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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

(1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
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ขอรับรองวําข๎อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 
2557 ถูกต๎อง เป็นความจริงทุกประการ 

 
1. ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล   ประธานหลักสูตร  วันที่......................... 
2. อาจารย์วรุษา  อุตระ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่......................... 
3. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่......................... 
4. อาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่......................... 
5. อาจารย์อนุกูล  บูรณประพฤกษ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่......................... 
 
 
     .....................................................................      ..................................................................... 
    (.....................................................................)                (..................................... ................................) 
   หัวหน๎าภาควิชาออกแบบเครื่องแตํงกาย คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
         วันที่...................................................                            วันที่.................................. ................. 
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ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ 
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ค าน า 
 

 รายงานการผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
ประจ าปีการศึกษา 2557  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามแนวทางปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกา (สกอ.) 
 การรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2557  ได๎รายงานตามหมวดและ
ตัวบํงชี้ ประเมินคุณภาพตามหมวดคุณภาพที่ก าหนดไว๎ในคูํมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 จ านวน 6 หมวด ได๎แกํ 
  หมวดที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป 
  หมวดที่ 2 บัณฑิต 
  หมวดที่ 3 นักศึกษา 
  หมวดที่ 4 อาจารย์ 
  หมวดที่ 5 ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการ  
    สอนในหลักสูตร ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
  หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร 
   
 การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายในครั้ง
นี้ แสดงให๎เห็นถึงระบบการจัดการศึกษาตามมาตรฐานซ่ึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ชํวยรักษาไว๎ซึ่งคุณภาพและชํวย
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให๎สามารถด าเนินการ ได๎ตรงตามพันธกิจตํางๆที่รัฐบาลและสังคมตํางๆ
คาดหวังไว๎ 

 
      

 
     

     ( ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน ไลํสัตรูไกล ) 
ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย  
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สารบัญ 
หน๎า 

การรับรองโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร          2 
ค าน า              4 
สารบัญ              5 
บทสรุปผู๎บริหาร             7 
หมวดที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป            8 

ตัวบํงชี้ 1.1 การก ากับให๎เป็นไปตามมาตรฐาน        9 
หมวดที่ 2 บัณฑิต          11 
 ตัวบํงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  11 
 ตัวบํงชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ    12 
หมวดที่ 3 นักศึกษา          14 
 ตัวบํงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา        14 
 ตัวบํงชี้ 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบํงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
หมวดที่ 4 อาจารย์ 
 ตัวบํงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ตัวบํงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบํงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
หมวดที่ 5 ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 ตัวบํงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ตัวบํงชี้ 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวบํงชี้ 5.3 การประเมินผู๎เรียน 
 ตัวบํงชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร 
 ตัวบํงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
หมวดที่ 7 ข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู๎ประเมิน 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 ความก๎าวหน๎าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผํานมา 
 ข๎อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 แผนปฏิบัติการใหมํส าหรับปีการศึกษา 2558 
แบบรับรองความถูกต๎องสมบูรณ์ของข๎อมูล 
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
ตารางที่            หน๎า 
1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 
1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู๎สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู๎สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.1-10 การด าเนินงานให๎เป็นไปตามตัวบํงชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
หมายเหตุ : ตารางที่ 1.1-5 ถึง 1.1-9 และ 2.x-x ถึง 3.x-x รายงานเฉพาะหลักสูตรรระดับบัณฑิตศึกษา 
4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 
4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมท่ี 2 
4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล 
4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูล
ระดับนานาชาติ และได๎รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ 
4.2-6 งานสร๎างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรํ 
 
สํวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

5 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเป้าหมาย 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 รายงานการประเมินตนเองรายงานการผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบเครื่องแตํงกาย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิยาลัยศิลปากร ฉบับนี้เป็นการประเมินผลการท างานใน ปี
การศึกษา 2557  ซึ่งครอบคลุมชํวงเวลาตั้งแตํ 1 สิงหาคม 2557- 31 กรกฎาคม 2558  ซึ่งได๎ด าเนินการตาม
วิธีการและแนวทางที่ระบุในคูํมือประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกา (สกอ.)สรุป
ได๎ดังนี้ 

หมวดที ่ เป้าหมาย การด าเนินการ คะแนน 

หมวดที่ 1  ข๎อมูลทั่วไป  มีการปรับหลักสูตร ไมํผาํนเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจาก
ระยะเวลาที่คณาจารย์เห็นชอบ
ผํานสภามีอยูํในกรอบเวลา 9 
เดือน 

หมวดที่ 2  บัณฑิต 
 

   

หมวดที่ 3 นักศึกษา 
 

   

หมวดที่ 4 อาจารย์ 
 

   

หมวดที่ 5 ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชา    
             ของหลักสูตรและคุณภาพ  
             การสอนในหลักสูตร  
             ข๎อมูลผลการเรียน 
              รายวิชาของหลักสูตร 
 

   

หมวดที่ 6  การบริหารหลักสูตร 
 

   

 รวม                                                       

 
 
 การด าเนินงานในปีการศึกษา 2557  สามารถสรุปในภาพรวมของ 4 พันธกิจหลัก ได๎ดังนี้ 
 การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต 
 หลักสูตรศิลปะบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) เป็นไป
ตามเกณฑ์ มาตราฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ได๎รับการรองรับจากคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(กกอ.) 
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 หลักสูตรศิลปะบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เป็นไป
ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) 
  
 การวิจัย 
 หลักสูตรศิลปะบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย สนับสนุนให๎อาจารย์เสนอโครงการวิจัย
เพ่ือขอรับการสนับสนุนทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย หนํวยงานราชการภายนอก และ หนํวยงานเอกชน โดย
จุดเดํนของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย คณาจารย์สาขาวิชาฯมีผลงานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีการใช๎ประโยชน์จริง 
  
 การบริการวิชาการ 
 คณาจารย์ในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ได๎น าองค์ความรู๎ทั้งจากการศึกษาวิจัยและองค์
ความรู๎ที่เกิดจากประสบการณ์ประกอบวิชาชีพมาให๎บริการวิชาการตํอสังคมทั้งในรูปแบบการท างานออกแบบ 
การเป็นที่ปรึกษาโครงการหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยบรูณาการงานบริการวิชาการแกํสังคมกับการ
เรียนการสอนและวิจัย 
 นอกจากนี้คณาจารย์ในสาขาวิชาฯยังมีการบริการในรูปแบบกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการ
ตัดสินในการประกวดตํางๆ ที่ปรึกษาด๎านการออกแบบของหนํวยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในสํวนของการบ านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายสนับสนุนให๎
คณาจารย์และนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการบ านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํางๆทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย 
และโครงการที่ด าเนินรํวมกับหนํวยงานภายนอกรวมทั้งสํงเสริมให๎มีการบูรณาการการบ านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชาตํางๆ 
 จากผลการประเมินแสดงให๎เห็นวํา ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปะบัณฑิตสาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎ด าเนินงานตามแผนงานพันธกิจตําง และมี
การประชุมมอบหมายภาระงานให๎แกํอาจารย์ในสาขาวิชาตาม 4 พันธกิจ อันได๎แกํ การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม อยํางครบถ๎วนตามหมวดและเกณฑ์ตัวบํงชี้ของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกา (สกอ.) 
 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย อยูํภายใต๎การการก ากับดูแลของคณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือวําเป็นสาขาวิชาล าดับที่ 7 ของคณะมัณฑนศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตนัก
ออกแบบเครื่องแตํงกาย หรือในอาชีพที่เก่ียวข๎อง เชํน สไตล์ลิท, การตลาดเกี่ยวกับการแตํงกาย, การถํายภาพ 
,ธุรกิจแฟชั่น,นักออกแบบสิ่งทอและอ่ืนๆ เมื่อเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นน าของไทย สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกายถือวําจัดอยูํในระดับต๎นๆของประเทศ 
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 หลักการที่ส าคัญของหลักสูตร คือการเรียนรู๎ผํานการปฏิบัติโดยสอนโดยผู๎มีประสบการณ์จริงโดยตรง
ในสาขาแฟชั่น เนื่องด๎วยสาขาวิชาแฟชั่นสอดคล๎องกับความเป็นไปอยํางรวดเร็วของสิ้นค๎าในท๎องตลาด จึง
ต๎องการผู๎ที่อยูํในแวดวงแฟชั่นอยํางแท๎จริงนอกเหนือจากการเรียนรู๎แฟชั่นในปัจจุบันแล๎ว สาขาวิชายังสํงเสริม
ให๎มีการเรียนรู๎ทั้งพ้ืนฐานประวัติศาสตร์การออกแบบเครื่องแตํงกายของประเทศไทยและตํางประเทศ รวมทั้ง
การศึกษาพ้ืนฐานงานสิ่งทอภูมิปัญญาชาวบ๎าน ทั้งการทอและการย๎อม โดยมีการทัศนศึกษาเป็นประจ าทุกปี  
 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย จัดการเรียนการสอนเป็น 2 วิทยาเขต คือ  
  วังทําพระ : อาคารคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 31 ถนนหน๎าพระลาน 
   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ : อาคารศิลป์พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ถนนราชมรรคาใน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
ความเป็นมา 
 ในปัจจุบันมีความรํวมมือระหวํางภาครัฐและเอกชนในด๎านอุตสาหกรรมแฟชั่นและอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
โดยมีเป้าหมายส าคัญในการสร๎างคน สร๎างธุรกิจ เพื่อให๎เกิดการพัฒนาประเทศ การสร๎างรายได๎ สํงเสริมการ
จ๎างงานและเศรษฐกิจประเทศ และสิ่งส าคัญที่จะท าให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของความรํวมมือ คือ การสร๎างคน
โดยเน๎นการผลิตนักออกแบบ หรือผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านการออกแบบเครื่องแตํงกาย ที่มีความรู๎ด๎านแฟชั่น 
สามารถสร๎างสรรค์ผลงานรองรับความก๎าวหน๎าของวงการอุตสาหกรรมแฟชั่น-สิ่งทอ ที่การเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วตํอเนื่อง ตลอดจนเผยแพรํการออกแบบเข๎าสูํเวทีการแขํงขันแฟชั่นระดับสากล อันจะน าพาประเทศไทย
ให๎ก๎าวสูํศูนย์กลางการออกแบบแฟชั่น 
 ด๎วยเหตุที่สังคมในปัจจุบันและอานาคต มีแนวโน๎มการพัฒนาความก๎าวหน๎าในด๎านศิลปะการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายอยํางตํอเนื่อง พื่อสร๎างรากฐานความมั่นคงของแฟชั่น โดยพัฒนาบุคลากรแฟชั่นเข๎าสูํ
ธุรกิจแฟชั่น คณะมัณฑนศิลป์ซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นเลิศในด๎านศิลปะการออกแบบ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎
ความสามารถด๎านการออกแบบ ออกไปรับใช๎สังคมเป็นจ านวนมาก จึงได๎เปิดรับนักศึกษาลักษณะโครงการ
พิเศษรุํนแรกในระดับปริญญาตรี เมื่อปีการศึกษา 2551 และได๎รับอนุมัติจัดตั้งภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํง
กาย เมื่อปีการศึกษา 2553 เป็นหนํวยงานรับผิดชอบด๎านการเรียนการสอนสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํง
กาย ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 ในปีการศึกษา 2557 นี้ สาขาวิชาได๎ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช๎สังคม เป็นจ านวน 4 รุํนแล๎ว 
 
ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ และวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญา 
 “ เป็นเลิศด๎านความคิดสร๎างสรรค์ ผู๎น าด๎านการเรียนการสอนวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย” 
 
 ปณิธาน 
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  ผลิตบัณฑิตให๎เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถในด๎านการสร๎างสรรค์ผลงานด๎านการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย เป็นผู๎รอบรู๎ มีทัศนคติอันดีงาม รู๎จักคิด วินิจฉัย มีความคิดสร๎างสรรค์สามารถพัฒนาตนเองและ
มีคุณธรรม ท าคุณประโยชน์สูํสังคม 
 
