๎อ และเสนอหัวข๎อในการท างานตลอดจนดูแลจนเสร็จ
สิ้นทั้งหมดของขบวนการ 
      - อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ เพ่ือชํวยดูแลให๎ค าแนะน า
และปรึกษาให๎แกํนักศึกษา โดยนักศึกษาแตํละคนจะมีที่ปรึกษา 
2 คน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 1 คนและอาจารย์ที่ปรึกษาภายนอก 1 คน ซึ่งมาจาก
คณะกรรมการศิลปนิพนธ์ โดยก าหนดให๎นักศึกษาต๎องเข๎าปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งภายนอกและภายในอยํางน๎อยไมํต่ ากวําคน
ละ 2 ครั้ง ระหวํางการตรวจศิลปนิพนธ์ทุกครั้งโดยมีใบบันทึก
การเข๎าปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและต๎อง    แนบใบบันทึก
การเข๎าปรึกษากํอนเข๎าตรวจศิลปนิพนธ์ทุกครั้ง มิเชํนนั้นจะไมํมี
สิทธิ์เข๎าตรวจ ผลการด าเนินงานท าให๎นักศึกษามีความ
กระตือรือร๎นมากยิ่งขึ้นสํงผลให๎ผลงานของนักศึกษามี
ความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว 
3. การสื่อสารโดยใช๎สื่อโซเชียวระหวํางกลุํมอาจารย์และนักศึกษา

ทุกชั้นปี นักศึกษาสามารถได๎รับค าตอบ และแก๎ปัญหาอยําง
รวดเร็ว  

4. จัดกิจกรรมการบรรยายศิลปะบ าบัด เนื่องจากสภาพจิตใจก็
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการเรียนที่สํงผลให๎นักศึกษาไมํ
สามารถจบตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือไมํสามารถ
เรียนตามเนื้อหาในหลักสูตรได๎ทันเพ่ือน นอกเหนือจาก
วิชาการหรือเนื้อหาที่ต๎องเรียนแล๎วนั้นสภาพจิตใจยังเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยที่มีความความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนให๎
นักศึกษาสามารถศึกษาของเราเรียนในหลักสูตรได๎อยํางเต็ม
ศักยภาพและสามารถบรรลุตามผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังได๎ 
หลักสูตรฯ จึงได๎มีการจัดกิจกรรมการบรรยาย “ศิลปะบ าบัด” 
ณ ห๎องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร ชั้น 1 อาคารศิลป์พีระศรี 3 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ (19 ก.พ.61) โดยเชิญคุณ NIPARPON 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
JOHANSEN, MA,LMFT, ATR นักศิลปะบ าบัดมาพูดคุยและ
บรรยายเรื่องการใช๎ศิลปะเพ่ือการบ าบัดและปลดปลํอย
อารมณ์ความรู๎สึกผํานงานศิลปะเพ่ือเป็นทางออกในการผํอน
คลายและการใช๎ชีวิตในสังคมให๎กับนักศึกษาสาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายในทุกชั้นปี รวมทั้งบุคคลที่มีความ
สนใจเข๎ารํวมฟัง  
 

การประเมินผลการควบคุมการดูแล 
1. จากการมีที่ปรึกษาทางวิชาการและอาจารย์ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาท าให๎นักศึกษาปรับตัวได๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อม
การเรียนและสามารถศึกษาเลําเรียนในชั้นเรียนได๎ดีขึ้น 

2. การก าหนดให๎นักศึกษาต๎องเข๎าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง
ภายนอกและภายในอยํางน๎อยไมํต่ ากวําคนละ 2 ครั้ง
ระหวํางการตรวจศิลปนิพนธ์ทุกครั้งโดยมีใบบันทึกการเข๎า
ปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและต๎องแนบใบบันทึกการเข๎า
ปรึกษากํอนเข๎าตรวจศิลปนิพนธ์ทุกครั้งมิเชํนนั้นจะไมํมี
สิทธิ์เข๎าตรวจนั้นท าให๎นักศึกษามีความกระตือรือร๎นในการ
เข๎าหาที่ปรึกษามากข้ึนสํงผลให๎ผลงานของนักศึกษามีการ
พัฒนาไปอยํางรวดเร็ว 

3. การตั้ง line group ระหวํางกลุํมอาจารย์และนักศึกษาทุก
ชั้นปีท าให๎แก๎ปัญหาได๎ทันทํวงที 

4. การจัดโครงการกิจกรรมบ าบัดอาจจะยังไมํเห็นผลเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนในทันทีแตํอยํางน๎อยนักศึกษาได๎เรียนรู๎
และมีแนวทางที่สามารถผํอนคลายและปลดปลํอย
ความรู๎สึกผํานงานศิลปะได๎ 
 

การปรับปรุง/พัฒนาผลจากการประเมิน 
      จากการประเมินกระบวนการท าให๎เข๎าถึงนักศึกษาได๎มาก
ยิ่งขึ้นและมุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพและทักษะรวมทั้งสภาพ
จิตใจของนักศึกษาให๎มีความพร๎อมในการใช๎ชีวิตในหมาวิทยาลัย 
และติดตามผลในปีการศึกษาตํอไป 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
      จากการประเมินผลข๎อมูลที่ผํานมาของปีการศึกษา 2559
พบวํา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกหลักสูตร ชํวย
สํงเสริมและพัฒนาให๎มีการเรียนรู๎ที่ยืดหยุํน สร๎างสรรค์ และท๎า
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ทาย มองเห็นปัญหาและสามารถเรียนรู๎วิธีการแก๎ไข ซึ่งเป็นการ
สร๎างทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ให๎กับนักศึกษา รวมทั้ง
การสนับสนุนสํงเสริมให๎นักศึกษาสํงงานประกวด เพ่ือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพตนเองนั้น ท าให๎หลักสูตรมีนักศึกษาที่ได๎รับ
รางวัลและเข๎ารอบงานในการประกวดตํางๆ ทุกปี แตํหลักสูตร
เล็งเห็นวําโครงการความรํวมมือ ที่พานักศึกษาไปตํางประเทศใน
ปี 2559 นั้น ยังเข๎าไมํถึงนักศึกษาได๎ทั่วถึงทุกกลุํม เนื่องจาก
หลักสูตรออกคําใช๎จํายในเรื่องคําเรียนให๎ แตํนักศึกษาต๎องออก
คําใช๎จํายเองด๎วยบางสํวน หลักสูตรฯจึงได๎มีการศึกษาหารือใน
การปรับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาไหมโดยมีกระบรวน 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎
ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
 
กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
      หลักสูตรฯ มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมี
การก าหนดแผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมที่มีความรํวมมือกับตํางประเทศ 
 
ผลการด าเนินงาน 
1. หลักสูตรฯมีการประชุมหารือและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีโดยมีการก าหนดแผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
และแผนงานโครงการ/ กิจกรรมที่มีความรํวมมือกับ
ตํางประเทศ โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการและ
กิจกรรมตํางๆ รวมทั้งทุนอุดหนุนให๎นักศึกษา  
ได๎แกํ  

- กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุนอุดหนุนศิลปนิพนธของ
นักศึกษา ปการศึกษา 2560 

- ทุนอุดหนุนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลเพ่ือคัดเลือกผลงาน 
เขาประกวด ปการศึกษา 2560 

- ทุนอุดหนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแตมี ความขาด
แคลน 
  

2. หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมสํงเสริม
หลักสูตร ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรแสดงผลงานในรายวิชา 367 103 

Fashion Design I จัดโครงการ Part 9.1 โดยมีกิจกรรม
การเดินแฟชั่นโชว์และจัดแสดงผลงาน ของนักศึกษาชั้น
ปีที ่2 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตรแสดงผลงานในรายวิชา 367 109 
Fashion Design II จัดโครงการ จ าศิลป์ โดยมีกิจกรรม
การเดินแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

      ทั้ง  2 รายวิชาดังกลําว เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในชํวงท๎าย
เทอมเมื่อใกล๎จะปิดคอร์สของทุกๆ ปี โดยรายวิชา367 103 
Fashion Design I จะเป็นชํวงของเทอมต๎น และ 367 109 
Fashion Design II อยูํในชํวงของเทอมปลาย เพ่ือให๎นักศึกษาได๎
น าความรู๎และผลงานในชั้นเรียนมาจัดแฟชั่นโชว์ เพ่ือฝึกทักษะ
การจัดงานผํานทางกิจกรรม โดยมีการแบํงหน๎าที่กันควบคุมดูแล
วางแผน และจัดด าเนินการโดยมีอาจารย์ผู๎สอนคอยให๎ค าแนะน า
ก ากับดูแล 

 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรการแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ของ

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย
และภาควิชาการออกแบบเครื่องประดับ ในรายวิชา 
360 102 Design II จัดโครงการ MONSTER BALL 
crafty scraps 2018 

      เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยความรํวมมือระหวํางภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย และภาควิชาการออกแบบเครื่องประดับ
ในรายวิชา 360 102 Design II ซึ่งเป็นรายวิชาแกนเชํนเดียวกัน 
เพ่ือให๎นักศึกษาได๎ฝึกท างานเรียนรู๎และแลกเปลี่ยนความคิดซึ่ง
กัน นอกเหนือแคํเพียงในภาควิชาเพ่ือเปิดกว๎างทางการความคิด
และการท างานรวมกันกับศาสตร์อ่ืนๆ ไดโ๎ดยอาจารย์ทั้ง 2 
ภาควิชาจะมีการบรรยาย ตรวจและวิจารณ์งาน และก าหนด
หัวข๎อให๎นักศึกษาท างานรํวมกันเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 6 
  
โครงการ/กิจกรรมที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ 

- โครงการความรํวมมือกับสถาบัน ITS MACHINA 
LONATI โดยได๎น าผลงานของนักศึกษาของหลักสูตรฯ 
มารํวมแสดงในงาน Serata della Moda 2018 ที่ 
Brixia Forum เมือง Brescia ประเทศอิตาลี นักศึกษา
ได๎มีการเรียนรู๎กับสถาบันภายนอกในตํางประเทศเพ่ือ
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
เพ่ิมประสบการณ์และสร๎างความพร๎อมในการเรียนรู๎
และพัฒนาในเรื่องของภาษาในการสื่อสาร เพ่ือเปิด
โอกาสให๎กับนักศึกษาได๎อยํางทั่วถึงและมากยิ่ง ขึ้น
หลักสูตรจึงเป็นผู๎สนับสนุนคําใช๎จํายให๎แกํนักศึกษาโดย
ในปีนี้ได๎มีการปรับกิจกรรมและเปลี่ยนแปลงวิธีการ
คัดเลือกนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการโดยคัดเลือกจาก
เกรดเฉลี่ยในรอบแรกและคัดเลือกรอบที่ 2 อีกครั้งจาก
การน าเสนอผลงาน 
        

3. หลักสูตรมีการจัดทุนอุดหนุนให๎กับนักศึกษา 
- ทุนอุดหนุนศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา คนละ 10,000 

บาท แกํนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศิลปนิพนธ์ 
- ทุนอุดหนุนนักศึกษาที่ได๎รับรางวัลเข๎ารอบการประกวด

ทุนละ 3000 บาท 
 

การประเมินผลกระบวนการ 
      นักศึกษาได๎มีการฝึกการจัดกิจกรรมแฟชั่นโชว์  โดยมี
อาจารย์ผู๎สอนเป็นผู๎ควบคุมคอยดูแล ซึ่งจะท าให๎นักศึกษามีความ
ช านาญและสะสมประสบการณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการฝึกนี้จะสํงผล
ตํอยอดตอนนักศึกษาจัดแฟชั่นโชว์ในงานศิลปนิพนธ์ 
      โครงการความรํวมมือกับตํางประเทศ เข๎าถึงนักศึกษาได๎
อยํางมีความเทําเทียม และทั่วถึงนักศึกษามากยิ่งขึ้นและกระตุ๎น
ให๎นักศึกษาให๎มีการใสํใจในการเรียนและพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น 
 
การปรับปรุง/พัฒนาผลจากการประเมิน 
      หลักสูตรมีการหารือในการเปลี่ยน ทุนอุดหนุนศิลปนิพนธ์
ของนักศึกษา คนละ 10,000 บาท ให๎เมื่อนักศึกษาลงทะเบียน
ศิลปนิพนธ์ตอนอยูํปี 4 มาเป็นการซื้อเครื่องมือจักรเย็บผ๎าแทน
ตอนที่นักศึกษาเข๎ามาเรียนเพราะจักรเย็บผ๎าเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญมากในการเรียนด๎านแฟชั่น 

 
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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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.3) 

- การคงอยูํ   
- จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  

ประกอบด๎วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รับเข๎าปี 2560) 
จ านวน 47 คน อัตราการคงอยูํเทํากับ 90.38 % 

- จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
ประกอบด๎วย 

      นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รับเข๎าปี 2559) จ านวน 37 คน อัตรา
การคงอยูํเทํากับ 92.50 % 
      นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รับเข๎าปี 2558) จ านวน 40 คน อัตรา
การคงอยูํเทํากับ 83.33 % 

ระบบ
ทะเบียน 

 - การส าเร็จการศึกษา  
      อัตราการส าเร็จการศึกษา (รับเข๎าปี 2555) = 75.00 % 
      อัตราการส าเร็จการศึกษา (รับเข๎าปี 2556) = 84.44 % 
      อัตราการส าเร็จการศึกษา (รับเข๎าปี 2557) = 84.31 % 

 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข๎อร๎องเรียนของนักศึกษา 
      ผลส ารวจปี 2558 = 3.27  
      ผลส ารวจปี 2559 = 3.24 

      ผลส ารวจปี 2560 = 3.02 

 

 
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) 
 
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 2 2 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
8/3  = 2.67 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 
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1. มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู๎ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข๎องกับ
วิชาชีพการออกแบบ และมีการปรับปรุง/ พัฒนากระบวนการ เพื่อน าไปสูํการปฏิบัติให๎เห็นผลเป็นรูปธรรม 

2. จัดให๎มีทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมและทุนการศึกษาเพื่อสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาไปสูํนัก
ออกแบบมืออาชีพ โดยมี ทุนอุดหนุนศิลปนิพนธของนักศึกษา ปการศึกษา 2560 , ทุนอุดหนุนนักศึกษาท่ีไดรับ
รางวัลเพื่อคัดเลือกผลงานเขาประกวด ปการศึกษา 2560,ทุนอุดหนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแตมี ความ
ขาดแคลน 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ผลักดันนักศึกษาให๎มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยการจัดให๎มีทุนสนับสนุน
การจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์โครงการตํางๆ อาทิ เชํน โครงการประกวด ฯลฯ ให๎นักศึกษาเข๎ารํวม
เพ่ิมข้ึน 