 อัตลักษณ์ของภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
  ผู๎มีความรู๎ความสามารถประยุกต์ใช๎งานศิลปะให๎สอดคล๎องกับเทคนิควิทยาการในการ
ออกแบบตามยุคสมัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู๎ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องแตํง
กายและสามารถประยุกต์ใช๎ศิลปะให๎มีความสอดคล๎องกับเทคนิควิทยาการทางการ
ออกแบบ 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู๎ความสามารถในการด าเนินธุระกิจทางด๎านออกแบบเครื่อง
แตํงกาย 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสร๎างสรรค์และเข๎าใจในขบวนการผลิตอุตสาหกรรมการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย 

4) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบตํอสังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์แผนปฎิบัติราชการประจ าปี 2557 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน 
  มีการประชุมหารือการเรียนการสอนการจัดสัมมนาความรู๎ การศึกษานอกสถานที่ การ
ประชุมการจัดตารางสอนอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษโดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางการศึกษา วางแผน
ด าเนินการในกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการเรียนการสอนรํวมมือกับหนํวยงานภายนอกโดยได๎เชิญอาจารย์พิเศษ
และเจ๎าของกิจการที่มีประสบการณ์ตรงเฉพาะทางในสาขาวิชา เพื่อให๎รู๎แนวทางความต๎องการของตลาด  และ
น าไปเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการด าเนินการจัดการการเรียนการสอนของสาขาวิชา รํวม
ทั่งเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ความรู๎ในการท างานจริงและสนับสนุนทุนการศึกษาให๎แกํนักศึกษาท่ีเรียนดี ปีละ 
1 ทุนตํอ 1 ปีการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยสร้างสรรค์ 
  สนับสนุนให๎ทุนคณาจารย์ในสาขาวิชาให๎สร๎างสรรค์ผลงานหรืองานวิจัยเขียนต าราเอกสาร
และทุนแกํอาจารย์ในการอบรมภาคฤดูร๎อนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎อง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ 
  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาคฤดูร๎อนสนับสนุนและสํงเสริมคณาจารย์ในสาขาวิชาไปบรรยาย
ตามหนํวยงานและเข๎ารํวมการด าเนินงานในการดํเนินงานโครงการตํางๆ 



 
 11 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  จัดให๎มีการวางแผนประจ าปีในการด าเนินการเพ่ือจัดตั้งโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของสาขาวิชาฯเองรํวมทั้งของหนํวยงานภายนอกและภายในและสนับสนุนทุนในการสร๎างสรรค์ผลงานการ
ประกวดของนักศึกษาทุนละ 3,000 บาทตํอราย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหารจัดการ 
  ในปี 2557 สาขาวิชาได๎มีความรํวมมือกับทางมหาวิทยาลัย Ravensborn กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นและในอนาคตสาขาวิชาฯจะจัดท าความรํวมมือกับประเทศ
อ่ืนๆตํอไป 
 
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายมุํงเน๎นการผลิตบัณฑิต ที่มีความโดเดํนด๎านความคิด
สร๎างสรรค์ เป็นต๎นแบบแนวความคิด ไมํลอกเลียนงานผู๎อ่ืน มีระบบความคิดเป็นขั้นตอน มีรสนิยมในการ
ออกแบบ มีความรับผิดชอบตํอสังคมและมีใจที่เสียสละพร๎อมที่จอุทิศเพ่ือยกระดับสังคมด๎วยงานออกแบบที่มี
คุณคํา 
 
จุดเด่นของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
ด้านหลักสูตร 
  หลักสูตรศิลปะบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย มุํงเน๎นความเป็นเลิศด๎าน
ความคิดสร๎างสรรค์เป็นผู๎น าทางด๎านการเรียนรู๎และสร๎างสรรค์ศิลปะการออกแบบในระดับนานาชาติ โดยผลิต
บัณฑิตที่เข๎าใจในปัญญหาในงานออกแบบ สามารถค๎นคว๎าคิดวิเคราะห์ และบรูณาการความรู๎ตํางๆเข๎ากับ
ความคิดสร๎างสรรค์เพ่ือสร๎างผลงานออกแบบที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต๎องการของสังคมไทยได๎อยํางมี
เอกลักษณ์เฉพาะตน โดยปลูกฝั่งให๎บัณฑิตมีจิตสาธารณะเมตาตํอผู๎อื่น รวมทั้งมีจรรยาบรรณและมีจิตส านึกใน
ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม 
 
ด้านบุคลากร 
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะด๎านสูง และ
เป็นผู๎มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากสังคม เห็นได๎จากการได๎รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายและตัดสิน และการ
แสดงผลงาน รํวมทั้งมีคณาจารย์พิเศษที่เป็นผู๎มีประสบการณ์ด๎านการออกแบบเครื่องแตํงกาย และศาสตร์ที่
เกี่ยวข๎องกับการออกแบบเครื่องแตํงกายทุกแขนงซึ่งล๎วนแล๎วแจตํเป็นบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
ด้านการเรียนการสอน 
  ลักษณะการเรียนการสอนของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายเป็นการเรียนรู๎ตาม
ธรรมชาติของศิลปะและการออกแบบที่เน๎นการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  ในการสอนวิชาทุกรายวิชานักศึกษาได๎รับความรู๎จากอาจารย์และอาจารย์พิเศษซึ่งเป็น
นักวิชาการและละนักออกแบบผู๎มีประสบการณ์ท างานสูงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติจึง
ท าให๎สามารถสร๎างความเข๎มแข็งท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ 
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ด้านผลผลิต 
  นักศึกษาท่ีส าเร็จจากหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาการออกแบบเครื่องแตํงกาย สามารถ
ประกอบอาชีพ นักออกแบบเสื้อผ๎าเครื่องแตํงกายนอกจากนั้นเนื่องจากนักศึกษามีทักษะความสามารถและ
รสนิยมเฉพาะตัวสูงจึงสามารถท างานที่เก่ียวงข๎องกับการออกแบบเครื่องแตํงกายได๎ทุกแขนง อาทิ นักวาด
ภาพประกอบแฟชั่น นักออกแบบเครื่องประดับตกแตํงกายเชํน หมวก กระเป๋า รองเท๎า เข๎มขัด ฯลฯ นัก
ออกแบบลายผ๎า ศิลปินสร๎างสรรค์งานผ๎า ผูสอนทางด๎านเครื่องแตํงกาย นักวิจัยทางด๎านเครื่องแตํงกาย 
ผู๎ประกอบการและ/หรือผูจัดการโรงงานผลิตเสื้อผ๎าและเครื่องนุํงหํม ชํางภาพแฟชั่น นักออกแบบอิสระ สไตล์
ลิส เป็นต๎น 
 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการต่อสังคม 
  ในปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายมีโครงการด๎านกาท านุบ ารุงงาน
ศิลปวัฒนธรรมและบริการแกํสังคมหลายโครงการ โดยมีความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
และหนํวยงานวิชาชีพมีการบูรณราการท านุบ ารุงศิลปว ฒนธรรมและการบริการวิชาการตํอสังคมกับการเรียน
การสอนให๎นักศึกษาเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแกํนักศึษาเพ่ือยกระดับสุนทรียะของคนในสังคมด๎วยงานออกแบบที่มีคุณคํา
แสดงออกซ่ึงคําแสดงออกซ่ึงความเป็นไทยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
 
ปัญหาของสาขาวิชา 

1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
  สถานที่จัดการศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายมีการเรียนการสอนทั้ง 2 วิทยา
เขต คือที่วิทยาเขตวังทําพระและพระราชวังสนามจันทร์ ท าให๎อยากในการจัดการเรียนสอนจึงท าให๎
สถานที่ไมํเพียงพอตํอจ านวนนักศึกษา ที่มีถึงปีละ 50 คน หากจะจัดการเรียนการสอนเฉพาะพระราชวัง
สนามจันทร์ อาทิอาจารย์ผู๎สอน(อาจารย์พิเศษ)ก็มิประสงค์เดินทางไปสอนรํวมทั้งการศึกษาตามธรรมชาติ
การเรียนการสอนด๎านแฟชั่นควรจะเรียนในเมืองเพราะต๎องส ารวจตลาดและทันการเปลี่ยนแปลงได๎
ทันทํวงทีและการเรียนการสอน ที่นครปฐมถือเป็นจุดด๎อยของสาขาวิชา หากเปรียบเทียบกับหลักสูตรการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย ของมหาวิทยาศศรืนครินทรวโรฒ ที่อยูํกลางเมืองยาน อโศก อยูํระหวําง
ห๎างสรรพสินค๎าชื่อดังหลายแหํงหรือแม๎แตํ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาที่ตั้งอยูํในสยามสแควร์ เป็นต๎น 
2) การบริหารจัดการ 
  ทีผ่ํานมาสาขาวิชาด าเนินการบริหารจัดการด๎วยตัวเองโดยได๎รับการผลักดัน จากทางผู๎บริหาร
ยังน๎อยอยูํ อีกทั้งภาควิชาเป็นหลักสูรพิเศษ รายได๎ในการบริหารจัดการต๎องด าเนินการด๎วยตนเองท้ังสิน 
3) คุณสมบัตินักศึกษา 
  นักศึกษายุคใหมํคิดเสมือนวําตนเองเป็นลูกค๎ามากกวําเป็นนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นถ๎าขาด
ความพร๎อมไมํวําจะเป็นเรื่องอุปกรณ์หรือสถานที่เรียน ยังขาดความสอดคล๎องกับจ านวนการรับนักศึกษา
ท าให๎สถานที่และอุปกรณ์ไมํเพียงพอท าให๎นักศึกษาเรียนรู๎ได๎อยํางไมํเต็มที่ 
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4) บุคคลากรมีจ านวนจ ากัด 
 บุคลากรที่จบปริญาโทหรือเอกในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายมีจ านวนน๎อยอีกที่มี
อยูํต๎องการท างานสายตรงในวงการมากกวําการเป็นอาจารย์ประจ า 

5) อุปกรณ์และการเรียนการสอน 
 เนื่องจากสาขาวิชาฯเพ่ิงเปิดมาได๎ระยะเวลา 7 ปี อีกทั้งรายได๎ทั้งหมดจากคําเทอมนักศึกษา
อุปกรณ์หลายอยํางจึงไมํสามารถด าเนินการจัดซื้อได๎ 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 31 ก.ค.58 

 
หมวดที ่1 

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

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผําน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ. ดร.น้ าฝน ไลํสัตรูไกล  1. ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล *,** ลาออก 1, 
2. อาจารย์ณัฏฐินี ผายจันเพ็ง * 2. อาจารย์วรุษา  อุตระ 16 พ.ค.56 ตาม 
3. อาจารย์วรุษา อุตระ 3. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ ล าดับ จึงได๎ขอ 
4. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ 4. อาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี เปลี่ยนแปลง 
5. อาจารย์ดรุพร เขาจารี ** 5. อาจารย์อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ อาจารย์ประจ า

หลักสูตรล าดับที่ 
3-5และอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรล าดับที่ 
2 ได๎รับการอนุมัติ
ตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่  
6/2558 เมื่อวันที่
10 มิ.ย.2558  

 
 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
1.  อาจารย์สุนทร  จันทร์นิเวศน์ 
2.  อาจารย์ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา 
3.  อาจารย์วัชรดล  อริยเมธกุล 
 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
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1.  อาจารย์อินทิรา  ทัพวงศ์ 
2.  อาจารย์เอกกมล  อรรถกมล 
3.  อาจารย์บัญชา  ชูดวง  
4.  อาจารย์โกสินทร์  ชิตามร 
5.  อาจารย์วสันต์  ผึ่งประเสริฐ 
6.  อาจารย์จิตต์สิงห์  สมบุญ 
7.  อาจารย์เกศกาญจน์  อาศิรรัตน์ 
8.  อาจารย์พรพิไล  มีมาลัย 
9.  อาจารย์จีระเดช  มีมาลัย 
10.  อาจารย์ชลิต  นาคพะวัน 
11.  อาจารย์ดนัย  อํุนอนันต์ 
12.  อาจารย์ชัยชน  สวันตรัจฉ์ 
13.  ผศ.วิทวัน  จันทร 
14.  อาจารย์ศิโรจน์  ไชยสาม 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  วังทําพระ และพระราชวังสนามจันทร์ 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ได๎รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่  
6/2558 เมื่อวันที่10 มิ.ย.2558 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
*เอกสารเพิ่มเติม
การการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต  
สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่อง
แต่งกายฉบับปี 
พ.ศ. 2555  
คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรได๎รับ
การอนุมัติตามมติ
ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่  
6/2558 เมื่อวันที่
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
10มิ.ย.2558(
เอกสารอนุมัติ
ฉบับจริงอยูํที่
คณะ) 

2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 
 
 

ได๎รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่  
6/2558 เมื่อวันที่10 มิ.ย.2558 

1. ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล 
2. อาจารย์วรุษา  อุตระ 

3. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ 
4. อาจารย์ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี 
5. อาจารย์อนุกูล บูรณปรพฤกษ์ 

ตารางที่ 1.1-2*
เอกสารเพิ่มเติม
การการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต  
สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่อง
แต่งกายฉบับปี 
พ.ศ. 2555  
คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรได๎รับ
การอนุมัติตามมติ
ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่  
6/2558 เมื่อวันที่
10มิ.ย.2558(
เอกสารอนุมัติ
ฉบับจริงอยูํที่
คณะ) 

3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสูตร  ตารางที่ 1.1-2 
4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู๎สอน  ตารางที่ 1.1-3 

ตารางที่ 1.1-4 
5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์

หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการคน๎คว๎าอิสระ 
 ตารางที่ 1.1-5 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
รํวม (ถ๎ามี) 

 ตารางที่ 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู๎สอบวิทยานิพนธ์    ตารางที่ 1.1-7 
8 การตีพิมพ์เผยแพรํผลงานของผูส๎ าเร็จ

การศึกษา 
 ตารางที่ 1.1-8 

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
การค๎นคว๎าอิสระในระดบับณัฑติศึกษา 

 ตารางที่ 1.1-5 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ 

 ตารางที่ 1.1-9 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ยงัไมํถึงรอบระยะเวลา (ปรับปรงุ
หลักสูตรคร้ังลําสุด พ.ศ.2555) 

 

12 การด าเนินงานให๎เป็นไปตามตัวบํงชีผ้ลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหํงชาติ 
TQF   

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอยํางน๎อย
ร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร  

2. มคอ.2 ฉบับจริง 
3. มคอ.3, มคอ. 4  
4. มคอ.5 , มคอ. 6 (มีการเปดิรายวิชา

ฝีกงานซั่มเมอร์ปีและยังไมํต๎อง
รายงานรายงานปหีน๎า) 

5. มคอ.7 อยูํในตัวเลํมหมวดที่ 5.4  
 

-เกณฑ์การประเมิน 1 และ 2 ได๎มีการ 
 เพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 และขอเปลี่ยนแปลงอาจารย ์  
 ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรได๎รบัการอนุมัติ 
 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ศิลปากร ครั้งที่ 6/2558 เมือ่วันที่  
 10 มิ.ย. 2558 

ตารางที่ 1.1-10 
เอกสารเพิ่มเติม 
-แฟ้มเอกสาร
หลักฐาน ; หมวดที่
1 
- มคอ.7 จัดท าอยูํ
ในเลํมการประเมิน 
หมวดที่ 5 ตัวบํงชี้
ที่ 5.4 
 

    
 
หมายเหตุ  

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข๎อ 1 ข๎อ 2  ข๎อ 11 
และ ข๎อ 12  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผําน 
 ผําน 
 ไมํผําน 

 หลักสูตรได๎มาตรฐาน 
 หลักสูตรไมํได๎มาตรฐาน 

 หลักสูตรไมํผํานการประเมินเนื่องจาก มีอาจารย์ตามรายชื่อตามสภาอนุมัติไมํทัน 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. มีคณาจารย์พิเศษท่ีเชิญสอนล๎วนแล๎วแตํเป็นผู๎ที่ทรงคุณวุฒิและเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถ
และมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์อยูํในวงการด๎านออกแบบ อาทิเชํน เป็น ดีไซเนอร์ ในแบร์น 
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flynow , greyhound, jaspal  ฯลฯ  บรรณาธิการและสไตล์ลิทส์ เชํน นิตยสารเพรียว ฯลฯ 
ท าให๎นักศึกษาได๎รับประสบการณ์จริงในการเรียน 

2. เนื่องจากอาจารย์พิเศษทีเชิญสอนสํวนใหญํเป็นดีไซเนอร์แบร์นตํางและเจ๎าของธุระกิจจึงเปิด
โอกาสให๎คนในวงการออกแบบนี้เห็นงานนักศึกษามากขึ้นสร๎างโอกาสในการท างานให๎นักศึกษา
ตํอไปในอานาคต 

3. เนื่องจากอาจารย์พิเศษทีเชิญสอนสํวนใหญํเป็นดีไซเนอร์แบร์นตํางและเจ๎าของธุระกิจจึงท าให๎
ภาควิชามีเครื่อคํายกับหนํวยงานภายนอก 

โอกาสในการพัฒนา 
1. การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าเนื่องจากมีอาจารย์ประจ าที่น๎อยเกินไปสุํมเสี่ยงกับอาจารย์

ประจ าหลักสูตรไมํครบหากมีเหตุสุดวิสัยอาจท าให๎หลักสูตรตกได๎ 
2. เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าน๎อยท าให๎ภาระงานในด๎านตํางๆหนักมากในอาจารย์แตํละคน สํงผล

ให๎อาจารย์ประจ าไมํมีเวลาไปเพ่ิมศักยภาพตนเองให๎เต็มที่ อาทิ เชํน การท าต าแหนํงทาง
วิชาการ ,การเพ่ิมพูนวุฒิโดยการศึกษาตํอ 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษาคงอยูํ (จ านวนจริง) ในแตํละชั้นปี 
 ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ตกค๎าง 

2553 48 48 44 - - 
2554 48 47 47 43 - 
2555 (ปีที่เริ่มใช๎หลักสูตรฯ) 28 47 46 46 4 
2556 43 28 46 46 13 
2557 51 42 28 44 8 

 
หมายเหตุ  1) นักศึกษาที่อยูํเกินกวําอายุของหลักสูตร ให๎นับรวมอยูํในชํองนักศึกษาตกค๎าง 
  2) จ านวนในชํองสีเทา หมายถึง จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรกํอนปรับปรุง 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอจ านวนนักศึกษา  

1. นักศึกษาบางคนเพ่ิงมารู๎ตัวเมื่อมาได๎ลองเรียนจริงวําไมํได๎ชอบและมีความถนัด
ในลักษณะงานที่เรียนจริง 

2. นักศึกษามาจากสภาพครอบครัวที่แตกตํางกันจึงเป็นผลกระทบทางด๎าน
คําใช๎จําย 

3. นักศึกษาขาดทักษะและความพยายามกระตือรือร๎นที่เพียงพอท าให๎ไมํผําน
เกณฑ์ข๎อตกลงในการเลื่อนชั้น 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข๎า (ตั้งแตํปี
การศึกษาท่ีเริ่มใช๎หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 56 55 คําเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุํน - - - 
2555 จ านวนรับเข๎าในรุํน - - - 

 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - 
 จ านวนจบในรุํน - - - 

2556 จ านวนรับเข๎าในรุํน - - - 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - 
 จ านวนจบในรุํน - - - 

2557 จ านวนรับเข๎าในรุํน - - - 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการส าเร็จการศึกษา   เนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาจบในปีการศึกษาหลักสูตรปี 55 
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2556 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน/

ตาราง
ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ๎าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

4,631 17 4.32 
 

   (1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 684 3 4.47  
   (2) ด๎านความรู ๎ 629 3 4.11  
   (3) ด๎านทักษะทางปัญญา 626 3 4.09  
   (4) ด๎านทักษะความสมัพันธ์ระหวํางบุคคล 628 3 4.10  

 
  (5) ด๎านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1,098 5 4.31 
 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 966 4 4.74  
2 จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน) 51  

3 
จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได๎รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (คน) 

51 
 

4 
ผู๎ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
(ร๎อยละ) (อยํางน๎อยร๎อยละ 20) 

100 

เอกสาร
เพิ่มเตมิ 
เอกสาร
หลักฐาน ;
หมวดที ่2 
2.1-1 ผล
ส ารวจความ
เพิ่งพอใจตํอ
บัณฑิตคณะ
มัณฑนศลิป์ 
หมาดที่ 4 
2.1-2 ตาม
ข๎อมูล 
บัณฑิตแตํง
กาย ปี2556 
-แบบส ารวจ
บัณฑิตของ
คณะ 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : คําเฉลี่ย 4.32  เกณฑ์ประเมิน  :  4.32  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : คําเฉลี่ย 4.20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    : คําเฉลี่ย 4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20 คะแนน 
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ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2556 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) 
วันที่ส ารวจ  26 ก.พ.58    

ข๎อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร๎อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 51 100  
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 41 80.39  
จ านวนบัณฑิตท่ีได๎งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 
(ไมํนับรวมผู๎ประกอบอาชีพอิสระ) 

41 100  

- ตรงสาขาที่เรียน - -  
- ไมํตรงสาขาที่เรียน - -  

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ - -  
จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
กํอนเข๎าศึกษา 

- -  

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาตํอ 10 19.60  
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - -  
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - -  
ร๎อยละของบัณฑิตที่ได๎งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 100 

เอกสารเพิ่มเตมิ 
เอกสารหลักฐาน ;
หมวดที ่2  
2.1-3 ข๎อมูล
บัณฑิตปี 2556 
2.1-4 ข๎อมูล
ส ารวจบัณฑิต 
2556  
-แบบส ารวจบณัฑิต
ของคณะ 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร๎อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 85.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    : ร๎อยละ 85.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4.25 คะแนน 
 
การวเิคราะห์ผลทีไ่ด้ 
 จากผลส ารวจอา้งอิงเบ้ืองตน้จากปี รุ่นจบปีการศึกษา 2556  บณัฑิตท่ีจบไดรั้บการวา่จา้งงาน 100 % 
จากผลขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็น การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  ส่ิงทอ  การตลาดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองแต่งกายยงัคงเป็นทีตอ้งการทางของตลาด 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 4.20 4.32 4.32 
2.2 ร๎อยละ 85 100 5.00 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.32/ 2  =  4.66  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. จากผลส ารวจจากผู๎ใช๎บันฑิตพบวําเป็นที่พ่ึงพอใจอยูํในเกณฑ์คํอนข๎างสูง 
2. มีเกณฑ์การได๎งานท าของบัณฑิตสูง 

โอกาสในการพัฒนา 
1. จากผลส ารวจพบวํานักศึกษามีวินัย ตรงตํอเวลา มีความเหมาะสมน๎อยที่สุดที่จึงควรจะก าชับ 

อบรมและฝึกฝนเรื่องของตรงเวลาให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.เพ่ิมและเสริมการฝึกปฏิบัติทักษะทางด๎านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพราะภาษาจะเป็นใบเบิกทาง

ให๎นักศึกษาก๎าวหน๎าและประสบณ์ความส าเร็จในวงกว๎างมากยิ่งข้ึน 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- การรับนักศึกษา 
รับนักศึกษาประมาณ 50 คนตํอชั้นปีโดยได๎มีการจัด
สอบทุกรอบปีการศึกษา ภาควิชาการออกแบบเครื่อง
แตํงกายจัดการศึกษาในระบบทวิภาคโดยรับผู๎ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเทําจาก
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและได๎รับการ
สอบคัดเลือกเข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได๎มี
การจัดกระบวนการแตํงตั้งคณะกรรมการสอบท าหน๎าที่
ออกข๎อสอบ ตรวจสนามสอบ และตรวจข๎อสอบพื่อ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู๎ความสามารถทักษะในงาน
สร๎างสรรค์ศิลปะและงานออกแบบที่ผํานเกณฑ์ 
นอกเหนือจากทักษะทางด๎านศิลปะและงานออกแบบ
แล๎วทางภาควิชายังมีการจัดสอบความถนัดเฉพาะ
ทางด๎านการปฏิบัติเย็บมือเพ่ือดูทักษะทางด๎านฝีมือใน
การปฏิบัติจริงควบคูํไปกับงานสร๎างสรรค์ออกแบบด๎วย
ทั้งนี้ยังมีการจัดสอบสัมภาษณ์ผู๎ที่สอบผํานเกณฑ์การ
คัดเลือกในรอบการปฏิบัติแล๎ว เพื่อที่จะได๎พูดคุยและ
ส ารวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตทั้งความพร๎อมและ
ความมุํงม่ันที่ต๎องการจะเข๎าศึกษาจริง 