2. มีการควบคุมดูแลการให๎ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกํนักศึกษา 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
      หลักสูตรฯ มีการทบทวนตรวจสอบจ านวนอาจารย์ผู๎รับ 
ผิดชอบหลักสูตรอยูํเสมอ เนื่องจากหลายปีที่ผํานมา หลักสูตร 
ได๎เผชิญกับปัญหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรขาดแคลน เนื่องจาก 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีน๎อย ท าให๎เสี่ยงกับจ านวนอาจารย์ 
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรต่ ากวําเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 
      จากปีการศึกษา 2559 ที่ผํานมา เนื่องจากอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรเดิม 2 ทํานได๎มีการลาออกจากราชการและย๎ายไปเป็น 
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน ท าให๎หลักสูตรมีอาจารย์ผู๎รับ 
ผิดชอบหลักสูตรไมํครบตามเกณฑ์ของ สกอ. หลักสูตรจึงได๎มี 
การรับอาจารย์ใหมํเพ่ิม และมีการจ๎างตํออาจารย์ที่เกษียณอายุ 
แล๎ว รวมทั้งมีการแตํงตั้งอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรให๎ครบ 
เพ่ือให๎หลักสูตรได๎มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ.โดยมีการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 
กลไกการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
- การรับอาจารย์ใหม่ 
      การรับอาจารย์ใหมํเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนดโดย
คณะฯ จะมีระบบการรับและการแตํงตั้งคณะกรรมการตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มีผู๎บริหารและกรรมการหลักสูตรเป็น
กรรมการเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1. หลักสูตรด าเนินการประชุม เพื่อก าหนดคุณสมบัติทางด๎าน
คุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู๎ ความสามารถ ประสบการณ์
ที่จะต๎องสอดคล๎องกับความต๎องการของหลักสูตรผู๎สมัคร
จะต๎องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอยํางใดอยํางหนึ่ง
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดไว๎  

2. ภาควิชาระบุวันเริ่มต๎นรับสมัครและระยะเวลาในการรับ
สมัครที่จะต๎องไมํน๎อยกวํา 1 เดือน วันสอบข๎อเขียน วัน
สอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลข๎อเขียน  ส าหรับวันประกาศ
ผลการคัดเลือกคณะจะเป็นผู๎ก าหนด 

3. ภาควิชาสรรหาอาจารย์ในภาควิชาเพ่ือให๎คณะตั้งเป็น
กรรมการคัดเลือกอาจารย์ใหมํ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
4. ภาควิชาท าบันทึกแจ๎งข๎อมูลทั้งหมดตั้งแตํข๎อ  

1 – 3 ไปยังฝ่ายบุคคลของคณะเพ่ือให๎ฝ่ายบุคคลจัดท า
เป็นประกาศรับสมัครและด าเนิน การประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร 

5. ด าเนินการสอบและสอบสัมภาษณ์ 
6. ประกาศผล 
7. มหาวิทยาลัยมีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหมํ 

 
- การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. หลักสูตรฯ แตํงตั้งอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณา 
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนดไว๎ โดยมีการประชุมเพ่ือ 
วางแผนการปรับและแตํงตั้งอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
2. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบประชุม เพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อ 
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรโดยท าบันทึกข๎อความขอเปลี่ยน 
แปลงรายชื่ออาจารย์ผู๎รับผิดชอบ และเอกสารรายละเอียดการ 
ปรับปรุงแก๎ไขหลักสูตร (สมอ.08) สํงเรื่องเข๎าคณะกรรมการ 
ประจ าคณะพิจารณาเพ่ือสํงเรื่องเข๎าสภาอนุมัติตํอไป โดย 
หลักสูตรมีการเตรียมความพร๎อมให๎กับอาจารย์ใหมํ โดย 
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรแนะน าหลักสูตร และการจัดการ 
เรียนการสอน ประชุมเพ่ือจัดภาระงานสอนให๎กับอาจารย์ใหมํ 
 
ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรรับอาจารย์ใหมํ 1 คน คือ 
อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา และจ๎างตํออาจารย์ปิยะวัฒน์ 
พัฒนภักดี ที่เกษียณอายุ รวม ทั้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร โดยเพิ่ม อาจารย์เสรี เทียนเจลี้ รวมมี
อาจารย์ประจ าภาควิชาทั้งหมด 5 คน 
 
การประเมินกระบวนการ 
      ผลจากกระบวนการ ท าให๎หลักสูตรสามารถหาอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร มาทดแทนอาจารย์ที่ลาออกและย๎ายไป
หลักสูตรอ่ืนได๎ทันทํวงที ท าให๎หลักสูตรมีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามเกณฑ์ของ สกอ.แตํเนื่องจากอาจารย์ประจ า
ภาควิชาเป็นชุดเดียวกัน ท าให๎หลักสูตรยังคงมีความเสี่ยงในเรื่อง
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรสูงอยูํ หากขาดอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรไปเพียง 1 คน 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 
การปรับปรุง/พัฒนาผลจากการประเมิน 
      อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมหารือแผนการรับ
บุคคลากรเพ่ิม เพ่ือจัดการกับความเสี่ยงในกรณีท่ีหลักสูตรขาด
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรกระทันหัน       

 - ระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
กลไกการระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรมีสํวนรํวมในการบริหาร
จดัการหลักสูตรโดยจัดให๎มีการจัดการประชุมทุกเดือน 

2. มอบหมายภาระงานสอนและงานอ่ืนๆ ให๎สอดคล๎องกับ
ความถนัดและความเชี่ยวชาญของอาจารย์แตํละทําน โดย
พิจารณาภาระงานสอน งานวิจัยสร๎างสรรค์ งานบริการ
วิชาการ และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให๎เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติ ราชการ (KPI) 

3. มีการเชิญอาจารย์พิเศษที่เป็นผู๎เชี่ยวชาญและมีความรู๎
เฉพาะทางเพ่ือมาถํายทอดความรู๎ให๎แกํนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน 
      หลักสูตรมีการจัดประชุมผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกเดือน 
หรือมีวาระพิเศษเพ่ือการปรึกษาหารือและด าเนินการบริหารจัด
หลักสูตรในด๎านตํางๆ โดยมีการประชุมวางแผนการจัดการเรียน
การสอน และการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนในรายวิชาที่ต๎องการ
ถํายทอดความรู๎จากประสบการณ์ท างานตรง และมีการก าหนด
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มาเป็นผู๎ประสานงานหรือสอนรํวมด๎วย
ในทุกรายวิชา กํอนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งอาจารย์ไดป๎ฏิบัติตาม
ภาระงานสอนและภาระงานที่รับมอบหมาย โดยมีการติดตาม
ด๎วยเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPI) ตามรอบของ
การประเมนิ รอบท่ี 1 : 1 ต.ค.- 31 มี.ค. และ รอบท่ี 2 : 1 
เม.ย.-30 ก.ย.  
  
การประเมินผลกระบวนการ 
      หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน
ของหลักสูตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และการเชิญอาจารย์พิเศษ
ที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นผู๎สอนเพ่ือถํายทอดประสบการณ์ตรง
นั้น ท าให๎ได๎อัพเดทข๎อมูลที่ใหมํในวิชาชีพเสมอ ท าให๎มีเครือขําย
ในวงการวิชาชีพ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ภาควิชาจะย๎ายกลับมา
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ทั้งหมด จากเดิมทีใ่ช๎ควบคูํกับ
อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น 5 กรุงเทพฯ จนกวําการปรับปรุงอาคารที่
วังทําพระจะแล๎วเสร็จ ซึ่งจะมีผลกระทบในเรื่องการบริหาร
อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ ด๎านการเดินทาง จึงต๎องมีการ
ประชุมหารือเพ่ือปรับภาระงานของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 
การปรับปรุง/พัฒนาผลจากการประเมิน 
      จัดประชุมหารอื วางแผนเตรียมรับมือในการบริหารและ
ปรับภาระงานอาจารย์ เมื่อมีการย๎ายกลับมา จัดการเรียนการ
สอนทีว่ิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม เพียงแหํงเขต
เดียว 

 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
กลไกการระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      หลักสูตรมีแผนและระบบกลไกลในการสํงเสริมพัฒนา
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งจากทางมหาวิทยาลัย ทาง
คณะฯ และสํวนของภาควิชาเอง โดยหลักสูตรมีการประชุมจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ในสํวนของการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
โดยได๎มีการจัดโครงการเพ่ือสํงเสริมอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาวิชาการเพ่ือเพ่ิม
คุณวุฒิ/ต าแหนํงทางวิชาการ 

2. โครงการศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 
3. โครงการเสริมทักษะ พัฒนา และฝึกอบรมวิชาชีพบุคลากร  

 
ผลการด าเนินงาน 
      หลักสูตรมีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรและสํงเสริมให๎อาจารย์เข๎ารํวมอบรมกับหนํวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

- อ.วรุษา อุตระ เข๎ารํวมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "AUN-QA mplementation" ครั้งที่1 ระหวํางวันที่ 
27-28 กุมภาพันธุ์ 2561 

- อ.วรุษา อุตระ เข๎ารํวมอบรมโครงการจัดการความรู๎ของ
ทางคณะ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561      

 
      มีการจัดโครงการศึกษาดูงานประจ าปีการศึกษา 2560 โดย

-แผนปฏิบัติ
ราชการฯ
ปีงบประมาณ 
2561 
-หลักฐานจาก
ทาง
มหาวิทยาลยัฯ 
-หลักฐานจาก
ทางคณะฯ 
-สรุปโครงการ
ศึกษาดูงาน
ประจ าปี
การศึกษา 
2560
มหาวิทยาลยั 
South China 
Agricultural 
University ณ 
นครกวางโจว 
ประเทศจีน 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ไปศึกษาดูงานทีม่หาวิทยาลัย South China Agricultural 
University ณ นครกวางโจว ประเทศจีน ระหวํางวันที่ 7-11 
มกราคม 2561 เพ่ือเรียนรู๎ในวัฒนธรรมและการจัดการเรียนการ
สอน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการออกแบบเครื่องแตํงกายท่ี 
Guangzhou Zhongda Fabric Market 
        
การประเมินผลกระบวนการ 
      หลักสูตรมีการพิจารณาและวางแผนให๎การสนับสนุนการ
พัฒนาอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอยํางตํอเนื่องโดยมีระบุใน
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาน 2561 โดยมี 
1. โครงการสงเสริมบุคลากรในการพัฒนาวิชาการ เพ่ือเพ่ิม

คุณวุฒิ / ต าแหนงทางวิชาการ 
2. โครงการศึกษาดูงาน ประจ าปการศึกษา 2560 
3. โครงการเสริมทักษะ พัฒนา และฝกอบรม วิชาชีพบุคลากร 

ซึ่งจากท่ีผํานมายังไมํมีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทําน 
ไหนของบประมานในการพัฒนาวิชาการ เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ / ต า 
แหนงทางวิชาการซึ่งภาควิชายังขาดแคลนอยูํ 

การปรับปรุง/พัฒนาผลจากการประเมิน 
       กระตุ๎นให๎อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรขอต าแหนํงทาง
วิชาการและเพ่ิมพูนคุณวุฒิ 

 
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) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์  
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

(1) ร๎อยละอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
1 x 100/ 5 = 20.00 

ตารางที่ 1.1-1 

 (2) ร๎อยละอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหนํงทางวิชาการ  
0 x 100/ 5 = 0.00 

ตารางที่ 1.1-1 

 (3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  
(1.00+4.00) x 100/ 5 = 100 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 
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4.2(1) สรุปจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ๎างอิง 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4 ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
ร๎อยละอาจารยป์ระจ าที่มวีุฒิปริญญาตรี ร๎อยละ 0.00  
ร๎อยละอาจารยป์ระจ าที่มวีุฒิปริญญาโท ร๎อยละ 80.00  
ร๎อยละอาจารยป์ระจ าที่มวีุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 20.00  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 40.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 20.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20 ขึ้นไป) 
 
4.2(2) สรุปจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามต าแหน่งวชิาการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
รองศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์ที่ไมํมีต าแหนํงทางวิชาการ คน 5 ตารางที่ 1.1-1 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหนํงวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) คน 0  
ร๎อยละอาจารยป์ระจ าที่มีต าแหนํงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร๎อยละ 0.00  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  : 1.67  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ 0.00  เกณฑ์ประเมิน  : 0.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 36.00  ผลการด าเนินงาน     ไมํบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 36.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3.00 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/ตาราง
อ๎างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 0.20   ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ 0.20   ตารางที่ 4.2-1 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/ตาราง
อ๎างอิง 

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 0.40   ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40   ตารางที่ 4.2.2 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแตํวันที่ออกประกาศ 

0.40   
ตารางที่ 4.2.2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํ
วันที่ออกประกาศ 

0.40   
ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํม
ที่ 2 0.60   ตารางที่ 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI 
กลุํมที่ 2 

0.60   ตารางที่ 4.2.3 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํใน
ฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํใน
ฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํม
ที่ 1 

0.80   ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI 
กลุํมที่ 1 

0.80   ตารางที่ 4.2.4 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานที่ได๎รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับการประเมินผํานการประเมินต าแหนํง
ทางวิชาการแล๎ว 

1.00   ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หนวํยงานหรอืองค์กรระดับชาติวาํจ๎างให๎ด าเนินการ 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.6 ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค๎นพบใหมํและได๎รับการจดทะเบียน 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.7 ต ารา หนังสือ หรอืงานแปลที่ผํานการประเมินต าแหนํงทางวิชาการแลว๎ 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมิน 1.00 1 1.00 ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/ตาราง
อ๎างอิง 

ต าแหนํงทางวิชาการแตํไมํได๎น ามาขอรับการประเมินต าแหนํงทางวิชาการ 

6. งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสํูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวาํงประเทศ 0.80 5 4.00 ตารางที่ 4.2.6 
10. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลกัสูตรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 1 

จ านวนผลงานสร๎างสรรค์ทั้งหมด 5 
ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 1.00 

ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร 

4.00 

ร๎อยละของผลรวมถวํงน้ าหนักของผลงานวิชาการของประจ า/ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร 

20.00 

ร๎อยละของผลรวมถวํงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร 

80.00 

คําร๎อยละของผลรวมถวํงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร 

5.00 

คําร๎อยละของผลรวมถวํงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

20.00 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 112  เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 20  เกณฑ์ประเมิน  : 5คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20) 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 
 

- การคงอยูํของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
  

เดิม ใหมํ 
ผศ.ดร.น้ าฝน ไลสํัตรูไกล อ.เสรี  เทียนเจลี ้
อ.วรุษา อุตระ อ.วรุษา  อุตระ 
อ.เสาวลักษณ์  กบิลสิงห ์ อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา 
อ.ปิยะวัฒน์ พัฒนภักด ี อ.ปิยะวัฒน์  พัฒนภักด ี
อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 