-ประกาศการ
รับสมัครผู๎เข๎า
ศึกษาตํอดูได๎
จากเว็บไซด์
คณะ 
www.decorate

.su.ac.th 

-ระเบียบการ
รับสมคัร
นกัศกึษาเข้า
ศกึษา คณะ
มณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยั
ศลิปาร 
-ค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการ
อ านวยการ
สอบเอกสาร
ทางคณะ 

 - การเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา   
1.ผู๎สอบเข๎าจะต๎องเป็นผู๎มีใจรักและเข๎าใจในด๎านศิลปะ 
 การสร๎างสรรค์และการออกแบบด๎านแฟชั่น 
2.มีทักษะในงานสร๎างสรรค์ทางศิลปะและงานออกแบบ 
สามารถคิดวิเคราะห์และบรูณาการความรู๎ตํางๆเข๎ากับ
ความคิดสร๎างสรรค์เพ่ือสร๎างผลงานออกแบบที่มี
คุณภาพ 
3.มีทักษะในด๎านการเย็บและงานออกแบบเครื่องแตํง
กายเบื้องต๎น 
4.โครงการติว 7 วันรวมกับคณะมัณฑนศิลป์จัด 
 
 

-มคอ.2หมวด
ที ่2 ข๎อมูล
เฉพาะของ
หลักสูตร 
ข๎อ 1ปรัชญา 
ความส าคัญ 
และ
วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
เอกสาร
หลักฐาน ; 

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

ตารางอ้างอิง 
หมวดที่ 1ตัว
บํงชี้1.1 
เกณฑ์ที่ 12 
-โครงการทาง
คณะ 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  1 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  :   1 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  1 ข๎อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

    
เป้าหมายปีตํอไป    :  2 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  :  2 คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
1.การให๎ค าแนะน าและปรึกษา 
- การควบคุมการดูแลการให๎ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแกํนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
-มีการแตํงตั้งที่ปรึกษาทางวิชาการและไลน์กรุ๏ปของแตํ
ละชั้นปี 
-มีการจัดที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์และแตํงตั้งกรรมการตรวจ
ศิลปนิพนธ์เพ่ือให๎ค าแนะน าปรึกษาและตรวจศิลปนิพนธ์ 
2. ทุน 
-มีกิจกรรมเสริมสร๎างหลักสูตรโดยสนับสนุนทุนชํวย
นักศึกษาในการท าศิลปนิพนธ์เพ่ือให๎นักศึกษามีก าลัง
ทรัพย์ชํวยในการค๎นคว๎าและปฏิบัตงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพโดยให๎ทุนสนับวสุน 10,000 บาทตํอคน 
-มีการมอบทุนการศึกษาแกํนักศึกษาที่เรียนดีทุกชั้นปีคน
ละ 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาทตํอปีการศึกษา 
-โครงการความรํวมมือกับองค์กรณ์วิชาชีพภายนอก(ทุน
สนับสนุนที่ได๎รับคัดเลือกจากการประกวดคนละ 3,000
บาท 
3. กิจกรรม 
    มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู๎ความสามารถใน
รูปแบบตํางๆทั้งกิจกรรมในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน
ให๎แกํนักศึกษา ดูในตาราง 3.2-7 
 

 3.2-1 
เอกสารค าสั่ง
แตํงตั้งที่ปรึกษา
ทางวิชาการแกํ 
นศ.ปี1 จากทาง
คณะ 
- เอกสาร
หลักฐาน
เพิ่มเตมิ 
เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 3  
3.2-2 
แคปหน๎าจอไลน์
กรุ๏ปของกลุํม 
นศ. 
3.2-3 
เอกสารค าสั่ง
แตํงตั้งที่ปรึกษา
และกรรมการ
ตรวจศลิปนิพนธ ์
3.2-4 เอกสาร
ขออนุมัติ
กิจกรรมเสริม
หลักสตูร
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ทุนอุดหนุน
ศิลปะนิพนธ์ของ
นักศึกษาปี
การศึกษา 
2/2556 
3.2-5 เอกสาร
ขออนุมัติ
ทุนอุดหนุน นศ.
เรียนด ี
3.2-6 เอกสาร
โครงการความ
รํวมมือกับ
องค์กรณ์วิชาชีพ
ภายนอก(ทุน
สนับสนุนท่ีได๎รับ
คัดเลือกจากการ
ประกวดคนละ 
3,000บาท 
3.2-7 ตาราง
กิจกรรม 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร๎างทักษะ
การเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 
-      มีการจัดโครงการความรํวมมือระหวํางประเทศ  
        1. โครงการความรํวมมือทางวิชาการระหวําง  
            ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายคณะ 
            มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากรและ 
             Ravensbourne University in  London 
             ประเทศอังกฤษ (ระยะสั้น) 
 

3.2-7 ตาราง
กิจกรรม 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  1 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  :   1 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  1 ข๎อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

    
เป้าหมายปีตํอไป    :   2 ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  :  2 คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา แสดงผลที่เกิด ตารางข๎อมูล
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
(ตัวบ่งช้ี 3.3) - อัตราการคงอยูํ   

        ตามข๎อมูลตารางจ านวนนักศึกษาในแตํละปีตาม
ตารางข๎อมนูักศึกษาหมวดที่ 2 บัณฑิต นักศึกษามีภาวะ
คงอยูํในแตํละชั้นปีสูงมีจ านวนเพียงเล็กน๎อยที่หายไปอัน
เนื่องมาจากดูได๎จากปัจจัยที่มีผลกระทบตํอจ านวน
นักศึกษา  
1. นักศึกษาบางคนเพ่ิงมารู๎ตัวเมื่อมาได๎ลองเรียนจริงวํา

ไมํได๎ชอบและมีความถนัดในลักษณะงานที่เรียนจริง 
2. นักศึกษามาจากสภาพครอบครัวที่แตกตํางกันจึงเป็น

ผลกระทบทางด๎านคําใช๎จําย 
3. นักศึกษาขาดทักษะและความพยายามกระตือรือร๎น

ที่เพียงพอท าให๎ไมํผํานเกณฑ์ข๎อตกลงในการเลื่อน
ชั้น 

นักศึกษา 
หมวดที2่ 
บัณฑิต 

 
 

- การส าเร็จการศึกษา  
ยังไมํมีบัณฑิตจบในหลักสูตรปี 55 

 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข๎อร๎องเรียนของ
นักศึกษา 
            ตารางคําเฉลี่ยความพ่ึงพอใจของนักศึกษา
เทํากับ 3.27  

ผลวิเคราะห์
แบบสอบถาม
ระดับคณะฯ  

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  1  ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  :   1 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  1  ข๎อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

    
เป้าหมายปีตํอไป    :  2 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  :  2 คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
3.1 1 1 1 
3.2 1 1 1 
3.3 1 1 1 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3/3  = 1 คะแนน 
ระดับคุณภาพ น๎อย 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. มีระบบการปรึกษาที่เป็นกันเองและมีความใกล๎ชิดกับนักศึกษาท าให๎นักศึกษามีความกล๎าที่จะ 
พูดคุยปรึกษาทางออกรํวมกันกํอนที่เรื่องจะบานปลาย 

2. มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู๎ความสามารถในรูปแบบตํางๆทั้งกิจกรรมในห๎องเรียนและ
นอกห๎องเรียนให๎แกํนักศึกษาโอกาสในการพัฒนา 

3. มีการสนับสนุนและสํงเสริมทุนให๎นักศึกษา 

จุดที่ควรการพัฒนา 
1. จัดสํงเสริมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมส าหรับนักศึกษาที่สนใจเข๎าศึกษาตํอในหลักสูตร 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.1) 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
-การรับและแตํงตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
มีการเปิดรับอาจารย์ประจ าตามระเบียบมหาวิทยาลัย
โดยคัดเลือกอาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามมาตราฐานและคุณวุฒิอุดมศึกษาโดย
คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ของกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร องที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบํงชี้ที่ 1.1 
เกณฑ์ข๎อ 1และ 2  

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
-เกณฑ์การรับ
บุคคลกร
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

 -การบริหารอาจารย์  
สํงเสริมการอบรม ดูงาน และพัฒนาคุณวุฒิรํวมทั้ง
การขอต าแหนํงทางวิชาการ 
        มีการสํงเสริมให๎เข๎ารับการอบรมจากโครงการ
ที่จัดโดยหนํวยงานอื่นๆและของภาควิชา,โครงการ
สัมมนาบุคลากร ประจ าภาควิชาฯ , โครงการพัฒนา
บุคลากร เพื่อพัฒนา  องค์ความรู๎ของบุคลากร   มี
การสนับสนุนทุนในการท างานวิจัย 

ตาราง 4.1-1 
เอกสารเพ่ิมเติม 
-แผนปฎิบัติ
ราชการป ี57
งานแผน  
-แผนปฎิบัติ
ราชการป ี57
งานแผน  
- แผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ ปี 56-
58   

 -การสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์  
มีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อเสริมสร๎างและ
พัฒนาความรู๎ให๎กับอาจารย์ มีอยูํในแผนปฏิบัติ
ราชการภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย
ปีงบประมาณ 2556-2557 

 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 1 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  :  1คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 1 ข๎อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

    
เป้าหมายปีตํอไป    : 2 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  : 2 คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 



 
 29 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

- ร๎อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
1 x 100/ 5 = 20.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ร๎อยละอาจารย์ที่มีต าแหนํงทางวิชาการ  
1 x 100/ 5 = 20.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ผลงานวิชาการของอาจารย์  
 1.โครงการวิจัยและอบรมหลักสูตรการออกแบบและ  
   ตัดเย็บเครื่องแตํงกายผ๎าไทย/ผ๎าไหม 
2.โครงการพัฒนาหลักสูตรสํงเสริมและพัฒนาการ 
   ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ระยะที่ 2 
3. “นวัตกรรมเครื่องกันหนาวไทย Hitech” มหกรรม
งานวิจัยแหํงชาติ 2557 ภายใต๎แนวคิด”วิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และสังคมทที่ยังยืน” 7-
11 ส.ค. 2557  
4. บทความ "Design Direction" นิตยสาร "Surface  
   Asia" (ขอรายละเอียด อ.น้ าฝนเพิ่ม) 
5.ความเหมือนในความแตกตํางวารสาร "Design 
network  Asean” (ขอรายละเอียด พ่ีเล็กเพ่ิม) 
6.บทความในวารสาร 26 th International 
costume congress (ขอรายละเอียด พ่ีเล็กเพ่ิม) 
- ผลงานสร๎างสรรค์ 
1.โครงการ MQ VIENNA FASHION WEEK 2014  
  Thai Designer and Princess ณ กรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตเรีย 14 ก.ย. 2557 
2.มิติแหํงความทับซ๎อน สูจิบัตรนิทรรศการผลงาน
สร๎างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ 2557 ณ หอ
ศิลปะและการออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.57) 
3.ความเหมือน, ความตําง สูจบิัตรนิทรรศการผลงาน
สร๎างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ 2557 ณ หอ
ศิลปะและการออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.57) 
4.สายโยงใยถักทอด๎วยส ี สูจิบัตรนิทรรศการผลงาน
สร๎างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ 2557 ณ หอ
ศิลปะและการออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.57) 
5. Butterfly Series #1สูจิบัตรนิทรรศการผลงาน
สร๎างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ 2557 ณ หอ
ศิลปะและการออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.57) 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 
ตารางที่ 1.1-2 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 
 
 

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 1 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 3 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 1 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร๎อยละ 20.00  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร๎อยละ 60.00  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 20.00  

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร๎อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 12.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    : ร๎อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20 ขึ้นไป) 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหนํงทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  คน 1 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไมํมีต าแหนํงทางวิชาการ คน 4 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ) ร๎อยละ 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหนํงวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) ร๎อยละ 1  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหนํงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร๎อยละ 20.00  

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร๎อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1.67  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 36.00  ผลการด าเนินงาน     ไมํบรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    : ร๎อยละ 36.00  เกณฑ์ประเมิน  : 1.67 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป) 
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพรํ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า

หลักสตูร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 
น้ าหนัก จ านวน 

ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
  ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
  ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
  ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
  ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40 

  ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40 

  ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 
TCI กลุํมที่ 2 

0.60 
  ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 

0.60 
  ตารางที่ 4.2.3 

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

0.80 

 
 
- 

 
 
- 

ตารางที่ 4.2.4 

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

0.80 

 
- 

 
- 

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 
TCI กลุํมที่ 1 

0.80 
 
- 

 
- 

ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 1 

0.80 
 
- 

 
- 

ตารางที่ 4.2.4 

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

1.00 

 
 
- 

 
 
- 

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

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

 
- 

 
- 

5.3 ผลงานท่ีไดร๎ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับการประเมินผํานการ
ประเมินต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว 

1.00 
 
- 

 
- 

ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎
ด าเนินการ 

1.00 2 2 
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค๎นพบใหมํและไดร๎ับการจด
ทะเบียน 

1.00 
 
- 

 
- 

ตารางที่ 4.2.5 

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

1.00 
 
- 

 
- 

ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูสําธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
- - ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 0.40 4 1.6 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาต ิ 0.60 1 0.60 ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวําง
ประเทศ 

0.80 
1 0.80 ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร๎างสรรค์ท่ีไดร๎ับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5  
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 2  

จ านวนผลงานสร๎างสรรค์ท้ังหมด 6 
ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 2 

ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

3 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

40 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

120 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

10 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสรา๎งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

30 

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

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 

แสดงผลที่เกิด 
- อัตราการคงอยูํของอาจารย์    
       อัตราการคงอยูํอาจารมีการเปลี่ยนแปลงอยูํ
เสมอเนื่องจากทางภาควิชามีการเรียนการสอน 2
วิทยาเขตท าให๎ต๎องไปสอน2 สถานที่ท าให๎มีคําใชํจําย
ที่สูงและบ๎างทาํนมีภาระสํวนตัว 

 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
          คําเฉลี่ยความพ่ึงพอใจของอาจารย์เทํากับ 
3.96 

ผลวิเคราะห์
แบบสอบถาม
ระดับคณะฯ 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :   2 ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :   2 ข๎อ  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    :   2 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 1 1 1 
4.2 ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 20 3.89 

4.2 (1) 12.00 20.00 5.00 
4.2 (2) ร๎อยละ 36.00 ร๎อยละ 20.00 1.67 
4.2 (3) ร๎อยละ 20.00 ร๎อยละ 20.00 5 

4.3 2 2 2 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 6.89/3  = 2.29 คะแนน 
ระดับคุณภาพปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. ทางหลักสูตรมีการสํงเสริมและจัดทุนที่ใช๎ส าหรับพัฒาบุคคลากร 
2. มีงานวิจัยที่องค์กรระดับชาติวําให๎จ๎างด าเนินงานอยูํหลายโครงการแสดงให๎เห็นถึงศักยภาพของ 
    อาจารย์ภายในภาค 

โอกาสในการพัฒนา 
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1. ควรเพิ่มและเรํงส าหนับสนุนให๎อาจารย์ในภาคขอต่ าแหนํงทางวิชาการ 
2. ควรเพิ่มและส าหนับสนุนให๎อาจารย์เพิ่มพูนคุณวุฒิ 
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หมวดที ่5  
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแตํละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร๎อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

360 101 Design I ต/57 8 22 44 16 8 - - 2 - - - - 50 49 
360 103 Drawing I ต/57 16 82 33 24 12 - 2 - - - 4 - 49 49 
360 105 Art Studio 
I 

ต/57 49 18 27 4 - - 2 - - - - - 49 49 

360 107 Basic 
Technical Drawing 

ต/57 2 10 42 28 16 - - 2 - - - - 50 49 

360 102 Design II ป/57 20 35 18 8 10 6 2 - - - - - 49 49 
360 104 Drawing II ป/57 2 12 42 29 16 - - - - - - - 48 48 
360 106 Art Studio 
II 

ป/57 - - 39 37 22 2 - - - - - - 49 49 

360 108 Survey of 
Thai Art 

ป/57 94 3 3 - - - - - - - - - 49 49 

                

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแตํละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร๎อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

367 101 
Textile Design I 

ต/57 - 16 29 29 19 7 - - - - - - 42 42 

367 103 
Fashion Design 
I 

ต/57 36 38 14 7 5 - - - - - - - 42 42 

367 105 
Pattern Making 
I 

ต/57 2 14 33 26 14 7 2 - - - - - 42 42 

367 107 
Construction 
Technical I 

ต/57 2 11 24 26 14 14 5 - - - 2 - 42 42 

367 201 
Fashion Design 
III 

ต/57 7 15 33 30 15 - - - - - - - 27 27 

367 203 
Creative 
Pattern Making 

ต/57 - - 30 15 26 7 15 7 - - - - 27 27 
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367 204 
Materail for 
Fashion Design 

ต/57 5 18 37 18 7 - - - - - 4 - 27 27 

367 206 
Fashion Design  
in Thai Style  

ต/57 92 - - 4 - - - - - - 4 - 27 27 

367 208 
Fashion 
Marketing and 
Management 

ต/57 74 15 - 11 - - - - - - - - 27 27 

367 216 
Weaving 

ต/57 33 15 29 11 11 - - - - - - - 27 27 

367 218 
Leather Design 
in Fashion 

ต/57 14 43 36 7 21 - - - - - - - 14 14 

367 221 
Costume 
Design in 
Fashion 

ต/57 23 7 46 24 - - - - - - - - 13 13 

367 102 
Textile Design 
II 

ป/57 13 29 38 9 7 2 - - - - - - 42 42 

367 104 
Fashion Design 
II 

ป/57 28 24 17 17 12 2 - - - - - - 42 42 

367 106 
Pattern Making 
II 

ป/57 5 2 21 33 19 12 7 - - - - - 42 42 

367 108 
Construction 
Technical II 

ป/57 5 24 14 21 12 19 5 - - - - - 42 42 

367 109 
Fashion Design 
History 

ป/57 7 14 17 12 19 9 19 2 - - - - 42 41 

367 110 
Computer for 
Fashion Design 

ป/57 14 12 14 12 19 12 9 7 - - - - 42 39 

367 202 
Fashion Design 
IV 

ป/57 11 22 30 8 3 3 - 3 - - - - 27 26 

367 205 
Surface Design 

ป/57 - 3 55 15 7 - - 3 - - - - 27 26 

367 207 ป/57 37 37 18 - 3 - - 3 - - - - 27 26 
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Accessory 
Design 
367 209 
Fashion 
Industry 

ป/57 52 27 14 - - - - 7 - - - - 27 25 

367 210 
Fashion 
Coordination 
and 
Presentation 

ป/57 4 7 7 15 33 11 18 37 - - - - 27 26 

367 217 
Individual 

ป/57 33 30 18 7 3 - - 7 - - - - 27 25 

367 220 
Fashion 
Photography 

ป/57 55 26 11 3 3 - - - - - - - 27 27 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข๎อมูลที่ใช๎ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
           หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
มุํงเน๎นความเป็นเลิศในด๎านความคิดสร๎างสรรค์เป็นผู๎น าด๎านการ
เรียนรู๎และสร๎างสรรค์ศิลปะและการออกแบบในระดับนานาชาติ 
โดยผลิตบัณฑิตที่เข๎าใจปัญหาในงานออกแบบ สามารถค๎นคว๎า คิด
วิเคราะห์ และบูรณาการความรู๎ตํางๆ เข๎ากับความคิดสร๎างสรรค์ 
เพ่ือสร๎างผลงานออกแบบที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต๎องการ
ของสังคมไทยได๎อยํางมีเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยปลูกฝังให๎บัณฑิตมี
จิตสาธารณะเมตตาตํอผู๎อื่น รวมทั้งมีจรรยาบรรณ และมีจิตส านึกใน
ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย จึงต๎องเน๎นให๎มีลักษณะการบูรณาการองค์ความรู๎ ใน
ศาสตร์ตํางๆ เพ่ือพัฒนางานออกแบบ และปรับปรุงหลักสูตรให๎มี
ความเป็นสากลโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ (Child Center) มุํงผลิต
นักออกแบบที่โดดเดํนในด๎านความคิดสร๎างสรรค์ โดยสามารถรักษา
ความเป็นเอกลักษณ์ของตนและศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภายใต๎
จรรยาบรรณ และส านึกรับผิดชอบตํอสังคม         

มคอ.2 

 -การปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตามความก๎าวหน๎าในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ 

แผนปฏบัติ
ราชการภาค
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

         เนื่องจากในปัจุบันเป็นสังคมท่ีเปิดกว๎างมีการค๎าเสรีกับ
ประเทศตํางรวมทั้งยังมีการติดตํอสื่อสารทีไร๎พรมแดนท าให๎หลักสูตร
เลํงเห็นความส าคัญของการติดตํอกับหนํวยงานตํางในระดับ
นานาชาติจึงได๎มีการวางแผนและจัดท าโครงการความรํวมมือตํางๆ
กับกับตํางประเทศเพ่ือเป็นการรองรับ 

1. โครงการศึกษาระยะสั้น ประเทศอังกฤษ 2558 
2. โครงการซื้อบทเรียนออนไลน์ 
3. โครงการความรํวมมือทางวิชาการ Fashion Exhibition 

and Seminar 
4. บรรยายพิเศษจาก istituto marangoni the fashion 

shool.Milano.Paris.London 
5. คณาจารย์เดินทางไปแรกเปลี่ยนความรู๎และศึกษาระยะสั้น 

วิชาการเครื่อง
แตํงกายป ี
2556-2557 
 
ตารางที่ 3.2-7 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 1 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 1 ข๎อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

    
เป้าหมายปีตํอไป    : 2 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  : 2 คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การวางระบบผู๎สอน
และกร ะบวนกา ร
จัดการเรียนการสอน 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
-การก าหนดผู๎สอน 
ให๎สอดคล๎องกับความถนัดของอาจารย์ 
       มีการจัการสอนและแผนการสอนโดยมีการก าหนดให๎มีการ
จับคูํสอนระหวํางอาจารย์ประจ ากับอาจารย์พิเศษโดยดูจากวุฒิและ
สาขาที่จบและดูความถนัด,ความช านาญของอาจารย์พิเศษที่
ประกอบอาชีพสาขานั้นให๎ตรงกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

ตารางที่ 1.1-1–
1.1-4 
เลํมหลักสูตร
รายวิชาฉบับ
ปรับปรุงปี 55 

(ตัวบ่งช้ี 5.2) - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู๎ (มคอ. 
3 และ มคอ.4)  
มีการจัดท า มคอ.3 และ 4 กํอนการเปิดภาคการศึกษาตามปฎิทิน 
TQF และมีการประชุมประเมินสอน 

5.2-1 มคอ.3 
5.2-2 มคอ.4 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
มีการจัดกิจกรรมและโครงการตํางๆเพ่ือให๎เสริมสร๎างและสอดคล๎อง
กับรายวิชาที่ได๎มีการเรียนการสอนเพ่ือให๎นักศึกษาได๎น าเอาความรู๎ที่
ได๎เรียนไปปฏิบัติจริง  

1. โครงการแสดงแฟชั่นโชว์M.Y.T.H  
( modern,youththai.herritage) 