           
      อัตราการคงอยูํของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

ได๎รับการอนุมัติ
การปรับปรุง
แก๎ไขในการ
ประชุมสภาครั้ง
ที่ 3/2561 เมื่อ
วันท่ี 14 มีนาคม 
2561 
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จ านวน 5 คนมีการเปลี่ยนแปลง 2 รายชื่อในปีนี้ ซึ่งยังคงมี
ความตํอเนื่อง โดยตลอดระยะเวลาที่ผํานมา ตั้งแตํปี 2555-
2560 หลักสูตรมีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรอยูํครบตามเกณฑ์ 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
      ผลส ารวจปี 2558 = 3.96  
      ผลส ารวจปี 2559 = 3.32 

      ผลส ารวจปี 2560 = 3.26 

หลักฐานจาก
ทางคณะฯ 

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
4.2   รวม 10/ 3 = 3.33 

4.2 (1) ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 20 5.00 
4.2 (2) ร๎อยละ 36 ร๎อยละ 0 0.00 
4.2 (3) ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 100 5.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.33/3  = 3.11 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีการสํงเสริมพัฒนาอาจารย์อยํางตํอเนื่อง ด๎วยเล็งเห็นความตั้งใจของอาจารย์ทุกคนที่ทุํมเท
ก าลังกาย ก าลังใจผลักดันให๎การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย คือ การส าเร็จการศึกษาอยํางมี
คุณภาพ และไดจ๎ัดสรรทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรทุกปี 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หามาตรการในการสํงเสริมและผลักดันให๎อาจารย์ประจ าขอต าแหนํงทางวิชาการภายในก าหนดเวลา 
ได๎แกํ การจัดสรรเวลาบางสํวน  

2. ควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ประจ าและผู๎รับผิดชอบหลักสูตรไดเ๎พ่ิมพูนความรู๎ที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรทั้งระยะสั้น และสนับสนุนการท าวิจัยและต าแหนํงทางวิชาการตามเป้าหมาย 
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หมวดที ่5 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

360 101 
Design I 

ต/60 6 7 23 8 2 - - 1 - - - - 47 46 

360 103 Drawing I ต/60 6 5 11 16 8 - - 1 - - - - 47 46 
360 105 Art 
Studio I 

ต/60 3 4 15 12 12 - - 1 - - - - 47 46 

360 107 
Basic Technical 
Drawing 

ต/60 4 10 9 15 7 1 - 1 - - - - 47 46 

360 102 Design II ป/60 23 3 17 2 - - - - - - - - 45 45 
360 104 Drawing II ป/60 - 1 4 13 24 4 - - - - - - 46 46 
360 104 Drawing II ป/60 - 1 - - - - - - - - - - 1 1 
360 106  
Art Studio II 

ป/60 2 14 20 4 2 1 - - - - 1 - 44 44 

360 108 Survey of 
Thai Art 

ป/60 2 21 21 2 - - - - - - - - 46 46 

 
 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

367 101 Textile 
Design I 

ต/60 11 7 6 3 4 3 1 - - - - - 35 35 

367 103 Fashion 
Design I 

ต/60 8 9 8 8 3 2 1 - - - - - 37 37 

367 105 Pattern 
Making I 

ต/60 8 6 11 4 3 4 1 - - - - - 37 37 

367 107 
Construction 
Technical I 

ต/60 21 4 5 2 3 2 - - - - - - 37 37 

367 201 Fashion 
Design III 

ต/60 16 11 7 6 3 - - - - - - - 43 43 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

367 203 Creative 
Pattern Making 

ต/60 1 2 17 8 10 5 - - - - - - 43 43 

367 204 Materail 
for Fashion 
Design 

ต/60 23 9 3 4 - 2 1 - - - - - 42 42 

367 206 Fashion 
Design  in Thai 
Style  

ต/60 10 9 6 11 4 - 2 - - - - - 42 42 

367 208 Fashion 
Marketing and 
Management 

ต/60 26 11 - - - - - - - - - - 37 37 

367 111  
Print for Fashion 

ต/60 7 10 5 2 1 - - - - - - - 25 25 

367 211 Practical 
Training 

ต/60 - - - - - - - - 46 - - - 46 46 

367 212 Art 
Thesis 
Preparation 

ต/60 9 4 13 14 4 2 - - - - - - 46 46 

367 213 Fashion 
Styling 

ต/60 1 10 32 4 - - - - - - - - 47 47 

367 215 Knitwear ต/60 9 3 7 - 3 - - - - - - - 22 22 
367 216 Weaving ต/60 7 34 - - - - - - - - - - 41 41 
367 216 Weaving ป/60 17 18 3 - - - - - - - - - 38 38 
367 218 Leather 
Design in Fashion 

ต/60 17 - - - - - - - - - - - 16 16 

367 221 Costume 
Design in Fashion 

ต/60 6 14 5 - - - - - - - - - 25 25 

367 102 Textile 
Design II 

ป/60 26 8 1 1 - - - - - - - - 36 36 

367 104 Fashion 
Design II 

ป/60 21 5 5 5 1 - - - - - - - 37 37 

367 106 Pattern 
Making II 

ป/60 7 5 9 5 4 1 4 - - - 2 - 37 37 

367 108 
ConstructionTech
nical II 

ป/60 23 1 4 3 3 3 1 - - - - - 37 37 

367 109 Fashion 
Design History 

ป/60 11 5 12 7 2 - - - - - - - 37 37 

367 110 
Computer for 

ป/60 2 3 10 5 12 3 2 - - - - - 37 37 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

Fashion Design 
367 202 Fashion 
Design IV 

ป/60 17 4 6 5 4 1 1 - - - 5 - 43 43 

367 205 Surface 
Design 

ป/60 21 10 7 1 2 1 1 - - - - - 43 43 

367 207 
Accessory Design 

ป/60 13 6 10 6 3 2 3 - - - - - 43 43 

367 209 Fashion 
Industry 

ป/60 38 4 1 - - - - - - - - - 43 43 

367 210 Fashion 
Coordination and 
Presentation 

ป/60 18 24 - - - - - - - - - - 42 42 

367 214 Art 
Thesis 

ป/60 35 5 4 2 - - - 1 - - - 1 48 48 

367 220 Fashion 
Photography 

ป/60 35 6 2 - - - - - - - - - 43 43 

367 222 English 
For Fashion 
Design 

ป/60 15 6 4 6 5 2 - - - - 4 - 42 42 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
      หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560  ได๎มีการปรับปรุงและออกแบบหลักสูตร
โดยน าวิสัยทัศน์ และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยฯและของสาขาวิชาฯ, มคอ.1 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
สถานการณ์ภายนอกที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง รวมทั้งความต๎องการของผู๎
มีสํวนได๎สํวนเสียของหลักสูตร น ามาวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรโดยมุํงเน๎นการผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเดํนด๎านความคิด
สร๎างสรรค์ เป็นต๎นแบบแนวความคิด ไมํลอกเลียนงานผู๎อ่ืน มี
ระบบความคิดเป็นขั้นตอน มีรสนิยมในการออกแบบ มีความ
รับผิดชอบตํอสังคม และมีใจที่เสียสละ พร๎อมที่จะอุทิศตนเพ่ือ
ยกระดับสังคมด๎วยงานออกแบบที่มีคุณคํา โดยได๎น าผลจากการ
วิพากษ์หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 มาเป็นตัววิเคราะห์และ
ปรับปรุง เพ่ือให๎หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได๎ตามปรัญชาและ

มคอ.2 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศด๎าน
ความคิดสร๎างสรรค์ และเป็นผู๎น าด๎านการเรียนการสอนวิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายในระดับชาติและนานาชาติโดยมี
กระบวนการดังนี้ 
 
กลไกลการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือทบทวนแนวคิด
และวัตถุประสงค์ของรายวิชาในหลักสูตร น ามาวิเคราะห์
เป็นข๎อมูลใช๎ในการปรับปรุงหลักสูตรปี 2560  

2. เสนอชื่อท าค าสั่ งแตํงตั้ งคณะกรรมการรํางและพัฒนา
หลักสูตร 

3. จัดการเก็บข๎อมูลจากกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของหลักสูตร ( 
อาจารย์ นักศึกษา ผู๎ทรงคุณวุฒิ และผู๎ใช๎บัณฑิต) และ
รายงานผลให๎ทางหลักสูตร เพ่ือน ามาวิเคราะห์และประมวล
ข๎อมูล 

4. จัดรําง มคอ.2 หลักสูตร พ.ศ.2560 และการวิพากษ์
หลักสูตรโดยผู๎ทรงคุณวุฒิในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข๎อง  ให๎
ค าแนะน าและเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุง 

5. ปรับปรุงแก๎ไข มคอ.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 เสนอตํอ
คณะกรรมการคณะฯ, กองบริการการศึกษาตรวจสอบความ
ถูกต๎อง, เสนอคณะกรรมการมหาวิทยาลัย, เสนอสภา 

 
ผลการด าเนินงาน 
      จากการน าผลของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ 
ออกแบบเครื่องแตํงกาย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 มาทบทวนและ 
วิเคราะห์ผํานกระบวนการข๎างตนที่กลําวมาโดยหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 มุํงเน๎นให๎นักศึกษามีความเป็นเลิศด๎านความคิด
สร๎างสรรค์ เป็นผู๎น าด๎านการเรียนรู๎ ในด๎านศิลปะการออกแบบใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยได๎ออกแบบรายวิชาในสาขาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด
และธุรกิจการค๎าอุตสาหกรรมของการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
ด๎วยการน าศิลปะมาผสมผสานกับการออกแบบเครื่องแตํงกาย ซึ่ง
สามารถชํวยเพ่ิมมูลคําของสินค๎า และเป็นผู๎น าแฟชั่นของการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย โดยหลักสูตรได๎มีการการยกเลิกรายวิชาที่
ซ้ าซ๎อน และเพ่ิมรายวิชาเพ่ือให๎มีความครอบคลุม เป็นการเพ่ิม
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ความหลากหลายของรายวิชาที่มีความนําสนใจเพ่ือเป็นทางเลือก
ให๎กับนักศึกษา รวมทั้งมีการปรับค าอธิบายรายวิชา เพ่ือให๎เป็นไป
ตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือให๎
สามารถผลิตบัณฑิตไดส๎อดคล๎องกับความต๎องการของตลาด โดยมี
เนื้อหาการเพิ่มและปรับรายวิชาดังนี้ 
รายวิชาที่เปิดใหมํ 
367 210         การออกแบบกระเป๋าเพ่ืองานแฟชั่น   
                     (Handbag Design for Fashion) 
 
      ก าหนดเป็นวิชาบังคับแทนวิชา 367 210 การประสานงาน 
และน าเสนอผลงานแฟชั่น เพ่ือลดความซ้ าซ๎อนของเนื้อหารายวิชา 
 
367 208         การตลาดและการจัดการธุรกิจแฟชั่น 
367 209         แฟชั่นระบบอุตสาหกรรม 
 
      และเพ่ือเพ่ิมรายละเอียดในเนื้อหารายวิชาตํอไปนี้ ให๎มีความ
หลากหลาย 
 
367 218          การผลิตแฟชั่นฟิล์มเบื้องต๎น                                          
                     (Basic Fashion Film) 
      
      เพ่ิมวิชาเลือกเสรีเพ่ือให๎เนื้อหาหลักสูตรมีความครอบคลุม 
เพ่ิมมากข้ึน ได๎แกํ 
 
367 207     ภาษาอังกฤษในการออกแบบเครื่องแตํงกาย 1 
  (English for costume design I) 
367 208          ภาษาอังกฤษเพ่ือศิลปะและการออกแบบ 
  (English for Art design) 
367 222     ภาษาอังกฤษในการออกแบบเครื่องแตํงกาย 2 
  (English for costume design II) 
 
      พร๎อมทั้งปรับเนื้อหารายวิชา ดังนี้ 
 
367 201          การออกแบบสิ่งประดับเพ่ืองานแฟชั่น 
                     (Accessory design for fashion) 
                     - ปรับเนื้อหาเพ่ือให๎เนื้อหาชัดเจนและครอบคลุม 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
                     มากขึ้น 
367 109          ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องแตํงกาย                
                     (Fashion Design History) 
                     - เพ่ิมการศึกษานอกสถานที่ 
367 204          วัสดุในงานออกแบบเครื่องแตํงกาย               

(Material for Fashion Design) 
                     - เพ่ิมเทคโนโลยี  เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนวัตกรรม

ในปรัชญา 
367 206          การออกแบบเครื่องแตํงกายลักษณะไทย                        

                 (Fashion Design in Thai Style) 
                     - เพ่ิมการศึกษานอกสถานที่ 
367 208          การตลาดและการจัดการธุรกิจแฟชั่น        
            (Fashion Marketing and Management) 
                      - เพ่ิมการศึกษานอกสถานที่ 
367 209           แฟชั่นระบบอุตสาหกรรม                   
            (Fashion Industry) 
                      - เพ่ิมการศึกษานอกสถานที่ 
367 214          ศิลปนิพนธ์       
           (Art Thesis) 
                    - ปรับเงื่อนไขเพ่ือให๎ผํานการเรียนครบรายวิชา  
                     ในหลักสูตรกํอนลงทะเบียนวิชานี้ 
367 217          ศิลปะลอยตัวเพ่ืองานแฟชั่น                                         
                     (Soft Sculpture) 
                     - เพ่ิมเป็นวิชาเลือกเสรี แทน 367 217 โครงการ

ศึกษาสํวนบุคคล เพ่ือให๎เนื้อหาหลักสูตรมีความ
ครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึนโดยปรับเนื้อหาและ
ค าอธิบาย 

367 220          การถํายภาพแฟชั่น                    
            (Fashion Photography) 
                      - เพ่ิมการศึกษานอกสถานที่ 
 
      โดยมุํงเนื้อหาการเรียนการสอนเพ่ือสร๎างสรรค์งานออกแบบ 
เครื่องแตํงกายทั้งในด๎านทฤษฎีและปฏิบัติ 
 
ประเมินกระบวนการ 
      การปรับปรุงหลักสูตรท าให๎มีรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมี 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ความสอดคล๎องกับความต๎องการในวิชาชีพงานออกแบบเครื่องแตํง 
กายและงานออกแบบที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือสร๎างบัณฑิตให๎เป็นนัก 
ออกแบบที่มีประสิทธิ์ภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
       
การปรับปรุง/พัฒนาจาการประเมิน 

            ในปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยจะเข๎าสูํระบบการประเมิน 
ตนเองระดับหลักสูตร เป็นเกณฑ์ AUN-QA ที่สะท๎อนผลการเรียนรู๎ 
ทีค่าดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิต ที่ได๎จากความต๎องการของกลุํมผู๎ 
มีสํวนได๎สํวนเสียของหลักสูตร มากระจายลงสูํรายวิชาซึ่งหลักสูตร 
ไดศ๎ึกษาและเตรียมการเพ่ือปรับและพัฒนาหลักสูตรให๎มีความ 
พร๎อมในการเข๎ารับประเมินโดยใช๎เกณฑ์ AUN-QA 

 -การปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตามความก๎าวหน๎าในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ 
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

      มีการท ารายงานการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อรับการ 
 ประเมินทุกรอบปีการศึกษา เพ่ือน าผลจากการประเมินมาปรับปรุง 
 พัฒนาหลักสูตร (ปรับยํอย) และหลักสูตรมีแผนการปรับปรุง 
 หลักสูตรให๎สอดคล๎องกับมาตรฐาน สกอ.ภายใน 5 ปี (ปรับใหญํ) 
 เพ่ือให๎หลักสูตรมีการพัฒนาอยูํเสมอ 
 
ผลการด าเนินงาน 
      ในปีที่แล๎วหลักสูตรได๎ท าการทบทวน/ วิพากษ์ หลักสูตรศิลป 
 บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  
 2555 เพ่ือใช๎น ามาใช๎ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได ๎
 ออกแบบหลักสูตรให๎มีความสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด 
 และธุรกิจการค๎าอุตสาหกรรม ด๎วยการน าศิลปะมาผสมผสานกับ 
 การออกแบบเครื่องแตํงกาย ซึ่งสามารถชํวยเพิ่มมูลคําของสินค๎า 
 และในปี 2558 ที่ผํานมาประเทศไทยได๎เข๎ารํวมในประชาคม  
 อาเซียน จึงจ าเป็นต๎องเตรียมความพร๎อมเพ่ือการแขํงขันโดย 
 หลักสูตรได๎เพ่ิมรายวิชาเพ่ือให๎รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้ง 
 ในด๎านการสื่อสาร เทคโนโลยี และการสร๎างมูลค๎าเพ่ิมด๎วยความคิด 
 สร๎างสรรค์ โดยได๎เพ่ิมเนื้อและเปิดรายวิชาใหมํเพ่ือรองรับดังนี้ 
367 207     ภาษาอังกฤษในการออกแบบเครื่องแตํงกาย 1 
  (English for costume design I) 
367 208          ภาษาอังกฤษเพ่ือศิลปะและการออกแบบ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
  (English for Art design) 
367 222     ภาษาอังกฤษในการออกแบบเครื่องแตํงกาย 2 
  (English for costume design II) 
 
     เพ่ือให๎นักศึกษาสามารถสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
ภาษาสากล เพ่ือใช๎ในการประกอบอาชีพได๎ ซึ่งจากหลักสูตรเดิม
ปรับปรุงฉบับ พ.ศ.2555 เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเพียงวิชาเดียว 
ซ่ึงไมํเพียงพอตํอการรองรับเข๎าสูํประชาคมอาเซียนโดยในปี
การศึกษา 2560 ได๎มีการเปิดสอนรายวิชา367 222    
ภาษาอังกฤษในการออกแบบเครื่องแตํงกาย 2 
(English for costume design II)  
 

การประเมินกระบวนการ 
      กระตุ๎นให๎หลักสูตรเกิดความกระตือรือร๎นในการขับเคลื่อนและ 
 ท าให๎หลักสูตรมีความนําสนใจ มีความทันสมัย ก๎าวหน๎าในศาสตร์ 
 วิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
 
การปรับปรุง/พัฒนาจากการประเมิน 
     คอยก ากับติดตามและปรับปรุงเนื้อหายํอยในหลักสูตร ในแตํละ 
 ปี เพื่อใหห๎ลักสูตรมีความทันสมัย ทันตํอความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ 
 สอดคล๎องกับทิศทางหลักสูตรของภาควิชาฯ ตํอไปในอนาคต 

 
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) 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การวางระบบผู๎สอน
และกร ะบวนกา ร
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 

-การก าหนดผู้สอน 
       หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 นี้มุํงเน๎นให๎นักศึกษามีความรู๎ทาง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด๎วยการน าศิลปะมาผสมผสานกับการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย และสามารถบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ ได๎

มคอ.2 
มคอ.3 
มคอ.4 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

เพ่ือรองรับกับธุรกิจการค๎าอุตสาหกรรมด๎านการออกแบบเครื่องแตํง
กาย โดยหลักสูตรมีกระบวนการก าหนดผู๎สอนดังนี้ 
 
กลไกลการก าหนดผู้สอน 

1. หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวางแผนการจัดตารางสอนตาม มคอ.2 
โดยวางระบบผู๎สอนการก าหนดอาจารย์ผู๎สอนในแตํละรายวิชา 
จ านวนชั่วโมงสอน และ การเชิญอาจารย์พิเศษรวมทั้งอาจารย์
ผู๎ประสานงานโดยดูผลจากปีการศึกษาที่ผํานมา 

2. หลักสูตรจัดท าตารางสอนสํงทางคณะ 
3. ประกาศตารางให๎นักศึกษา 
4. จัดการเรียนการสอนตามตารางสอน 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. หลักสูตรประชุมเพ่ือหารือการเรียนการสอนแตํละรายวิชาโดย
ประเมินผลจากการเรียนการสอนและจัดตารางสอนของทุกชั้น
ปีโดยอิงตารางสอนของปีการศึกษาที่ผํานมาและปรับให๎มี
ความลงตัวตามสถานการณ์มากยิ่งข้ึนโดยก าหนดผู๎สอนในแตํ
ละรายวิชาตามคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ และเชิญอาจารย์
พิเศษที่มี คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล๎อง
กับรายวิชาที่เปิดสอนกํอนเปิดภาคการศึกษา ก าหนดอาจารย์
ผู๎สอน อาจารย์พิเศษ และอาจารย์ผู๎ประสานงาน ในแตํละ
รายวิชา 

2. ผู๎ประสานงานในแตํละรายวิชด าเนินการติดตํออาจารย์พิเศษ
และแจ๎งเรื่องให๎ภาควิชาด าเนินการท าหนังสือเชิญสอน 

3. จัดท าตารางสอนสํงให๎ทางคณะเพ่ือประกาศให๎นักศึกษาทราบ 
4. อาจารย์ผู๎สอนและรับผิดชอบในแตํละรายวิชาจัดท าแผนการ

สอนและ มคอ.3, มคอ.4 โดยพิจารณารวมกับผลจาก มคอ.5 
ของรายวิชานั้นในปีที่ผํานมา โดยใน มคอ.3 นั้นเนื้อหาวิชา
และกิจกรรมการสอนของรายวิชาจะมํุงเน๎นตามวัตถุประสงค์ที่
เน๎นให๎นักศึกษามีความรู๎ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติการน า
ศิลปะมาผสมผสานกับการออกแบบเครื่องแตํงกาย และ
สามารถบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆได๎ 

5. อาจารย์ผู๎สอนสํง แผนการสอน และ มคอ.3,มคอ.4 ให๎ทาง
ภาควิชา 

6. แจกแผนการสอนให๎แกํนักศึกษาในวันแรกของการเปิดเรียน
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

โดยอธิบายเนื้อหา วัตถุประสงค์ของรายวิชา กฎเกณฑ์
ข๎อตกลงและข๎อปฏิบัติตํางๆในชั้นเรียน 

 
การประเมินกระบวนการ 
      ท าให๎สามารถก าหนดอาจารย์ผู๎สอนและอาจารย์พิเศษ ตาม 
 ความเชี่ยวชาญและสอดคล๎องกับลักษณะของรายวิชา และการ 
 จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมได๎ตลอดปีอยํางเหมาะสม 
 
การปรับปรุง/พัฒนาจากการประเมิน 
      น าข๎อมูลและผลประเมินจากนักศึกษารวมทั้งข๎อเสนอแนะ 
ของอาจารย์ มาพิจารณาประกอบการปรับปรุง 

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

1. มอบหมายให๎อาจารย์ผู๎สอนและผู๎ประสานในรายวิชาจัดท า 
มคอ.3 และ มคอ.4 ตามปฏิทิน TQF ในแตํละรอบการศึกษา
สํงให๎ภาควิชาฯ 

2. ก าหนดการสํง มคอ.3และ มคอ.4 ภาระงานสอนอยูํในเกณฑ์
การประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI) 

3. จัดท า มคอ.5 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชานั้นมา
ปรับปรุง มคอ.3และ มคอ.4 ในปีการศึกษาตํอไปให๎ตรงกับ
ความต๎องการของผู๎เรียนและสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและผลของการเรียนรู๎ที่คาดหวังได๎มากยิ่งขึ้น 

 
ผลการด าเนินงาน 
      อาจารย์ผู๎รับผิดชอบรายวิชาจัดท าจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4  
ตามปฏิทิน TQF โดยมีการก าหนดแผนการสอนและการประเมินผล 
สํงให๎ภาควิชาหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนจัดท า มคอ.5 และ  
มคอ.6 การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือน าข๎อมูลมา  
เป็นมาวิเคราะห์เพื่อใช๎ในการปรับปรุงมคอ.3 และ มคอ.4 ในครั้ง 
ตํอไป 
 
การประเมินกระบวนการ 
      อาจารย์ผู๎สอนในหลักสูตรด าเนินการและปฏิบัติตามแผนงาน 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ได๎อยํางครบถ๎วนท าให๎ได ๎มคอ.3 และ มคอ.4 ครบทุกรายวิชา 
 
การปรับปรุง/พัฒนาจากการประเมิน 
      ติดตามผลการเรียนการสอนของนักศึกษาเพ่ือเป็นข๎อมูลในการ
ปรับปรุงในภาคการศึกษาตํอไป 

 -การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
กลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา
การ 
      หลักสูตรมีการประชุมก าหนดแผนงานจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผลการด าเนินงาน 
      มีการจัดกิจกรรมและโครงการตํางๆ ที่สอดคล๎องกับรายวิชาที่
ได๎มีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให๎นักศึกษาเอาความรู๎ที่ได๎ไป
ปฏิบัติจริง 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตรแสดงผงานในรายวิชา 367 103 
Fashion Design I จัดโครงการ  Part 9.1 โดยมีกิจกรรมการ
เดินแฟชั่นโชว์และจัดแสดงผลงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่2 ภาค
วิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย วันที่ 6 ธันวาคม 2560 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตรแสดงผงานในรายวิชา 367 109 
Fashion Design II จัดโครงการ จ าศิลป์ โดยมีกิจกรรมการ
เดินแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาชั้นปีที่2 ภาควิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตรการแสดงผงานแฟชั่นโชว์ของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายและภาค
วิชาการออกแบบเครื่องประดับ ในรายวิชา 360 102 Design 
II จัดโครงการ MONSTER BALL crafty scraps 2018 วันที่ 
18 พฤษภาคม 2561 

- โครงการไปรษณีย์เพ่ิมสุข ยกยอ ทอปั่น สํงเสริมการทํองเที่ยว
เกาะยอ ส านักงานไปรษณีย์เขต 9 จ.สงขลา ภาควิชาได๎
ด าเนินการรํวมกับไปรษณีย์ไทยโดยนักศึกษาชั้นปี 3 ลงไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎ชุมชนในรายวิชา 367 205 Surface 

 



58 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

Design ชํวง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561 
- โครงการแสดงศิลปนิพนธ์ 2560 แฟชั่นโชว์ PART 7 ชั้น 2 

สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน แอร์พอร์ตลิงค์ วันที่ 8 มิถุนายน 
2561 

 
การประเมินกระบวนการ 
         การจัดกิจกรรมและโครงการตํางๆ ที่สอดคล๎องกับรายวิชาที่
ได๎มีการจัดการเรียนการสอนท าให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎  ฝึกฝน
กระบวนการท างานซึ่งเป็นการเตรียมความพร๎อมในการปฏิบัติงาน
จริง 

 
การปรับปรุงและพัฒนาจากการประเมิน  
      หลักสูตรฯสนับสนนุให๎มกีารบูรณาการฯเพ่ิมมากข้ึนในทุก
รายวิชา 

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

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การประเมินผู๎เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 

-กา รประ เ มิ น ผลกา ร เ รี ย น รู๎ ต า มกรอบมาตร ฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
      หลักสูตรมีการจัดท าการประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิเพ่ือให๎การจัดการเรียนการสอนสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดย  

1. การประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน หรือ 
ระหวํางปีการศึกษา โดยได๎พิจารณาจากการเข๎าชั้นเรียน การ
ปฏิบัติงาน และตัวชิ้นงานที่มอบหมายไว๎ในแตํละหัวข๎อตาม 
มคอ.3 

มคอ.5 
มคอ.6 
มคอ.7 
การทวน
สอบ
ผลสัมฤทธิ์ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

2. ก าหนดให๎อาจารย์ผู๎สอนต๎องรายงานผลการประเมินตาม แบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังจากปิดภาคการศึกษา 

3. ก าหนดการสํง มคอ.5 และ มคอ.6 ภาระงานสอนอยูํในเกณฑ์
การประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI) 

4. จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์หลังเสร็จสิ้นการศึกษาและจัดท า มคอ.
7 หลังสิ้นสุดการศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. ประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนโดยได๎พิจารณาจากการเข๎า
ชั้นเรียน การปฏิบัติงาน และตัวชิ้นงานที่มอบหมายไว๎ในแตํละ
หัวข๎อซึ่ งมีการประเมินระหวํางปีการศึกษาและสิ้นสุด
การศึกษา 

2. อาจารย์ผู๎สอนจัดท ารายงานผลการประเมินตาม แบบ มคอ.5 
และ มคอ.6โดยน าผลการสังเกตและการประเมินจากนักศึกษา
จากการจัดการเรียนการสอนในใช๎เรียนและกิจกรรมการสอน
ตํางๆตามที่ก าหนดไว๎ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ตอนต๎นเทอมจัด
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

3. สํง มคอ.5 และ มคอ.6 ให๎ภาควิชาฯ 
4. อาจารย์ผู๎สอนน าผลที่ได๎จาก มคอ.5 และ มคอ.6 มาวิเคราะห์

เพ่ือน ามาปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 ในปีการศึกษาหน๎า 
5. จัดท า มคอ.7 หลังสิ้นสุดการศึกษาเพ่ือรายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร 
 

การประเมินกระบวนการ 
      อาจารย์ผู๎สอนในหลักสูตร ด าเนินการและปฏิบัติตามแผนงาน 
ได๎อยํางครบถ๎วนท าให๎ได ๎มคอ.5 และ มคอ.6 ครบทุกรายวิชาและ 
ในน าผลดังกลําว มาเป็นสํวนหนึ่งในการพิจารณาก าหนดแผนการ 
สอนในปีถัดไป 
 
การปรับปรุงและพัฒนาจากการประเมิน 
      รวบรวมผลการประเมินทุกรายวิชา เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์ 
เพ่ือเป็นข๎อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให๎สามารถ 
จัดการเรียนการสอนให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 -การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา 
กลไกลการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

- จัดท ารายงานผลการประเมินตาม แบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังปิดภาคการศึกษา 

- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยผู๎ทรงคุณวุฒิ 
- จัดท า มคอ.7  