2. โครงแสดงผลงานของนักศึกษาปีที่ 2  วิชา fashion 
design 2 

3. นิทรรศการผลงาน Work in Progress (W.I.P) 
4. โครงการแสดงศิลปนิพนธ์ 2557 แฟชั่นโชว์ “Prime” 

ตารางที่ 3.2-7 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 1 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  :  1 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 1 ข๎อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

    
เป้าหมายปีตํอไป    : 2 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  : 2 คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การประเมินผู๎เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- การประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแหํงชาติ 
    มีการจัดท า มคอ.5 , มคอ. 7 และมีการจัดการทวนสอบผลส า
ฤทธิ์รายวิชา 

เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 
2557 
 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา  
       1. มีการตรวจประเมินผลการเรียนและผลงานอาจารย์ผู๎สอน 
       2. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาทุกปีการศึกษา 
       3.มีระบบประเมินออนไลน์ของนักศึกษา 

เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 
2557 
รายงานผล
การประเมิน
การสอน ตาม
รายวิชา 
ระบบ
ประมวลผล
ของคณะฯ
ประเมิน 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7) 
มีการจัดท า มคอ.5 และ 6 30 วันหลังจากปิดภาคเรียน และ มคอ.7  
60 วันนับจากการสิ้นสุดปีการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 
2557 
 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 1 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  :  1 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 1 ข๎อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    : 2 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  : 2 คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป

ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 
 

 วาระการประชุม 

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

  เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 1หมวด
ที่ 1.1 เกณฑ์ 
12หลักฐานที่ 
2 ; มคอ.2 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป

ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

พร๎อม 
mapping 

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

 
 

 เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 1หมวด
ที่ 1.1 เกณฑ์ 
12หลักฐานที ่
3 ; มคอ.3 ปี 
2557 
หลักฐานที่ 3 ; 
มคอ4 ปี 2557 

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

 
 

 เอกสารหลักฐาน ; 
หมวดที่ 1หมวดที่ 
1.1 เกณฑ์ 12 
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
มคอ.6 เพิ่งมีการ
เปิดการเรียนการ
สอนประสบการณ์
ภาคสนามภาคฤดู
ร๎อนเป็นปีแรก 

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

 
 

  

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

 
 

 เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 5 
5.4-1การ
ประเมินการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
หลักสูตร ปี
การศึกษา2557 

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

 
 

 ดูในแผนปฏิบตัิ
งานปี  2557 
3.2-7 ตาราง
กิจกรรมสํงเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา 

8) อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด๎านการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 

 ไมํมีอาจารย์เขา๎
ใหม ํ

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ   แผนพัฒนา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป

ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

วิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง  บุคลากร
ประจ าป ี2556-
2558 
ตารางกิจกรรม
การพัฒนา
วิชาชีพของ
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนในเลํม
ประเมินด๎านลําง 

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

 
 

 แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจ าป ี2556-
2558 
ตารางกิจกรรม
การพัฒนา
วิชาชีพของ
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนใน
เล่มประเมิน
ด้านล่าง 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ยังไมํมีบณัฑิต
จบหลักสตูร55 

12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อย
กวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ยังไมํมีบณัฑิต
จบหลักสตูร55 

13)  10   
14)     

รวมตัวบํงช้ีในปีนี ้ 10 -  
จ านวนตัวบํงช้ีที่ด าเนินการผํานเฉพาะตัวบํงช้ีที่ 1-5 5   

ร๎อยละของตัวบํงช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบํงช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผําน 10   

ร๎อยละของตัวบํงช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100   
 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 10 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 10  ข๎อ  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

      
เป้าหมายปีตํอไป    : 12  ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
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การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.มีกระบวนการ
ประเมินที่ซับซ๎อน
หลายขั้นตอนและ
เกณฑ์การประเมินที่
ปรับแก๎ใหมํบํอยท า
ให๎เกิดปัญหาแกํ
ผู๎จัดท าและอาจารย์
ผู๎สอนที่จะต๎องจัดท า
และต๎องเรียนรู๎เข๎าใจ
กับเกณฑ์ใหมํที่
ปรับเปลี่ยนอยูํเสมอ 

1.อาจารย์ต๎องใช๎เวลาท าความเข๎าใจ
และเรียนรู๎กับเกณฑ์ใหมํที่
ปรับเปลี่ยนในการจัดท าการประเมิน
ท าให๎มีเวลาสอนและเวลาในการ
เพ่ิมพูนต าแหนํงทางวิชาการและ
คุณวฒิทางการศึกษาน๎อยลง 

1.หาหนํวยงานสนับสนุน
การจัดท าให๎ชัดเจน มี
เกณฑ์การประเมินที่
ชัดเจนไมํเปลี่ยนบํอย 

 

2.การเก็บเอกสาร
และรวบรํวมข๎อมูล 
จากคณาจารย์ภายใน
หลักสูตรยังคํอนข๎าง
ไมํเป็นระเบียบท าให๎
ได๎ข๎อมูลที่เก็บไมํ
ครบถ๎วน 

2.ท าให๎การรวบรวมเอกสาร
หลักฐานอ๎างอิงท าได๎อยากและต๎อง
ใช๎เวลานานบ๎างโครงการได๎ข๎อมูลที่
ไมํสมบูณ์ 

2. จัดท าระบบที่รัดกุมแยก
เอกสารให๎ตรงตามตัว
เกณฑ์ก าหนดให๎ชัดเจน 
   ขอความรํวมมือจาก
คณาจารย์ 

 

3.จ านวนรับนักศึกษา
ที่ไมํพอเหมาะกับ
สถานที่ 
 

3.ท าให๎พื้นที่ห๎องแออัดการ
ปฏิบัติงานจึงได๎ไมํเต็มศักยภาพ 
  

3.1 จัดการก าหนดจ านวน
รับนักศึกษาให๎พอเหมาะ
กับสถานที่เรียนโดยต๎องดู
จากเงินรายได๎ที่จะเข๎ามา
วําพอเพียงในการจัดการ
หลักสูตรหรือไมํ 
3.2 ขยายพ้ืนที่เพ่ิม 
3.3.แบํงกลุํมเรียน
นักศึกษาเป็นเป็น2 กลุํม
หรือมากกวํานั้นเพื่อให๎
พอเพียงกับกับจ านวน
นักศึกษาและสถานที่ 
 

 

 
 
 
 



 
 44 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา)  

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการ

แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

367 109 
Fashion 
Design 
History 

ปลาย/2557 ได๎ระดับผล
การเรยีน F 

ใบเช็คช่ือเข๎า
เรียน และใบ
เซ็นชื่อสํงงาน 

นักศึกษาขาด
เรียนและขาดสํง
งาน 

การเช็คช่ือเข๎า
เรียนทุกครั้ง 
และมีการ
ก าหนดวันสํง
งาน 

 

367 110 
Computer 
for Fashion 
Design 

ปลาย/2557 ได๎ระดับผล
การเรยีน F 

ใบเช็คช่ือเข๎า
เรียน และใบ
เซ็นชื่อสํงงาน 

นักศึกษาขาด
เรียนและขาดสํง
งาน 

การเช็คช่ือเข๎า
เรียนทุกครั้ง 
และมีการ
ก าหนดวันสํง
งาน 

 

367 205 
Surface 
Design 

ปลาย/2557 ได๎ระดับผล
การเรยีน F 

ใบเช็คช่ือเข๎า
เรียน และใบ
เซ็นชื่อสํงงาน 

นักศึกษาขาด
เรียนและขาดสํง
งาน 

การเช็คช่ือเข๎า
เรียนทุกครั้ง 
และมีการ
ก าหนดวันสํง
งาน 

 

367 207 
Accessory 
Design 

ปลาย/2557 ได๎ระดับผล
การเรยีน F 

ใบเช็คช่ือเข๎า
เรียน และใบ
เซ็นชื่อสํงงาน 

นักศึกษาขาด
เรียนและขาดสํง
งาน 

การเช็คช่ือเข๎า
เรียนทุกครั้ง 
และมีการ
ก าหนดวันสํง
งาน 

 

367 209 
Fashion 
Industry 

ปลาย/2557 ได๎ระดับผล
การเรยีน F 

ใบเช็คช่ือเข๎า
เรียน และใบ
เซ็นชื่อสํงงาน 

นักศึกษาขาด
เรียนและขาดสํง
งาน 

การเช็คช่ือเข๎า
เรียนทุกครั้ง 
และมีการ
ก าหนดวันสํง
งาน 

 

367 210 
Fashion 
Coordination 
and 
Presentation 

ปลาย/2557 ได๎ระดับผล
การเรยีน F 

ใบเช็คช่ือเข๎า
เรียน และใบ
เซ็นชื่อสํงงาน 

นักศึกษาขาด
เรียนและขาดสํง
งาน 

การเช็คช่ือเข๎า
เรียนทุกครั้ง 
และมีการ
ก าหนดวันสํง
งาน 

 

367 217 
Individual 
Project 

ปลาย/2557 ได๎ระดับผล
การเรยีน F 

ใบเช็คช่ือเข๎า
เรียน และใบ
เซ็นชื่อสํงงาน 

นักศึกษาขาด
เรียนและขาดสํง
งาน 

การเช็คช่ือเข๎า
เรียนทุกครั้ง 
และมีการ
ก าหนดวันสํง
งาน 

 

 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
ไมํมี 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

     
     

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
ไมํมี 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
      
      

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 
 
(น ามาจาก มคอ5 แตํละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไมํม ี
360 101 Design I ต/57 /  เนื้อหาอาจเพิ่มการเจาะให๎ลึกและลงใน

รายละเอียดมากขึ้นเพิ่มการยกตัวอยํางงาน 
ควรจัดสรรสถานท่ีให๎มีความสอดคล๎องกับ
จ านวนนักศึกษา 

รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯ ผล
ประเมิน
ออนไลน ์

360 103 Drawing I ต/57 /  เพ่ิมตัวอยํางในการสาธิตให๎นักศึกษาดูอาจ
มีการเพ่ิมหุํนให๎เชื่อมโยงกับสาขาวิชาให๎
มากขึ้นเพ่ือสามารถใช๎งานในสายวิชาชีพ
จริง 

รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯ 

360 105 Art Studio 
I 

ต/57 /  เพ่ิมตัวอยํางการสาธิตการลงสีน้ าให๎ให๎
มากขึ้ 

รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน
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ออนไลน ์
360 107 Basic 
Technical Drawing 

ต/57 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน
และสถานที่ให๎เอ้ืออ านวยกับการเรียนการ
สอนให๎มากยิ่งข้ึน 

รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน
ออนไลน ์

360 102 Design II ป/57 /  มีแผนการสอนที่ชัดเจนไมํเปลี่ยนแปลง
บํอย 

รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน
ออนไลน ์

360 104 Drawing II ป/57 /  หุํนวาดบ๎างครั้งไมํเพียงพอตํอนักศึกษา
ควรเพิ่มจ านวนหุํนให๎สอดคล๎อง 

รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน
ออนไลน ์

360 106 Art Studio 
II 

ป/57 /  ไมํมี รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน
ออนไลน ์

360 108 Survey of 
Thai Art 

ป/57 /  ไมํมี รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 101 Textile 
Design I 

ต/57 /  เพ่ิมเติมเก่ียวกับการท าผ๎าในอุตสาหกรรม  
มีการเสนอให๎ท าเพ่ิมเติมเทคนิคใหมํเข๎ามา  
เชํน แพทเวิร์คและควินส์ 
 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557
รายงานผลการ
ประเมินการ
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สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 103 
Fashion Design 
I 

ต/57 /  ปรับให๎นักศึกษาให๎มีการจัดท าแฟชั่นโชว์
ลงไปในแผํนการสอน  
เพ่ิมการResearch ที่เป็นการค๎นคว๎าทาง
เอกสาร จึงอยากให๎มีการเน๎นข๎อมูลที่
ถูกต๎องเพ่ือให๎สร๎างสรรค์ดีไซน์ที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น 
 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 105 Pattern 
Making I 

ต/57 /  เพ่ิมความหลากหลายของงานแพทเทริ์น
ขึ้นเพ่ือนักศึกษาจะสามารถน าไปประยุกต์
สร๎างสรรค์ได๎ 
 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 