 
ผลการด าเนินงาน 
    -  อาจารย์ผู๎สอนในแตํละรายวิชาทบทวนผลการด าเนินงานตาม 

  กรอบมาตราฐานการเรียนรู๎และวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
    -  มีการด าเนินงานจัดท า มคอ.5 ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

-  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
- รวบรวมข๎อมูลและผลจัดท า มคอ.7 

 
การประเมินกระบวนการ 

- ท าให๎ได๎ข๎อมูลในการน ากับไปปรับปรุงและพัฒนาจัดท าแผน    
การเรียนรู๎ (มคอ. 3 และ มคอ.4) ในปีการศึกษาถัดไป 

- ได๎น าผลในการทบทวน มคอ. 5 มาเป็นข๎อมูลสํวนหนึ่งในการ
ก าหนดแผนพัฒนาหลักสูตร 

 
การปรับปรุงและพัฒนาจากการประเมิน 
       เก็บรวบรวมผลเพ่ือน าไปเป็นข๎อมูลในการพัฒนาปรับยํอยของ 
หลักสูตรเพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียนในการ 
ประเมินแตํละรอบปีและการปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับ  
มาตรฐาน สกอ.ภายใน 5 ปี (ปรับใหญํ)     

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

- มีปฏิทิน TQF ของมหาวิทยาลัยในการก าหนดวันเวลาเพ่ือ
ก ากับติดตามการสํง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.
7 ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ 

- ภาควิชามีการก ากับติดตามการสํง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7 ให๎เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- คณะมีการก าหนดการสํง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 
และ มคอ.7 โดยก าหนดภาระงานสอนอยูํในเกณฑ์การ
ประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI) 

 



61 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

 
ผลการด าเนินการ 
         หลักสูตรมีการด าเนินงานสํง มคอ.3 มคอ.4 กํอนวันเปิดภาค 
เรียน สํง มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วันนับจากวันปิดภาค 
การศึกษาและ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
การประเมินกระบวนการ 
         มีการด าเนินการจัดท า มคอ. ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
การปรับปรุงและพัฒนาจากการประเมิน 
     รวบรวมผลเพ่ือทบทวนและวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อน าไป 
เป็นข๎อมูลในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตํอไป 

 
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) เป็นไปตาม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1) อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

   

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหํงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ๎ามี) 

   

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษา
ให๎ครบทุกรายวิชา 

   

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให๎ครบทุกรายวิชา 

   

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

   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปี
การศึกษา 

   

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู๎ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล๎ว  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) เป็นไปตาม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

8) อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด๎านการจัดการ
เรียนการสอน 

   

9) อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 

   

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

   

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.50  ข๎อมูลสํวนกลาง 

12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

-   

รวมตัวบํงชี้ในปีนี้ 12   
จ านวนตวับํงชี้ที่ด าเนินการผํานเฉพาะตวับํงชี้ที่ 1-5 5   

ร๎อยละของตัวบํงชี้ที่ 1-5 100   
จ านวนตวับํงชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผําน 11   

ร๎อยละของตัวบํงชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 91.67   
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : 12 จาก 12 ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 11 จาก 12 ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  : 4.50  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 12 จาก 12 ข๎อ  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : 12 จาก 12 ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
การบริหารหลักสูตร  

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตรปี 60 เทียบ

กับปี 59 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มีการลาออกของ
อาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ
หลักสตูรมีการลาออก
และมีการย๎ายไปประจ า
หลักสตูรอื่น 

ท าให๎หลักสตูรเกดิการขาดแคลนอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณ์ของ สกอ. 

อาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
ประชุมหารือแผนการรับ
บุคคลากรเพิ่ม เพื่อจัดการกับ
ความเสีย่งในกรณีที่หลักสตูร
ขาดอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ
หลักสตูรกระทันหัน       

 

 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา (น ามาจากตารางสอนในภาคนั้นๆ) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน 

มาตรการที่
ด าเนินการ 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

367 217  Individual Project ปลาย/60 เปิดรายวิชา 367 222    
ภาษาอังกฤษในการออกแบบเครื่อง
แตํงกาย 2 (English for costume 
design II)เพราะภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่ส าคญัในการสื่อสารและการ
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เปิดตลาดอาเซียน  
 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ.5 แตํละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอ๎างอิง มี ไมํม ี
360 101 Design I     ระบบ 
360 103  Drawing I     ประมวลผล 
360 105  Art Studio I     ของคณะฯ 
360 107 Basic Technical Drawing     ประเมิน 
360 102  Design II     ออนไลน ์
360 104  Drawing II     มคอ.5 
360 106 Art Studio II      
360 108  Survey of Thai Art      
367 101  Textile Design I      
367 103 I Fashion Design      
367 105  Pattern Making I      
367 107  Construction Technical I      
367 201  Fashion Design III      
367 203  Creative Pattern Making      
367 204  Materail for Fashion 

Design 
     

367 206  Fashion Design  in Thai 
Style 

     

367 208  Fashion Marketing and 
Management 

     

367 111  Print for Fashion      
367 211  Practical Training      

367 212  Art Thesis Preparation      
367 213  Fashion Styling      
367 215  Knitwear      
367 216  Weaving      
367 216  Weaving      
367 218  Leather Design in Fashion      
367 221  Costume Design in 

Fashion 
     

367 102  Textile Design II      
367 104  Fashion Design II      
367 106  Pattern Making II      
367 108  ConstructionTechnical II      
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอ๎างอิง มี ไมํม ี
367 109  Fashion Design History      
367 110  Computer for Fashion 

Design 
     

367 202  Fashion Design IV      
367 205  Surface Design      
367 207  Accessory Design      
367 209  Fashion Industry      
367 210  Fashion Coordination and 

Presentation 
     

367 214  Art Thesis      
367 220  Fashion Photography      
367 222  English For Fashion 

Design 
     

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
   โดยภาพรวมแตํละรายวิชาพยายามมุํงเน๎นให๎นักศึกษาได๎มีการเรียนรู๎และได๎รับประสบการณ์ตรงจาก
การลงมือและปฏิบัติ 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม 1. บรรยายสอดแทรกชี้ให ๎เห็นคุณคํา
และความส าคญัของการมีคณุธรรม
จริยธรรม ให๎เห็นคณุคําและความ ส าคัญ
ของความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม
ในบทบาทหน๎าท่ีรับผิดชอบของตนเอง 
รวมถึงเคารพกฎ ระเบยีบและข๎อบังคับ
ตําง ๆ ขององค์กรและสังคม โดยมี
ข๎อตกลงรํวมกันระหวํางผูเ๎รียนกับผู๎สอน
เรื่องวินัยในการเข๎าช้ันเรยีนและการสํง
งาน 
2. ก าหนดกิจกรรมในช้ัน เรียน ที่พัฒนา
ผู๎เรยีนให๎ม ีทัศนคติที่เปิดกว๎าง  ยอมรับ   
ฟังความคิดเห็นของผู๎อื่นเข๎าใจตนเอง
และเคารพสิทธิของผู๎อื่น โดยการจัดให๎มี
การรํวมวิเคราะห์วิจารณผ์ลงานโดย
ผู๎สอน ตนเอง และเพื่อนรํวมชั้นเรยีน 

ประเมินผลการการตรงตํอเวลา
ในการเช็คช่ือเข๎าช้ันเรียนโดย
ก าหนดเวลาการเช็คช่ือเข๎าช้ัน
เรียนและการขาดเรียนและการ
สํงการบ๎านและ ผลงานตรง
ตามเวลาที่ก าหนด ไมํรับตรวจ
ย๎อนหลังรวมทั้งการให๎คะแนน
จิตพิสัยจะพิจารณาจาก
พฤติกรรมการเข๎าเรียน การ
สํงผลงานตรงตามเวลาที่
ก าหนด และความมีจติ
สาธารณะ 
 

มคอ.5 
 

ความรู ๎ 1. บรรยายความรู๎ให๎ครอบ 
คลุมเนื้อหาทีผู่๎เรียนต๎องได๎รับ 

จัดการเรียนการสอนให๎มีท้ังการ
บรรยายทฤษฎีและการปฏิบัติ

มคอ.5 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

2. ให๎นักศึกษาฝึกหัดอํานบทความ
เกี่ยวกับการออกแบบและแฟช่ัน 
3. ให๎นักศึกษาฝึกหัดสรุปประเด็น 
4. ให๎นักศึกษาฝึกหัดศึษาดูงานเกีย่วการ
ออกแบบสิ่งทอและงานแฟช่ันและฝึก
วิเคราะห ์

เพื่อเรียนรูจ๎ากกระบวนการ
ท างานจริงและให๎นักศึกษาฝึก
ค๎นคว๎าและน าข๎อมลูมา
วิเคราะหเ์พื่อประยุกต์ใช๎ใน
ปฎิบัติงาน 

ทักษะทางปัญญา 1. วิเคราะห์กรณีศึกษาจากบทความ
ตัวอยําง  
2. การน าความรู๎ความเข๎าใจจาก
ประสบการณ์ภายนอก มาสูํการแสดง
ความคิดเห็นในช้ันเรียนได ๎

แนะน าแนวทางในการหา
ความรู๎ในด๎านตํางๆที่มีความ
สอดคล๎องกับลักษณะของ
รายวิชาและสํงเสริมให๎นักศึกษา
ได๎มีกิจกรรมจากการสัมผัสจาก
ประสบการณ์จริง อาทิ เชํน 
การส ารวจตลาด การศึกษานอก
สถานท่ี ฯลฯ 

มคอ.5 
 

ทั กษะคว ามสั มพั น ธ์
ระหวํางบุคลและความ
รับผิดชอบ 

1. มุํงเน๎นให๎นศ.ตระหนักถึงการเรยีนรู๎
รํวมกันในช้ันเรียน การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นตํอประเด็นตํางๆในช้ันเรียน  
2. มีการมอบหมายงานทั้งรายกลุมํ และ
รายบุคคล 

มอบหมายงานกลุมํให๎นักศึกษา
เพื่อฝึกสร๎างความสมัพันธ์และ
การท างานรํวมกันและให๎
นักศึกษามีการน าเสนองานหน๎า
ช้ันเรียนโดยให๎เพื่อนในช้ันเรียน
รํวมการแสดงความคิดเห็น 

มคอ.5 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
ก า ร ใ ช๎ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1. ประเมินผลจากเนื้อหาข๎อมลู ความ
ชัดเจนท่ีไดม๎าจากแหลํงสารสนเทศที่
น ามาประกอบกับรายงาน หรือผลงาน
การปฎิบัติงาน 
2. น าเสนอผลงานการปฎิบตัิงานใน
รูปแบบทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ปรับปรุงสญัญานอินเตอร์เนต็ให๎
มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ทุกช้ันเรียน 

มคอ.5 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไมํมี  
จ านวนอาจารย์ใหมํ  1  คน  จ านวนอาจารย์ที่เข๎ารํวมปฐมนิเทศ 1 คน 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จดั 
หรือเข๎ารํวม 

จ านวน 
สรุปข๎อคิดเห็น และประโยชน ์

ที่ผู๎เข๎ารํวมกจิกรรมได๎รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ๎างอิง อาจารย ์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. โครงการเสริมสรา๎ง
ความรู๎ความเข๎าใจเกณฑ์
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน เพื่อ
เตรียมความพร๎อมรับการ
ประเมินปีการศึกษา 2560 

2 1 ได๎ความรู๎ในเรื่องการประกันคณุภาพ
หลักสตูรเกณฑ์ TQR 

แบบตอบรับ
จากภาควิชาฯ 



66 
 

 
 

และการเผยแพรํหลักสูตรที่
มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
(TQR) วันท่ี 12 ม.ค.61 
2. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA 
Implementation and 
Gap Analysis” ระหวําง
วันท่ี 29 – 30 ม.ีค.61 

2 1 ได๎ความรู๎ในเรื่องการประกันคณุภาพ
หลักสตูรเกณฑ์ AUN-QA 

แบบตอบรับ
จากภาควิชาฯ 

3. โครงการจัดการความรู๎ 
ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 1 
มิ.ย.61 

 

1 - ได๎รับความรู๎ในการผลิตสื่อการสอนแบบ E-
learning และแนวปฏิบัติในการเสนอ
ขอรับทุนวิจัย ทุนโครงการปริญาเอกกาญน
ภิเษก (คปก.) 

ใบเซ็นชื่อ 

4. โครงการสํงเสรมิชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมสูํ
เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 
3 และการสัมมนา
คณาจารย-์เจ๎าหน๎าท่ี 
ประจ าปี 2561 ระหวําง
วันท่ี 1 – 3 ม.ิย.61 

1 - ได๎รับแนวคดิในการสร๎างสรรค์ผลงาน เพื่อ
แสดงในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ 
ประจ าปี 2561 

ใบเซ็นชื่อ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 2 ระดับ 3 3 
5.2 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
5.3 ระดับ 2 ระดับ 2 2 
5.4 12 จาก 12 ข๎อ 11 จาก 12 ข๎อ 4.50 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 4ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
12.5/4  = 3.13 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. มีการเปิดรายวิชาที่เป็นทักษะที่สํงเสริมและเกี่ยวข๎องสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย 
2. หลักสูตรมีระบบและกลไก มีการน าระบบและกลไกสูํการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการมีการ

 ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
3.  มีโครงการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากร 
4. นักศึกษามีทักษะฝีมือในการสร๎างสรรค์และออกแบบ 

 
โอกาสในการพัฒนา 
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เพ่ิมระบบในการจัดเก็บเอกสารให๎มีประสิทธ์ภาพ 
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หมวดที ่6   
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสํวนรํวมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให๎มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
กลไกระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรมีสํวนรํวมในการ วางแผนจัดหา
และติดตามการใช๎สิ่ งสนับสนุนการเรียนรุ๎ ไมํวําจะเรื่อง  
ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ฯลฯ
รํวมทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนโดยมีการส ารวจและสอบถามจาก
ชั้นเรียนซึ่งผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกทํานจะท าหน๎าที่เป็น
อาจารย์ผู๎สอนและประสานงานท าให๎ได๎เห็นและได๎รับรู๎
โดยตรงรวมทั้งการได๎รับฟังจากนักศึกษาถึงปัญหาตํางๆไมํวํา
จะเป็นในเรื่องอุปกรณ์หรือสถานท่ี  

2. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบน าปัญหาเข๎าที่ประชุมหลักสูตรเพ่ือ
ปรึกษาหารือและหาแนวทางรํวมกัน 

3. กรณีเอกสาร ต ารา หนังสือ ทางมหาวิทยาลัยโดยส านัก
ห๎องสมุดกลาง โดยในแตํละปีจะให๎อาจารย์เสนอชื่อหนังสือที่
ต๎องการให๎ห๎องสมุดด าเนิการจัดซื้อเข๎าห๎องสมุด 

4. ในสํวนหนังสือและต าราของภาควิชาจะมีชั้นหนังสือในห๎อง
ภาควิชาชั้น 4 อาคารศิลป์พีระศรี 3  ให๎บริการนักศึกษาให๎ได๎
เข๎ามาใช๎ประโยชน์ โดยได๎รับหนังสือมาจากการบริจาคและ
หลักสูตรสั่งซื้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  
      ตั้งแตปํีการศึกษา 2558 ที่คณะฯ ได๎มีการปรับปรุงวิทยาเขตวัง
ทําพระท าให๎ภาควิชาได๎มาเชํา อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น 5 เพ่ือใช๎
จัดการเรียนการสอนในบางสํวนแทนในสํวนของวังทําพระที่ปรับปรุง
ในรายวิชาที่มีการเชิญอาจารย์ พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในสายวิชาชีพการออกแบบเครื่องแตํงกายและการ
ตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ จากผลส ารวจการเชําพ้ืนที่ในโซน A เพียง
โซนเดียวไมํเพียงพอตํอการรองรับการจัดการเรียนการสอนซึ่งในปี 
2559 หลักสูตรได๎มีการเชําพ้ืนที่เพ่ิมออกไปในโซน B เพ่ือให๎เพียงพอ
ตํอการจัดการเรียนการสอนและพ้ืนที่ใช๎สอยในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาซึ่งจากที่ผํานมาถึงแม๎จะมีพ้ืนที่เพ่ิมมากจริงแตํลักษณะ
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาคารเรียนเป็นแบบปิดไมํสามารถถํายเทอากาศได๎ท าให๎เกิด
ข๎อจ ากัดในการจัดการเรียนการสอนรํวมทั้งการแยกเดียวออกมาท า
ให๎ขาดบรรยากาศการใช๎ชีวิตในรั้วมหาวิทยา ในปี 2560 หลักสูตรจึง
เชําพ้ืนที่เหลือเพียงโซน A ฝั่งเดียวโดยและปรับการจัดการเรียนการ
สอนให๎ไปใช๎พื้นที่ฝั่งนครปฐมมากยิ่งข้ึน 
 
การประเมินกระบวนการ 
      เพ่ือให๎หลักสูตรเข๎าถึงความต๎องการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น จึง
ท าการย๎ายไปใช๎พ้ืนที่ฝั่งวิทยาเขตนครปฐม ท าให๎สามารถจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมได๎อยํางเต็มที่  รวมทั้งนักศึกษาไมํต๎อง
เดินทางไปมาในการเรียนทั้ง  2 วิทยาเขต 
 
การปรับปรุงและพัฒนาจากการประเมิน 
      หลักสูตรมีการประชุมหารือเพ่ือเตรียมการการย๎ายการจัดการ
เรียนการสอนกลับไปวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
จ.นครปฐมทั้งหมดในปีการศึกษา 2561 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการ
จัดการเรียนการสอน 
กลไกจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
      ภาควิชามีการประชุมหารือรวบรวมประเด็นเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู๎เครื่องมือและอุปกรณ์รวมทั้งการใช๎สอยพื้นที่ท้ัง
จากการสอบถามอาจารย์ผู๎สอน นักศึกษา มคอ.5 และการประเมิน
ออนไลน์ 
 
ผลการด าเนินงาน      
      มีการส ารวจและสอบถามความต๎องการของของอาจารย์ผู๎สอน
และนักศึกษา โดย บุคลากร อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่ท า
หน๎าที่เป็นผู๎สอนและประสานงานในแตํละรายวิชาท าให๎เห็นถึงความ
ต๎องการของนักศึกษาซึ่งจากปีที่ผํานมาพบวํารองเท๎าที่ใช๎ส าหรับการ
เดินแบบเพื่อพรีเซ็นหรือจัดกิจกรรมซึ่งเป็นสํวนหนึ่งในการเรียนการ
สอนของภาควิชามีจ านวนไมํเพียงพอและมีสภาพเกําบางคูํไมํอยูํใน
สภาพที่ใช๎งานได๎ท าให๎นักศึกษาต๎องเตรียมมาเองหรือใสํคูํเกําท่ีสภาพ
ไมํคํอยเอ้ืออ านวยซึ่งเป็นอัตรายเวลาเดินและท ากิจกรรมหลักสูตรจึง
ได๎มีการจัดซื้อรองเท๎าใหมํเพ่ือให๎นักศึกษาได๎ใช๎เป็นสํวนหนึ่งในการ
เรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การประเมินกระบวนการ 
      จากการสอบถามอาจารย์ผู๎สอนและนักศึกษาท าให๎ทราบถึง
ความต๎องการของนักศึกษาและสามารถชํวยสํงเสริมนักศึกษาในการ
เรียนและการจัดกิจกรรมได๎ดียิ่งขึ้น 
 
การปรับปรุงและพัฒนาจากการประเมิน 
         ภาควิชามีการหารือ ติดตามและสอบถามในสํวนของสิ่ง
สนับสนุนจากการสอบอาจารย์ผู๎สอน นักศึกษา มคอ.5 และการ
ประเมินออนไลน์ที่ยังไมํได๎จัดการเพ่ือหาทางพัฒนาและปรับปรุง
ตํอไป 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ตํอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
กลไกกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. หลักสูตรฯ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ตํอสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู๎ใน โดยการ
สอบถามโดยตรงทั้ง อาจารย์ผู๎สอน นักศึกษา มคอ.5 
และการประเมินออนไลน์ 

2. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและบุคคลากรที่
เกี่ยวข๎องเอาเรื่องเข๎าท่ีประชุมเพ่ือหารือและ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน      
      หลักสูตรมีการประชุมหารือโดยน าข๎อมูลที่ได๎จากการสอบถาม
โดยตรงทั้ง อาจารย์ผู๎สอน นักศึกษา มคอ.5 และการประเมิน
ออนไลน์ซึ่งจะพบวําอาคารธนาลงกรณ์ ชั้น 5 ที่เชําเป็นอาคารเรียน
ชั่วคราวมีข๎อจ ากัดในการจัดการเรียนการสอนแบบปฎิบัติและมีพ้ืนที่
จ ากัดจึงได๎มีการประชุมกันเพ่ือหารือในการย๎ายกลับไปจัดการเรียน
จัดการเรียนการสอนกลับไปวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
จ.นครปฐมทั้งหมดในปีการศึกษา 2561 
 
การประเมินกระบวนการ 
      ท าให๎หลักสูตรสามารถเข๎าถึงความต๎องการของนักศึกษาได๎
โดยตรง 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การปรับปรุงและพัฒนาจากการประเมิน 
      ปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจจากการสอบถามโดยตรง
ทั้ง อาจารย์ผู๎สอน นักศึกษา มคอ.5 และการประเมินออนไลน์ที่
แก๎ไขแล๎วมาติดตามผลและปัญหาที่ยังไมํได๎แก๎ไขมาปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป 

 
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) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 2 ระดับ 2 2 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
2 /1  = 2 คะแนน 
ระดับคุณภาพ น๎อย 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 
 หลักสูตรฯให๎ความส าคัญในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความใกล๎ชิด
กับนักศึกษาและอาจารย์ผู๎สอนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเองเป็นอาจารย์ผู๎ประสานงานและผู๎สอนเองท าให๎
ทราบถึงปัญหาตํางๆในชั้นเรียน 
 
โอกาสในการพัฒนา 
          หลักสูตรฯจัดการเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ด๎วยตนเองและได๎มีการก าหนดแผนโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ใน รายวิชาตาง ๆ ปการศึกษา 2560 ในแผนปฏิบัติราชการฯ 
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมินปีที่ผ่านมา 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
1. ควรดูการประเมินของปีกํอนๆ วํา
เป็นอยํางไรแล๎วมีผลอะไรที่เพ่ิมเติม
มาในปีปัจจุบัน โดยให๎มีการทบทวน
ของปีที่ผํานมาแล๎ว ย๎อนหลัง 3 ปี 
แล๎วน าผลมาวิเคราะห์โดยให๎ปรับให๎
มีการเขียนอธิบายให๎เห็นวําเป็น
อยํางไร ให๎สะท๎อนถึงระบบ 

เห็นด๎วยกับข๎อเสนอแนะ ในการเขียนอธิบายตัวบํงชี้เชิง
ปริมาณโดยใช๎ผลการประเมิน
ย๎อนหลัง 3 ปี  

2. ควรวิเคราะห์ให๎เห็นประเด็นวําเรา
จะน าผลประเมินข๎อใดมาเขียนให๎
เป็นระบบที่หลักสูตรต๎องการจะ
พัฒนา เชํน จ านวนนักศึกษาทีไ่ด๎รับ
รางวัล อาจเขียนให๎เห็นถึง
กระบวนการวํา หลักสูตรท าอยํางไร 
นักศึกษาจงึได๎รับรางวัลเพ่ิมขึ้นจากปี
กํอนๆ 

เห็นด๎วยกับข๎อเสนอแนะ ปรับกระบวนการเขียนโดย
วิเคราะห์จากระบบกลไลของ
หลักสูตรที่ท าให๎นักศึกษาได๎รับ
รางวัล 

3. ปีที่ไมํมีการปรับปรุงหลักสูตร ให๎
เขียนเรื่องการปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ตามนโยบายหรือกระแสที่มีผล ระบุ
ใน มคอ.3, มคอ.5 

เห็นด๎วยกับข๎อเสนอแนะ เปิดรายวิชาภาษาอังกฤษให๎
นักศึกษาลงเรียนเพ่ือรองรับการ
เข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

4. ควรมีการประเมินผู๎เรียนให๎ได๎
กระบวนการที่มากข้ึน มีแผนในการ
ปฏิบัติเป็น PDCA เพ่ือสะท๎อนให๎เห็น
สภาพจริง 

เห็นด๎วยกับข๎อเสนอแนะ  
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 วันที่ส ารวจ 28 พ.ย.60 (หลักสูตรเกํา) 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียน ควรมีให๎ครบถ๎วนและอยูํ

ในสภาพที่ใช๎งานได๎สมบูรณ์ 
2. อยากปรับการสอนให๎มีความแปลกใหมํ ประยุกต์ใช๎

กับเรื่องอ่ืนๆ ได๎ บางวิชามีจ านวน นศ.มากเกินกวําที่ 
อ.จะดูแลให๎ค าปรึกษาได๎ทั่วถึง 

3. ควรเชิญ อ.ผู๎สอนเฉพาะทางมาให๎ความรู๎ ถํายทอด
ประสบการณ์ และมีภาคปฏิบัติมากขึ้น  

4. เพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษ การน าเสนอผลงาน การตลาด 
ความรู๎ด๎านธุรกิจ ยกเลิกวิชาที่ไมํเกี่ยวข๎อง 

5. บัณฑิตระบุจุดอํอนของตนเอง คือ ขาดทักษะการตัด
เย็บเสื้อผ๎า 

6. กองกิจการนักศึกษา ควรปรับปรุงการให๎บริการแกํ
นักศึกษา 

เห็นด๎วยกับการประเมินและน ามาใช๎ปรับปรุง
ในปีการศึกษา 2560  
 

ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ๎ามี) 
          โดยมีการเปิดสอนวิชา 367 222    ภาษาอังกฤษในการออกแบบเครื่องแตํงกาย 2 (English for 
costume design II)เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ส าคัญในการสื่อสารและการเปิดตลาดอาเซียนแทน
รายวิชา 367 217 Individual Project และมีการปรึกษาหารือในเรื่องการวางแผนการรับนักศึกษาเพ่ือให๎การ
จัดการเรียนการสอนมีศักยภาพและดูแลให๎ค าปรึกษาได๎มากยิ่งข้ึน 

 

 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
ผู๎ส ารวจ (นส.ณัชชา แสงสวุรรณภัทร) แจ๎งวัตถุประสงค์และขอความรํวมมือบัณฑิตสํงข๎อมูลให๎นายจ๎าง/ 
ผู๎บังคับบัญชาชั้นต๎น ฯลฯ ตอบแบบส ารวจ 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. บัณฑิตควรได๎รับความรู๎ การฝึกปฏิบัติทักษะด๎าน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
2. บัณฑิตควรเห็นคุณคําของงานศิลปะ ไมํขโมย
ผลงานคนอ่ืนและไมํน าผลงานของบริษัทไปขายคน
อ่ืน 
3. บัณฑิตควรตรงตํอเวลา ต๎องเข๎มงวดจริงๆ ไมํมี
การตํอรอง เพราะจะท าให๎มาสายเวลาท างาน 

เห็นด๎วยกับการประเมิน 

ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ๎ามี) 
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หมวดที ่8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
      เนื่องจากตั้งแตปํีการศึกษา 2558 เป็นต๎นมา คณะมัณฑนศิลป์ มีการปรับปรุงอาคารเรียนวังทําพระให๎
เหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น และยังสํงผลมาถึงปัจจุบันในปีการศึกษา 2560 ท าให๎สาขาวิชาต๎องย๎ายการ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมดไปยังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํงผลตํอการบริหารจัดการเรียนสอนของ
สาขาวิชา ทีไ่มํเอ้ืออ านวยตํอเวลาและการเดินทางไปสอนของอาจารย์พิเศษ ที่มีความจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับ
การเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ อีกท้ังธรรมชาติการเรียนการสอนด๎านแฟชั่น ควรจะเรียนในเมืองเพราะ
ต๎องส ารวจตลาด ที่มีการเปลี่ยนแปลงได๎ทันทํวงที ภาควิชาฯ ได๎ด าเนินการแก๎ปัญหาโดยการขออนุมัติจัดการ
เรียนการสอนบางสํวนที่อาคารธนาลงกรณ์และรถรับสํงนักศึกษา เป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นการสูญเสียเงินเป็น
จ านวนมากในการเชําอาคารชั่วคราวและรถรับสํงนักศึกษา ซึ่งภาควิชาเองได๎พยายามลดพ้ืนที่ในการเชํา
อาคารให๎น๎อยลงและจัดตารางสอนให๎มีการเรียนการสอนที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เพ่ือใช๎พื้นที่ให๎
มากยิ่งขึ้นเพ่ือลดเงินที่ต๎องสูญเสียไป 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
      จ านวนประชากรในวัยศึกษาน๎อยลง  เนื่องจากประชาชนแตํงงานกันน๎อยและช๎าลง ประกอบกับมี
สถาบันที่เกี่ยวกับด๎านอุดมศึกษาท่ีเปิดเพ่ิมมากขึ้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ท าให๎ทุกภาควิชามีจ านวน
นักศึกษาไมํถึงเป้าท าให๎ต๎องมีการเปิดรับมากกวํา 1 รอบ 
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หมวดที ่9 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผล
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้

ส าเร็จ 
แผนการด าเนนิงานด้านการเรียนการสอน   
1. โครงการประเมินผลการเรียนรู๎
ของ น.ศ. ปีการศึกษา 2560 มคอ. 
5  มคอ.7/ทวนสอบภาคต๎น ภาค
ปลาย 

ปีงบประมาณ 
2561 

อ.วรุษา อยูํในระหวํางด าเนินการมีทวน
สอบรํวมกับภาควิชาประยุกต
ศิลปศึกษา 

2. โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ
และสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู
และการเรียนการสอนในรายวิชา 
ตาง ๆ 