367 107 
Construction 
Technical I 

ต/57 /  เพ่ิมในสํวนที่เย็บจักรและใช๎เทคนิคมากข้ึน  
ที่ต๎องเน๎นคือการตํอยอดในชุดจริงให๎มาก
ขึ้นอีก 
 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 201 
Fashion Design 
III 

ต/57 /  ควรปรับเพิ่มผลงานที่ได๎มีความละเอียด
ควรเพิ่มเติมในสํวนของ Presentation ที่
เกิดจากการสํงงานที่เป็น A2 เพ่ือสมดุลใน
การจัดวาง  สะดวกตํอการตรวจผลงาน 
งํายตํอการจัดเก็บ รวมทั้งความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 
เพิ่มตัวงานให๎มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที ่1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
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รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 203 
Creative 
Pattern Making 

ต/57 /  เพ่ิมจ านวนหุํนและจักรมีจ านวนไมํ
เพียงพอตํอนักศึกษา  รวมทั้งมีปัญหาเรื่อง
สถานที่ไมํได๎สัดสํวนตํอการปฏิบัติการสอน
ที่นักศึกษาจะมีมากข้ึน  จึงเสนอให๎มีการ
จัดตารางเวลาสลับสัปดาห์ 
 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 204 
Materail for 
Fashion Design 

ต/57 /  นักศึกษาจะหาวัสดุมาให๎สอดคล๎องกับ 
Collection ของตนเองได๎ยากเนื่องจาก
ร๎านค๎าไมํคํอยขายให๎และอุปกรณ์ของ
ภาควิชามีไมํเพียงพอรวมทั้งภาควิชาฯ ไมํ
มีตัวอยํางผ๎าให๎นักศึกษาได๎ศึกษาค๎นคว๎า  
จึงเสนอให๎มีการจัดท า Library Material 
ของภาควิชาฯ ขึ้นเองซึ่งจะท าให๎นักศึกษา
ได๎เรียนรู๎และสัมผัสกับ Material ของจริง   
 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 206 
Fashion Design  
in Thai Style  

ต/57 /  
 
 
 
 
 

เพ่ิมเการหาแรงบันดาลใจจากของไทย ๆ 
ทั้งหลายเพื่อน ามาออกแบบในผ๎าและท า
เป็นชุด  โดยการบรรยายให๎ความรู๎ น า
ผลงานการออกแบบผ๎าจริงมาให๎นักศึกษา
ได๎สัมผัสและแตํงตัว   

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 208 
Fashion 
Marketing and 
Management 

ต/57 /  วิชานี้คํอนข๎างมีเนื้อหาซ๎อนกัน  จึงเสนอ
ให๎การสอนวิชานี้ควรเป็น Basic กํอน  
แล๎วคํอยลงรายละเอียดในวิชาตํอไป 
 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
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หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 216 
Weaving 

ต/57 /      เสนอให๎เน๎นเรื่องการศึกษาเพ่ือ
สามารถพัฒนาตํอยอดให๎ได๎ และการ
เรียนรู๎ต๎องเรียนรู๎จากของจริงไมํใช๎การ
เรียนรู๎โดยการตั้งสมมติฐานขึ้นมา  ให๎มี
การศึกษาประวัติลวดลายของจริงให๎
มากกวํานี้ 
   ปรับปรุงสภาพห๎องให๎พร๎อมใช๎งาน 
 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 218 
Leather Design 
in Fashion 

ต/57 /  เพ่ิมอุปกรณ์ตํอจ านวนนักศึกษามี
ให๎เพียงพอและหาตัวอยํางหนังจริงให๎
นักศึกษาดู เสนอให๎มีการพานักศึกษาไป
ศึกษาดูงานที่โรงงานเพ่ือที่จะได๎สัมผัสของ
จริง  
 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 221 
Costume 
Design in 
Fashion 

ต/57 /  ควรมีการจัดให๎มีการวางแนการจัด 
กิจกรรมในปีถัดไปโดยการวางแผนให๎
แนํนอนหรือระบุลงไปในแผนการสอน 
เพราะเป็นสิ่งที่สนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู๎ของนักศึกษาแตํเป็นวิชาเลือกกลุํม
ยํอยอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจัด
โครงการได๎ 
 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
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คณะฯประเมิน 
367 102 Textile 
Design II 

ป/57 /  แก๎ปัญหาโดยการแบํงกลุํม
สลับกันท า   โดยในการจัดการ
เรียนการสอนครั้งนีไ้ด๎มีการ
ปรับปรุงจากข๎อเสนอแนะครั้งท่ี
แล๎วมีการแบํงกลุํม 5 – 6 กลุํม. 

 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 104 
Fashion Design 
II 

ป/57 /  เสนอให๎มีการจัดโต๏ะในห๎องเรยีน
ให๎มีลักษณะที่ผูส๎อนสามารถ
เข๎าถึงเพื่อให๎กระตุ๎นการเรยีน
และให๎ค าแนะน าในการเรียนได๎
อยํางทั่วถึง   

 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 106 Pattern 
Making II 

ป/57 /  ปัญหาและอุปสรรค์ คือ จ านวน
นักศึกษาตํออาจารยม์ีมากเกินไป
ท าให๎ดูแลได๎ไมํท่ัวถึง 

 
 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

 
367 108 
Construction 
Technical II 

 
ป/57 

 
/ 

        
ข๎อเสนอแนะให๎ลดจ านวนนักศึกษาเพื่อ
สอดคล๎องกับสถานท่ีและอุปกรณ์ รวมถึงการ
ดูแลอยํางทั่วถึง 

 
เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
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มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 109 
Fashion Design 
History 

ป/57 /  ชํวงแรกนักศึกษาจะมีความตั้งใจดงีานผลงานมี
รายละเอียด  สํวนชํวงหลังงานเยอะสํงผลให๎
ผลงานออกมาไมํดี  อาจจะต๎องปรบัเพิ่มหรือลด
ตัวงานให๎มีความสอนคล๎องกับงานในรายวิชาอ่ืน
ของนักศึกษาทีมี่เรียน 
-เพิ่มเนื้อหาการสอนที่มีความเกี่ยวข๎องกับ
fashion design และการน าเอาประวัติศาสตร์
แฟช่ันมาใช๎ในงานออกแบบจริง 

 
เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 110 
Computer for 
Fashion Design 

ป/57 /  เนื่องจากเป็นวิชาคอมพิวเตอร์ ทรพัยากรหลักใน
การจัดการเรยีนการสอน คือ คอมพิวเตอร์  ซึ่ง
ในเวลาคณะมีอุปกรณ์เพยีงพอตํอนักศึกษา  
เพื่อให๎การจัดการเรยีนการสอนวิชานี้มี
ประสิทธิภาพ ต๎องมีการฝึกฝนอยาํงตํอเนื่อง 
และได๎มีการมอบหมายการบา๎นเพือ่ท าสํงในครั้ง
ตํอไป แตํนักศึกษาไมไํด๎มีคอมพิวเตอร์ที่บ๎านทุก
คนท าให๎การปฏิบตัิไมตํํอเนื่อง  ขาดการฝึกฝน
เพื่อพัฒนาทักษะในด๎านการออกแบบโดยใช๎
คอมพิวเตอร ์

 
เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 202 
Fashion Design 
IV 

ป/57 /  ฝึกทักษะโดยเริม่จากแรงบันดาลใจ วิธีการสร๎าง 
collection โดยไดร๎ับแรงบันดาลใจจาก
การบ๎านที่ให๎และมีงานจาก Project ใหญํในแตํ
ละเดือนโดยให๎อิสระในการสร๎างธมี 
     ปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบการสอน เชํน โอ
เวอร์เฮดที่มีความล๎าหลังไมสํามารถเขียนรูปเกิน
กระดาษ A4 ได ๎

 
เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
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รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 205 
Surface Design 

ป/57 /  จ านวนนักศึกษามีมากไมํสอดคล๎องกับพ้ืนท่ีการ
จัดการเรียนการสอน  และตัวอยํางผ๎าในบ๎านเรา
มีน๎อย  นักศึกษาดูไดจ๎ากสื่อการสอนท่ีเป็น 
Power point เทํานั้นจึงเสนอให๎มีการจัดท า 
Library Material ของภาควิชาฯ ขึ้นเอง
ซึ่งจะท าให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎และสัมผัส
กับ Material ของจริง  และเพ่ิมวิธีการ
และเทคนิคใหมํๆที่ไมํใช๎แคํผ๎าอยํางเดียว 

 
เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 207 
Accessory 
Design 

ป/57 /  ปรับให๎มีการเรียนการสอนด๎านการออกแบบ
รองเท๎า   ปัญหาที่พบ คือ ขาดหุํนรองเท๎าใน
จ านวนที่เพียงพอ และหุํนรองเท๎ามีความ
หลากหลายมากเกินไปท าให๎จดัการเรียนการ
สอนให๎แบบเดียว  ท าให๎นักศึกษามีการ upper 
ได๎หลากหลาย 

 
เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที ่4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 209 
Fashion 
Industry 

ป/57 /  จัดให๎นักศึกษามีการจัด Project ที่เป็น
กลุํมจ าลองเหมือนเป็นงานรูปแบบร๎าน 
 

 
เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 210 ป/57 /  เนื้อหาวิชาซ้ าซ๎อน กับ Fashion  
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Fashion 
Coordination 
and 
Presentation 

Management ควรเจาะจงสํวน Fashion 
ให๎มากขึ้นให๎มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น  งาน
กลุํมสํวนใหญํคะแนนจะเกาะกลุํมกัน 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

367 217 
Individual 

ป/57 /  เพ่ิมในสํวนของเนื้องานวิจัยให๎มุํงเน๎นเป็น
ระเบียบวิธีวิจัยในงานสร๎างสรรค์มายิ่งข้ึน
จะได๎สอดคล๎องกับรูปแบบของงาน
สร๎างสรรค์สรรค์เน๎นให๎รายวิชาสามารถ
น าไปตํอยอดในงานเตรียมการศิลปนิพน์
และศิลปนิพนธ์ตํอไปได๎ 
จัดหาพื้นที่แสดงงานของนักศึกษาให๎มี
ความเหมาะ 

 
เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
รายงานผลการ
ประเมินการ
สอน ตาม
รายวิชา ระบบ
ประมวลผลของ
คณะฯประเมิน 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
  สํวนใหญํโดยภาพรํวมจะมีปัญหาเรื่องจ านวนนัหศึกษากับความสอดคล๎องกับสถานที่เรียน
และอุปกรณ์ และแตํละรายวิชาพยายามมุํงเน๎นให๎นักศึกษาได๎มีประสบการณ์จากการเรียนรู๎และสัมผัสจริงจาก
วัตถุของจริงและสถานที่จริง 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม 1. บรรยายสอดแทรกชี้ให ๎เห็น
คุณคําและความส าคญั 
ของการมีคุณธรรมจริยธรรม ให๎
เห็นคุณคาํและความ ส าคัญของ
ความรับผิดชอบ 
ตํอตนเองและสังคมในบทบาท
หน๎าท่ีรับผดิชอบของตนเอง 

ปัญหา ความมีวินัยและตรง
ตํอเวลา ตระหนักในความ
รับผิดชอบตํอตนเองและ
สํวนรวม  
 
วิธีการแก้ไข ประเมินผลความ
ตรงตํอเวลาจากการเช็คช่ือเข๎า

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

รวมถึงเคารพกฎ ระเบยีบและ
ข๎อบังคับตําง ๆ ขององค์กรและ
สังคม โดยมีข๎อตกลงรํวมกัน
ระหวํางผูเ๎รียนกับผู๎สอนเรื่องวินัย
ในการเข๎าช้ันเรียนและการสํงงาน 
 

ช้ันเรียน  โดยนักศึกษาขาด
เรียนได๎ไมํเกิน 4 ครั้ง ตํอภาค
การศึกษา 
และผลงานท่ีไมํสํงตาม
ก าหนดเวลา จะไมํได๎รับ
คะแนน 