ปีงบประมาณ 
2561 

หัวหน๎าภาคฯ  

โครงการ/ กิจกรรมท่ีมีความร่วมมือกับต่างประเทศ  
1.โครงการความรวมมือทาง
วิชาการภาควิชาการ ออกแบบ
เครื่องแตงกาย กับ Kingston 
University ประเทศอังกฤษ (ระยะ
สั้น) ประจ าป 2561 

ปีงบประมาณ 
2561 

อ.ดร.อนุกูล 
อ.ปิยะวัฒน์ 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
แตํมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่
เป็นสถาบัน ITS MACHINA 
LONATI ประเทศอิตาลี 

 
2.โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษา
ภาควิชาการ ออกแบบเครื่องแต
งกาย คณะมัณฑนศิลป และ 
Mushasino Art University 
ประเทศญี่ปุน 

ปีงบประมาณ 
2561 

อ.ดร.อนุกูล 
อ.ปิยะวัฒน์ 

 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา    
1. กิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษา    
1. โครงการเตรียมการศิลปนิพนธ  
ประจ าปการศึกษา 2561 

ปีงบประมาณ 
2561 

หัวหน๎าภาคฯ บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ
ประจ าป การศึกษา 2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

หัวหน๎าภาคฯ 
นศ.ปี 4 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

3. โครงการเปดบานเครื่องแตงกาย 
ประจ าป 2561 

ปีงบประมาณ 
2561 

อ.ปิยะวัฒน์ บรรลุวัตถุประสงค์ 

4.กิจกรรมเสริมหลักสูตรแสดงผล 
งานในรายวิชา Fashion Design I 

ปีงบประมาณ 
2561 

อ.ปิยะวัฒน์ บรรลุวัตถุประสงค์ 
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แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผล
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้

ส าเร็จ 
5.กิจกรรมเสริมหลักสูตรแสดงผล 
งานในรายวิชา Fashion Design II 

ปีงบประมาณ 
2561 

อ.ปิยะวัฒน์ บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

6.กิจกรรมเสริมหลักสูตรการจัด
แสดงผลงาน แฟชั่นโชวของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาควิชาการ 
ออกแบบเครื่องแตงกาย และ
ภาควิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
ในรายวิชา 360 02 Fashion 
Design II 

ปีงบประมาณ 
2561 

อ.ปิยะวัฒน์ 
อ.เสรี 
นศ.ปี1 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

7.กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ทุนอุดหนุนศิลปนิพนธของนักศึกษา 
ปการศึกษา 2560 

ปีงบประมาณ 
2561 หัวหน๎าภาคฯ 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

8.ทุนอุดหนุนนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลเพื่อคัดเลือกผลงานเขา 
ประกวด ปการศึกษา 2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

หัวหน๎าภาคฯ   

9.ทุนอุดหนุนนักศึกษาที่มีความ
ประพฤติดีแตมี ความขาดแคลน 

ปีงบประมาณ 
2561 

หัวหน๎าภาคฯ 
อ.เสรี 

 

10.โครงการกิจกรรม 5 ส ภาค
วิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย 
ประจ าปการศึกษา 2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

อ.วรุษา ไมํบรรลุวัตถุประสงค์ 
มีการท าความสะอาดช๏อปแตํ
ไมํได๎ท าเป็นโครงการ 

11.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ปีงบประมาณ 
2561 

อ.เสรี 
 

 

2. แผนวิจัย/บริการวิชาการแก่สังคม   
1.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ใน รายวิชาตาง ๆ ป
การศึกษา 2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

หัวหน๎าภาคฯ 
 

 

2. โครงการอบรมระยะสั้นของ
นักศึกษา 

ปีงบประมาณ 
2561 อ.ปิยะวัฒน์ 

 

3. โครงการความรวมมือกับคณะ
และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการ
ใหบริการ วิชาการแกสังคมตาม
นโยบายรัฐบาล 

ปีงบประมาณ 
2561 

หัวหน๎าภาคฯ 
 

 

3.แผนงานบริหารจัดการ     
1. โครงการสงเสริมบุคลากรในการ
พัฒนาวิชาการ เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ / 

ปีงบประมาณ 
2561 

หัวหน๎าภาควิชาฯ 
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แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผล
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้

ส าเร็จ 
ต าแหนงทางวิชาการ 
2.โครงการศึกษาดูงาน ประจ าป
การศึกษา 2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

อ.ดร.อนุกูล 
 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

3.โครงการเสริมทักษะ พัฒนา 
และฝกอบรม วิชาชีพบุคลากร 

ปีงบประมาณ 
2561 

หัวหน๎าภาควิชาฯ 
 

 

4.โครงการประเมินและประกัน
คุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรฯ 

ปีงบประมาณ 
2561 

อ.วรุษา ก าลังด าเนินงาน 

5.โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร 
Road Show 

ปีงบประมาณ 
2561 

อ.ปิยะวัฒน์  

6. โครงการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ ประ
ชาสัมพันธ หลักสูตร (สูจิบัตร) 

ปีงบประมาณ 
2561 

อ.ปิยะวัฒน์  

7. กิจกรรมประชาสัมพันธ
หลักสูตรผานสื่อ ออนไลน 

ปีงบประมาณ 
2561 

อ.ดร.อนุกูล 
 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

8.กิจกรรมพบปะอาจารย นักศึกษา 
และบัณฑิต ใหม ภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตงกาย 

ปีงบประมาณ 
2561 

อ.เสรี 
 

 

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

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

3. ข้อเสนอแนะด้านนักศึกษา 
  3.1 สํงเสริมให๎รายวิชามีสํวนรวมกับชุมชนและหนํวยงานเอกชน 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองวําข๎อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 
2560 ที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต๎องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
นี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมํได๎เป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก (ยกเว๎นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558) 

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

      (อาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี)  
วันที่ 1 ก.ค.61 

 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร 

 

2. .................................................................... 
(อาจารย์วรุษา อุตระ) 

วันที่ 1 ก.ค.61 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

3. .................................................................... 
           (อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์) 
   

วันที่ 1 ก.ค.61 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

4. .................................................................... 
(อาจารย์เสรี   เทียนเจลี้) 

วันที่ 1 ก.ค.61 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

5. .................................................................... 
(อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา) 

วันที่ 1 ก.ค.61 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

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

(อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์) 
หัวหน๎าภาควิชาออกแบบเครื่องแตํงกาย 

วันที่ 1 ก.ค.61 

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

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
วันที่ 1 ก.ค.61 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลกัสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหนํง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์

ด๎านการสอน (ป)ี 
คุณวุฒ ิ

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวชิา 

(ทุกระดับปริญญา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน๎าที่ * 

สถาบนั 
ปีที่

ส าเร็จ 
1 ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ ์  4 ศ.บ. 

Diploma 
 
ปร.ด. 

ออกแบบนิเทศศิลป ์
Advertisingphotography 
 
ศิลปะการออกแบบ 

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

2535 
2540 
 
2559 

1, 2, 3 

2 นางสาววรุษา  อุตระ  8 ศ.บ. 
ศ.ม. 

ประยุกตศิลปศึกษา (ศิลปะสิง่ทอ) 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2549 
2554 

1, 2, 3 

3 นายปิยะวฒัน์ พฒันภักด ี  6 สถ.บ. 
Master of Science 

สถาปัตยกรรมตกแตํงภายใน 
Interior Design 

ส.พระจอมเกล๎า ลาดกระบัง 
Pratt Inst.,USA. 

2521 
2528 

1, 2, 3 

4 นายเสร ีเทียนเจลี้  2 ศ.บ. 
ศ.ม. 

ประยุกตศิลปศึกษา (ประติมากรรม) 
จิตรกรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2548 
2554 

1, 2, 3 

5 นายศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา   ศ.บ. 
ศ.ม. 

จิตรกรรม 
ทฤษฎีศิลป ์

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2543 
2559 

1, 2, 3 

6 นายชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
การออกแบบภายใน 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2540 
2553 

3 

7 นายสุพจน สิงหสาย ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ. 
ศ.ม. 

ประยุกตศิลปศึกษา  
จิตรกรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2527 
2533 

3 

หมายเหตุ : การท าหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 1 หมายถึง อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  
       2 หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       3 หมายถึง อาจารย์ผู๎สอน 

ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2560 เติมข๎อมูลให๎ครบถ๎วนด๎วย 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหนํง 

ทางวชิาการ 
หนํวยงาน/ต าแหนงํ 

ประสบการณ์
ท างานที่เก่ียวข๎อง
กับวิชาที่สอน (ปี) 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ 
ปริญญา) 

สาขาวชิา 
(ทุกระดับปริญญา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั 
ปีที่

ส าเร็จ 
1 อาจารย์เอกกมล  อรรถกมล  - Freelance stylist 

- เจ๎าของแบร์นเสื้อ EAGGAMON 
- อ.พิเศษ มศว., ม.ธรรมศาสตร์, สถาบัน NIDA, มรภ.
สวนสนุันทา 

28 ป ี
 
 

ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2531 

2 อาจารย์บัญชา  ชูดวง  - นักออกแบบอิสระ 
- บรรณาธิการนิตยสารเปรี้ยว 
- อ.พิเศษ ม.เกษมบัณฑิต 

35 ป ี
 

ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2531 

3 อาจารย์วสนัต์  ผึ่งประเสริฐ  - ชํางภาพอิสระ VGOUE THAILAND 
- อ.พิเศษ 

18 ป ี ปริญญาตร ี วิชาการถํายภาพ 
และภาพยนตร ์

เทคนิคกรุงเทพ 2528 

4 อาจารย์จิตต์สงิห์  สมบุญ  - Fashion creative consultant 
- นักออกแบบ 

28 ป ี
 

ศ.บ. จิตรกรรม ม.ศิลปากร 2529 

5 อาจารย์พรพิไล  มีมาลัย    ศ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ ์ ม.ศิลปากร 2533 
6 อาจารย์จีระเดช  มีมาลัย    ศ.ม. ประยุกตศิลปศึกษา ม.ศิลปากร 2547 
7 อาจารย์ดนัย  อุํนอนันต ์    ศ.บ. 

 
จิตรกรรม 
Academie 
International 

ม.ศิลปากร 
De Coup 
DeParisMetie
rD’ArtParis 

2531 
1994 
1989 

8 ผศ.ดร.วิทวัน  จันทร    ศ.บ. 
MA 
 
ปร.ด. 

ประยุกตศิลปศึกษา 
Fashion, Textile 
and Surface 
Design 

ม.ศิลปากร 
U. of Central 
England BIAD 
UK. 

2533 
2539 
1996 
2557 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหนํง 

ทางวชิาการ 
หนํวยงาน/ต าแหนงํ 

ประสบการณ์
ท างานที่เก่ียวข๎อง
กับวิชาที่สอน (ปี) 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ 
ปริญญา) 

สาขาวชิา 
(ทุกระดับปริญญา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั 
ปีที่

ส าเร็จ 
ศิลปะการออกแบบ ม.ศิลปากร 

9 อาจารย์ศิโรจน์  ไชยสาม    ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด 

ม.รังสิต 2538 

10 อาจารย์สุนทร  จันทร์
นิเวศน ์

 - นักออกแบบอิสระ 
- สอนสิ่งพิมพ ์

35 ป ี
 

ศ.บ. 
ปริญญาโท 

ออกแบบนิเทศศิลป ์
ธรรมนิเทศน์ 

ม.ศิลปากร 
มหาจุฬาฯ 

2528 
2560 

11 อาจารย์วัชรดล  อริยเมธกุล  - เจ๎าของร๎านเสื้อแบรนด์ วชัรดล   
- อ.พิเศษ 
- นักออกแบบเสื้อผ๎า 

20 ป ี
 

ศ.บ. ออกแบบเครื่องแตํง
กาย (หลักสูตรตํอ
อเนื่อง) 

ม.ศิลปากร 2551 

12 อาจารย์อุมาวรรณ  กลิ่น
สุนทร 

 - Designer / Owner Marchshoes. / บ. มาร์ช 
บางกอกมิดทาวน์ 
- Designer For Flynow The Leather. AT 
BANGKOK CO.,LTD (FLYNOW) 
- ออกแบบเครื่องหนัง ส าหรับแบร์น Flynow The 
Leather 
- อ.พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ม. 
- อ.พิเศษ วิชาออกแบบเครื่องหนัง ม.กรุงเทพ 

9 ปี 
 

 

 

 

ศ.บ. ประยุกตศิลปศึกษา ม.ศิลปากร 
 

2548 
 

13 อาจารย์จรรจิรา  โมนาํ  - อ.ประจ าสาขาการออกแบบเครื่องแตํงกาย คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สวนสนุนัทา 
- ดีไซเนอร์บริษัท Kyra Mode 
- ดีไซเนอร์ บริษัท ไทยวาโก๎ จ ากัด (มหาชน) 

8 ปี 
 
 

ศ.บ. 
ศป.ม. 
 

ประยุกตศิลปศึกษา 
นฤมิตศิลป-์แฟชั่น
และสิ่งทอ 
 

ม.ศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2548 
2552 

14 อาจารย์ภูริต  สิริชัยพร  - Shoes Designer บริษัท Jaspal Company 6 ปี ศ.บ. ออกแบบเครื่องแตํง ม.ศิลปากร 2555 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหนํง 

ทางวชิาการ 
หนํวยงาน/ต าแหนงํ 

ประสบการณ์
ท างานที่เก่ียวข๎อง
กับวิชาที่สอน (ปี) 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ 
ปริญญา) 

สาขาวชิา 
(ทุกระดับปริญญา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั 
ปีที่

ส าเร็จ 
Limited, CarlaBerrotti Co., Ltd, 
Heaven  Leather Co.,Ltd 

 
 

กาย 

15 อาจารย์ชาตรี  เทํงฮะ  - Designer แบรนด์ shaka 
- อ.พิเศษ ม.กรุงเทพ 
- ที่ปรึกษาผูป๎ระกอบการในการประกวดของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

11 ป ี
 

ปริญญาตร ี
 

นิเทศศิลป์ 
(ออกแบบสิ่งพิมพ์) 

มทจ.ลาดกระ
บัง 

2540 

16 อาจารย์ทเนศ  บุญประสาน  - Designer Glanor 
- อ.พิเศษ ม.กรุงเทพ 

 ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2539 
 

17 อาจารย์สราวฒุิ  เงินพุํม   - ศิลปินอิสระ  ศ.ม. 
ศ.บ. 

จิตรกรรม 
จืตรกรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2549 
2543 

18 อาจารย์อารยา  อินทรา  

 

- อ.พิเศษ มศว. 
- Designer : Theatre 
- Fashion stylist 
- Reality showhost 

27 ป ี
 

ศ.บ. 
DIPLÔME 
 

ประยุกตศิลปศึกษา 
COURS DE 
STYLSME 

STUDIO 
BERÇOT 

1992-
1994 

19 อาจารย์พิมฑ์พา  ค าพบั  - Consultant 7 ปี 
 

    

20 อาจารย์หิรัญกฤษฎิ์  ภัทร
บริบูรณ์กุล 

       

 
หมายเหตุ : ไมํมีอาจารย์พิเศษ และผู๎ทรงคุณวฒุิภายนอก ท าหน๎าที่อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสตูร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตารางที่ 1.1-9  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสตูร ทีเ่ป็นอาจารย์ประจ าของมหาวทิยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่  

ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560* ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพรํ 

1. อ.ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ ์ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ผู๎รํวมโครงการวิจัย 
1. (2558) โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรส่งเสรมิ และพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑช์ุมชน (OTOP): ผลิตภัณฑผ้์าระยะที่ 2, ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
2. (2557) โครงการวิจัยพัฒนาหลักสตูรส่งเสรมิ และพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑช์ุมชน (OTOP): ผลิตภัณฑผ้์า, ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
3. (2557) โครงการวิจัยและอบรมหลกัสูตรการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายผ้าไทย/ผ้าไหม,ส านักกจิการในพระด าริฯ ส านักงานในปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
ผลงานสร๎างสรรค์  
1. (2560) Seed pods. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมาร ีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ Thailand. 
2. (2559) Point of View[ภาพถําย]. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา.นครปฐม. 
3. (2558) Bed of Roses [ภาพถําย]. Faculty of Art and Design,Universiti Teknologi MARA, Shah Alam . Malaysia 
4. (2558) Bed of Roses [ภาพถําย]ใ หอศิลป์และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ กรุงเทพฯ 
5. (2558) งานแสดงกลุํมนิทรรศการภาพถํายขาวด า “บันทึกชํวยจ า ๒๕๕๘” (Memo 2015) [ภาพถําย]. หอศิลปวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร.กรุงเทพฯ. 
6. (2557)  “Poster exhibition” [ภาพถําย]. International Costume Congress .Tokyo  Japan.  
7. (2557) โครงการ MQ VIENNA FASHION WEEK 2014 Thai Designer and Princess, Vienna.Austria 
8. (2557)  Similarities, Differences [ภาพถาํย]. หอศิลป์และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์.กรุงเทพฯ. 
9. (2556)  Photography Art, Photo Fair [ภาพถาํย]. ไบเทค บางนา. กรุงเทพฯ. 
ผลงานแตํงหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
1. (2016). “UNCONVENTIONAL PHOTOGRAPHY: The exploration of Cyanotype Process on Various Fibers.” Veridian 
E-Journal 2016, Vol 9, January-June 2016: No 4  
2. (2557)  "ความเหมือนในความแตกตาํง,"Design network Asean คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร.2557,กันยายน 
3. (2557) บทความในวารสาร 26 th International costume congress. 

 

2. อ.วรุษา  อุตระ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ผู๎รํวมโครงการวิจัย 
1. (2558) โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรส่งเสรมิ และพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑช์ุมชน (OTOP): ผลิตภัณฑผ้์าระยะที่ 2 ,ส านักงาน คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
2. (2557) โครงการวิจัยพัฒนาหลักสตูรส่งเสรมิ และพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑช์ุมชน (OTOP): ผลิตภัณฑผ้์า,ส านักงานคณะกรรมการการ
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560* ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพรํ 

อุดมศึกษา 
3. (2557) โครงการวิจัยและอบรมหลกัสูตรการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายผ้าไทย/ผ้าไหม,ส านักกจิการในพระด าริฯ ส านักงานในปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
ผลงานสร๎างสรรค์ 
1. (2560) Lotus. [สื่อผสมสิ่งทอ] Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ Thailand. 
2. (2559) สระบัว [สื่อผสมสิ่งทอ]. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา.นครปฐม. 
3. (2558) เรืองรอง [สื่อผสมสิ่งทอ]. Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam . Malaysia 
4. (2558) เรืองรอง [สื่อผสมสิ่งทอ]. หอศิลป์และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์.กรุงเทพฯ 
5. (2557)  nature ธรรมชาติ [สื่อผสมสิ่งทอ].หอศิลป์และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์.กรุงเทพฯ. 
6. (2556)  Stream สายชล [สื่อผสมสิ่งทอ].หอศิลป์และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์.กรุงเทพฯ. 
ผลงานแตํงหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
1. (2556).“วาดเส๎นพื้นฐาน”โครงการจัดการความรู๎ศิลปะและการออกแบบศลิปะและการออกแบบเพื่อถํายทอดความรู๎สํูวงวิชาการ : การผลิตหนังสือ ต ารา 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. อ.ปิยะวัฒน์ พัฒนภกัด ี ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ผู๎รํวมโครงการวิจัย 
1. (2557) โครงการวิจัยและอบรมหลกัสูตรการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายผ้าไทย/ผ้าไหม,ส านักกจิการในพระด าริฯ ส านักงานในปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
ผลงานสร๎างสรรค์   
1. (2560) Wings. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ Thailand. 
2. (2559) Second Life [สื่อผสม]. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 
3. (2558) WINGS OF HAPPINESS [เครื่องแตํงกาย]. Faculty of Art and Design,Universiti Teknologi MARA, Shah Alam . 
Malaysia 
4. (2558) WINGS OF HAPPINESS [เครื่องแตํงกาย]. หอศิลป์ และการ ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ กรุงเทพฯ. 
5. (2558)  ผลงานใน Town and Country,2558 มกราคม 
6. (2557) “Butterfly Series I” [สื่อผสม].หอศิลป์และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ กรุงเทพฯ. 
7. (2557) ผลงานการออกแบบเสื้อผา๎, ตีพิมพ์หนังสือ เปรียว,2557  ฉบับ 717 พฤษภาคม. 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560* ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพรํ 

8. (2557) ผลงาน Illustration/resort. นิตยสาร Vouge, 2557 ฉบับเดือน กรกฎาคม  
9. (2556) ผีเสื้อ 988+1 ตัว[สื่อผสม]หอศิลป์และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ กรุงเทพฯ. 

4. อ.เสรี เทียนเจลี้ ผลงานสร๎างสรรค์   
1. (2560) Cloud Remember. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ Thailand. 
2. (2559) เปิด – ปิด (Open – Close)[ประติมากรรม].ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา.นครปฐม. 
3. (2559) sunset [จิตรกรรม]. นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ประจ าปี  2559.กองทุนสํงเสริมการศึกษาการสร๎างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก
เปรม ติณสลานนท์”. กรุงเทพฯ 
4. (2558) Cloudy [ประติมากรรม]. AEC Art and Design Workshop 2015 at Benjarat  
 Auditorium Monkut’s University of Technology North Bangkok.Thailand  
5. (2558) [จิตรกรรม]. นิทรรศการศิลปกรรม Art Campประจ าป ี2558 โดยกองทุนสํงเสริมการศึกษาการสร๎างสรรค์ศิลปะ“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลา
นนท”์.กรุงเทพฯ 
6. (2557) [ประติมากรรม].  
พิธีมอบทุนและประมูลจัดหาทุน 5 มีนาคม 2557 โดยกองสํงเสริมการศึกษาการสร๎าง 
สรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  
ติณสูลานนท์”.กรุงเทพฯ 

 

5. อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา ผลงานสร๎างสรรค์   
1. (2560) Wonhyo Sunim. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมาร ีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ Thailand. 
2. (2555).Zazen of the Frog. [จิตรกรรม].หอศิลป์จามจุร ี 
ประเทศอินเดีย 
3. (2553).Abstract Elephant. [จิตรกรรม].International young Artists’Fine Arts Colony Lindart vol.IV เมืองเลนดาวา ประเทศ
สโลวีเนีย 
4. (2547).ความสงบยามเย็น.[ภาพถาํย].รางวัลชมเชย นิทรรศการภาพถาํยศิลปวัฒนธรรมไทยนานาชาติ (วันนริศฯ)ครั้งที่1 
ผลงานแตํงหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
1. (2560) เพลงรักทะไลลามะ กรุงเทพฯ : ปลากระโดด แปลจาก ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚའོི་མགུར་གླུ།ศุภโชค ชุมสาย ณ อยธุยา 

 

6. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 1. โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงแบบอาคารเรือน บ๎านนนทภูมิ โดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมของบุคลากรและผู๎ใช๎พื้นที่นอนสองชั้นส าหรับเด็กพิการ 2557 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560* ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพรํ 

ทางสมอง CP ทุนสนับสนุนจากส านกังานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ 
2. โครงการท าผังรวม 3 มิติและแนวทางการปรับสภาพแวดล๎อมกายภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ๎านนนทภูมิ 
3. โครงการวิจัยสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชนอ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแกํน. 
4. โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบฉลากสินค๎าตราสินค๎า และบรรจุภัณฑ์ของชุมชนเกษตรกรผ๎ูผลิตข๎าวไรํเกษตรอินทรีย์ อ าเภอเขาค๎อเพชรบูรณ์. 
5. ผลงานที่ภูมิใจและล าดับในการท า. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการ
สํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6  รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
6. การประดับตกแตํง “รุํงอรุณแหํงความสุข”บนถุงกระดาษสินค๎า.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 
2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา  2 เมษายน 2558 : รุํงอรุณแหํงความสุข ณ หอ
ศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทําพระ,15 – 27 กันยายน 2558. 
7. งานสร๎างสรรค์ตามงานวิจัยกกทอ.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือขํายการออกแบบแหํงอาเซียน 
Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทําพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 
8. ราชพฤกษ์ 2013. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแหํงความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร๎างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 
2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทําพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.  
9. บทความวิชาการ.การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยสร๎างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ” ศิลปากรวิจัยสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 
2557 
2557 
2556 
2559 

 
 

2558 
 
 

2557 
 

2556 
 

2556 

7. ผศ.สุพจน สิงหสาย ผลงานสร๎างสรรค์ 
1. ความสัมพันธ์ที่เร๎นลับ/2559 [จิตรกรรมผสมวัสดุ]. นิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าป ีพ.ศ.2559 โครงการ
 สํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม, 15 –30 กันยายน 2559. 
2. ดอกบัวบูชา [จิตรกรรม].  นิทรรศการผลงาน สร๎างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าป ี2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุํงอรุณแหํงความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทําพระ กรุงเทพฯ, 15 – 2 กันยายน 2558. 
3. บัวบูชาพระรัตนตรัย [จิตรกรรม].  นทิรรศการผลงานสร๎างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือขํายการออกแบบแหํงอาเซียน Design Network 
Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวทิยาลัยศิลปากร วังทําพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2557. 
4. ความสัมพันธ์ที่เร๎นลับ [จิตรกรรม]  นิทรรศการ “70 ปี แหํงความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”  ผลงานสร๎างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าป ี2556 ณ 
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วังทําพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2556. 

 
2559 

 
 

2558 
 
 

2557 
 
 

2556 
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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 ่ ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

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

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวจิัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

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

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

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

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวจิัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

     
บทความวจิัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให ๎กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวํันที่ออก
ประกาศ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร 

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

การจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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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 ่ ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

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

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ๎มูล TCI กลุํมที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 
     

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

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

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

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทัว่ไปและแจ๎งให ๎กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํ
วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออก
ประกาศ 
     
บทความวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ๎มูล 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) 
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ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

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

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ๎มูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาํด๎วย หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํ
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธบิัตร    

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

การจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมที่ได้รบัการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานที่ว่าจา้ง หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบยีน 

ล าดับที ่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปญัญาออกให้เพื่อรับรอง

การจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 

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

     
ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรบัการประเมินต าแหน่งทางวชิาการ 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 
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ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

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

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

/ตารางประกอบ 
1 เพลงรักทะไลลามะ อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2560 ฐานข๎อมูล RIS 

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร ่
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสํูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (คําน้ าหนัก 0.20) 

     

งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน (คําน้ าหนัก 0.40) 
     

งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ(คําน้ าหนัก 0.60) 
     

งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวาํงประเทศ(คําน้ าหนัก 0.80) 
1 Seed pods อ.ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ ์ Pacific Rim International Exhibitions ณ หอศิลป์  รายงาน 
2 Lotus อ.วรุษา อุตระ บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ พระราชวังสนามจันทร์ ประเมินผล 
3 Wings อ.ปิยะวัฒน์ พัฒนภกัด ี 14-17 พ.ย.60 โครงการฯ 
4 Cloud Remember อ.เสรี เทียนเจลี้   

5 Wonhyo Sunim อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา   

งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(คําน้ าหนัก 1.00) 
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
 
สรุปผลการประเมิน 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินของ
หลักสูตรฯ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบํงชี ้1.1  ผําน   ได๎มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที ่1 ผําน   ได๎มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบํงชี ้2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาต ิ 4.20 

0 
0 0 

40 
ตัวบํงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท า
หรือประกอบอาชพีอิสระ ภายใน 1 ป ี 85.00 27 

96.43 4.82 
28 

เฉลี่ยองค์ประกอบที ่2  4.82/2 = 2.41 ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบํงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3 

ตัวบํงชี้ 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3 

ตัวบํงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 2 2 

เฉลี่ยองค์ประกอบที ่3  8/3 = 2.67 ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์
ตัวบํงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 2  ระดับ 3 3 

ตัวบํงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์   10/ 3 =  3.33 
ตัวบํงชี้ 4.2.1ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 20.00 1 20.00 5.00 

5 
ตัวบํงชี้ 4.2.2ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหนํงทางวิชาการ 

36.00 0 
0 0 

5 
ตัวบํงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

20.00 5.00 
100 5.00 

5 
ตัวบํงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบที ่4  9.33/3 = 3.11 ดี 

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบํงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร ระดับ 2  ระดับ 3 3 
ตัวบํงชี้ 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบํงชี้ 5.3การประเมินผ๎ูเรียน ระดับ 2  ระดับ 2 2 
ตัวบํ งชี้  5 .4 ผลการด า เนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 12 ข๎อ 

11 
91.67 4.50 

12 
เฉลี่ยองค์ประกอบที ่5  12.5/4 = 3.13 ดี 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินของ
หลักสูตรฯ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
ตัวบํงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ระดับ 2  ระดับ 2 2 

เฉลี่ยองค์ประกอบที ่6  2/1 = 2 น๎อย 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  36.65/13 = 2.82 ปานกลาง 

 
ตารางที ่6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้ 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
ชี้

ใน
 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 -6
 

2 - - 2.41 2.41 ปานกลาง 
3 3 2.67 - - 2.67 ปานกลาง 
4 3 3.11 - - 3.11 ดี 
5 4 3.00 3.17 - 3.13 ดี 
6 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 13 2.90 2.88 2.41 2.82 ปานกลาง 
ผลการ
ประเมิน 

 - ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
  

 
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 
 

  / / / 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา      
1. เน๎นการเรียนการสอนที่บรูณาการให๎
นักศึกษาสามารถสํงงานประกวดเพ่ือรับ

/ / / / / 
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แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

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 

 