ความรู ๎ 1. บรรยายความรู๎ใหค๎รอบ 
คลุมเนื้อหาทีผู่๎เรียนต๎องได๎รับ 
 
2. ให๎นักศึกษาฝึกหัดอํานบทความ
เกี่ยวกับการออกแบบและแฟช่ัน 
 
3. ให๎นักศึกษาฝึกหัดสรุปประเด็น 
 
4. ให๎นักศึกษาฝึกหัดเขียน
บทคัดยํอ บทยํอความ รายงาน 
โดยใช๎หลักการอ๎างอิงอยํางเป็น
ระบบ 
 

ปัญหา 2. พบวํานักศึกษามัก
ไมํคํอยมีปฏิกิรยิาโตต๎อบเมื่อ
เปิดโอกาสให๎อภิปราย หรือ
แสดงความคดิเห็น  
 
วิธีการแก้ไข 2. ผู๎สอนต๎องท า
การกระตุ๎น เชํน แสดงความ
คิดเห็นของตนเป็นตัวอยําง
กํอน  หรือให๎เป็นคะแนนการ
มีสํวนรํวมในช้ันเรียน จึงไดร๎ับ
ความรํวมมือมากขึ้น 
 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 

ทักษะทางปัญญา 1. วิเคราะห์กรณีศึกษา จาก
บทความตัวอยําง รูปแบบตัวงาน
จากศิลปินหรือนักออกแบบ 
 
2. การน าความรู๎ความเข๎าใจจาก
ประสบการณ์ภายนอก มาสูํการ
แสดงความคดิเห็นในช้ันเรยีนได ๎

นักศึกษายังขาดการวิเคราะห์
ข๎อมลูตํางในการประยุกต์ใช๎ให๎
ได๎ประสิทธิภาพเต็มที ่

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคล
และความรับผิดชอบ 

1. มุํงเน๎นให๎นศ.ตระหนักถึงการ
เรียนรูร๎ํวมกันในช้ันเรียน การ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นตํอ
ประเด็นตํางๆในช้ันเรยีน  
 
2. มีการมอบหมายงานทั้งรายกลุมํ 
และรายบุคคล 

ฝึกและปลูกฝั่งให๎มีจิตอาสา
และเสียสละในการท างานรํม
กัน 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ประเมินผลจากเนื้อหาข๎อมลู 
ความชัดเจนท่ีได๎มาจากแหลํง
สารสนเทศท่ีน ามาประกอบกับ
รายงาน หรือผลงานการ
ปฎิบัติงาน 
 
2. น าเสนอผลงานการปฎิบตัิงาน
ในรูปแบบทางเทคโนโลยีที่

ปรังสัญญาณอินเตอรเ์น็ตให๎มี
ประสิทธ์ภาพและสํงเสริมให๎
นักศึกษาพัฒนาทักษะทางการ
ออกแบบสร๎างสรรค์และ
ทักษะทางการใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ให๎สอดคล๎องกับ
แนวโน๎มเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 

เอกสารหลักฐาน 
; หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
มคอ.5 ปี 2557 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

เหมาะสม 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  ไมํมี  
จ านวนอาจารย์ใหมํ ไมํมีอาจารย์ใหมํ จ านวนอาจารย์ที่เข๎ารํวมปฐมนิเทศ - 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

การจัดความรู้ :  การ
ผลิตวิชาการและลขิสิทธิ์
กับผลงานวิชาการ 

1 - ได้รับความรู้ในเร่ืองการจัดเตรียมข้อมลู
เอกสารในการขอต าแหน่งทางวิชาการและ
การจดลิขสิทธิแ์ละการใส่ข้อมลูหรือใช้
รูปภาพประกอบจากที่อื่นอย่างถกูต้อง 

1.ตาราง
โครงการ
พัฒนา-วิจัย-
บทความ-งาน
สร้างสรรค์  
คณาจารยแ์ละ
บุคลากร 
2.เอกสารเชิญ
เข้าร่วม
โครงการ 

2.โครงการอบรมการ
เขียน SAR(self-
Assessment  Report)
และการจัดเตรียมเอกสาร
เพ่ือตรวจรับการประเมิณ 
คุณภาพภายในหลักสูตร 

1 1 ได้รับความรู้ในเร่ืองการเขียน SAR และ
การเตรียมเอกสารส าหรับการตรวจในรอบ
ปีการศึกษาใหม่ที่มีการปรับเปรียนเกณฑ์
และฟอร์มการเขียนรายงาน 

1.ตารา
โครงการ
พัฒนา-วิจัย-
บทความ-งาน
สร้างสรรค์  
คณาจารยแ์ละ
บุคลากร 
2.เอกสารเชิญ
เข้าร่วม
โครงการ 

3.โครงการสัมมนา
บุคลากรประจ าภาค
วิชาการออกแบบเคร่ือง
แต่งกายประจ าปี๒๕๕๗ 

4 1 -เป็นการเสริมสร้างและกระชับสมัพันธ์
บุคลากรในภาควิชา 
-พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
-ศึกษาดูงานการจัดระบบและ
นิทรรศการณ์หน่วยงานสร้างสรรค์อย่าง 
TCDC 
-ศึกษาผ้าและเคร่ืองแต่งกายทางเหนือเพ่ือ
เก็บข้อมลูในการพัฒนาเรียนการสอน 

1.ตารา
โครงการ
พัฒนา-วิจัย-
บทความ-งาน
สร้างสรรค์  
คณาจารยแ์ละ
บุคลากร 
2.โครงการ 

4.โครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์

1 - -ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร
การสอนการท า KPI  

1.ตารา
โครงการ
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ใหม่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

*เนื่องจากปีที่แล้วไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจาก
ติดภาระกิจปฐมนิเทศนน์ีกศึกษาใหม่ 

พัฒนา-วิจัย-
บทความ-งาน
สร้างสรรค์  
คณาจารยแ์ละ
บุคลากร 
2.เอกสารเชิญ
เข้าร่วม
โครงการ 

5.อบรมโครงการCUPT-
QA รุ่น 

1 - -ได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบประกันคูณ
ภาพในรูปแบบอื่นว่ามีวิธีการคิดอย่างไร
เปิดกว้างมุมมองและสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอื่นที่มาเจอในโครงการมาก
ยิ่งขึ้น 

1.ตารา
โครงการ
พัฒนา-วิจัย-
บทความ-งาน
สร้างสรรค์  
คณาจารยแ์ละ
บุคลากร 
2.เอกสารเชิญ
เข้าร่วม
โครงการ 

6.ประชุมสมันาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เร่ือง 
การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

1 1 -ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 

1.ตารา
โครงการ
พัฒนา-วิจัย-
บทความ-งาน
สร้างสรรค์  
คณาจารยแ์ละ
บุคลากร 
2.เอกสารเชิญ
เข้าร่วม
โครงการ 

7.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติ"การใช้งานระบบ
e-learning" 

- 1 -ได้รับความรู้การใช้ระบบ e-learning 1.ตารา
โครงการ
พัฒนา-วิจัย-
บทความ-งาน
สร้างสรรค์  
คณาจารยแ์ละ
บุคลากร 
2.เอกสารเชิญ
เข้าร่วม
โครงการ 

8.โครงการเสริมสร้าง
ความรู้และคุณภาพ
พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ
CUPT-QA ระดับ/

1 - -ได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบประกันคูณ
ภาพในรูปแบบอื่นว่ามีวิธีการคิดอย่างไร
เปิดกว้างมุมมองและสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอื่นที่มาเจอในโครงการมาก
ยิ่งขึ้น 

1.ตารา
โครงการ
พัฒนา-วิจัย-
บทความ-งาน
สร้างสรรค์  
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สถาบัน รุ่นPPA 1-2 คณาจารยแ์ละ
บุคลากร 
2.เอกสารเชิญ
เข้าร่วม
โครงการ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 1 1 1 
5.2 1 1 1 
5.3 1 1 1 
5.4 10 10 5 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
8 /4  = 2 คะแนน 
ระดับคุณภาพน๎อย 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. มีการเปิดรายวิชาที่เป็นทักษะที่สํงเสริมและเกี่ยวข๎องสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย 
2. มีโครงการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากร 
3. นักศึกษามีทักษะฝีมือในการสร๎างสรรค์และออกแบบ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.เพ่ิมระบบในการจัดเก็บเอกสารให๎มีประสิทธ์ภาพ 
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หมวดที ่6 
การบริหารหลักสูตร 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสํวน
รํวมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให๎มีสิ่งสนับสนุนการ   
เรียนรู๎ 
          มีการส ารวจและสอบถามความต๎องการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และบุคลากร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะ
ท าหน๎าที่เป็นผู๎สอนและประสานงานในแตํละรายวิชาท าให๎เห็น
และได๎รับฟังจากนักศึกษาถึงข๎อควรในการพัฒนาในแตํละ
รายวิชา ไมํวําจะเป็น วิธีการสอน เนื้อหาที่สอน สถานที่จัดการ
เรียนการสอน หรืออุปกรณ์ท่ีใช๎ในการเรียนการสอนโดยจะมี
การน าเข๎ามาพูดคุยและแจ๎งผลในการประเมินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรในแตํละเทอมเพื่อปรับปรุง
ตํอไปและสร๎างเนื้อหาให๎เชื่อมโยงกับภาคการศึกษาที่2 
มีการประเมินผลออนไลน์ในระบบประมวลผลประเมินการสอน 
ตามรายวิชา 
 

 

5.4-1การ
ประเมินการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
หลักสูตร ปี
การศึกษา
2557 
-รายงานผล
ประเมินการ
สอนตาม
รายวิชาของ
ระบบ
ประเมินผล
ออนไลน์ของ
ทางคณะ 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการ
จัดการเรียนการสอน 
 

          1.สร๎างห๎องตรวจผลงานภาควิชาการออกแบเครื่องแตํง  
              กาย 

2. เครื่องฮีตทรานเฟอร์ จ านวน 1 เครือ่ง 
3. เครื่องนิ้ตติ้ง จ านวน 10 เครื่อง 
4. จักรเย็บผ๎า จ านวน 53 เครื่อง 
5. หุํน จ านวน 86 ตัว 
6. หุํนที่ใช๎เรียนเดรปปิ้ง จ านวน 35 ตัว 

 

รายละเอียด
ของคุรุภัณฑ์
และห๎องใหมํ
ของภาควิชาฯ 
 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ตํอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 

5.4-1 การ
ประเมินการ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
          เมื่ออาจารย์ผู๎สอนและผู๎ประสานงานรายวิชาได๎เห็น
และรับทราบข๎อมูลจากนักศึกษาถึงปัญหาและความต๎องการก็
จะมีการน ามาพูดคุยในภาควิชาและรายงานในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรและชี้แจ๎งใน มคอ.5 รายงาน
ผลการประเมินของนักศึกษาในระบบประมวลผลของคณะจาก
เว็บไซน์ทางภาคจะประชุมเพ่ือพิจารณาและน าผลที่ได๎ไป
จัดเตรียมอุปกรณ์ในเทอมตํอไปโดยมีการน ามาใช๎ปรับแก๎ใน 
มคอ.3 ปีถัดมาเชํน มีการจัดซื้อหุํนส าหรับเดรปปิ้งเพ่ือใช๎เรียน
ในรายวิชา 367 203 Creative Pattern Making จ านวน 35 
ตัว 

ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
หลักสูตร ปี
การศึกษา
2557 
- รายงานการ
ประชุม 
-รายงานผล
ประเมินการ
สอนตาม
รายวิชาของ
ระบบ
ประเมินผล
ออนไลน์ของ
ทางคณะ 
-เอกสารการ
สั่งซื้อคุรภัณฑ์ 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3  ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 3  ข๎อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    : 4  ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 3 3 3 

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

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรลงไปสัมผัสใกล๎ชิดกับนักศึกษาและรายวิชาที่รับผิดชอบท าให๎
รับทราบและเห็นในสิ่งที่ขาด 

2. มีการซื้อคุรุภัณฑ์เพ่ือใช๎ในการสนับสนุนในการเรียนการสอนให๎แกํนักศึกษาใหมํอยูํเสมอ 
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โอกาสในการพัฒนา 

1.จ านวนนักศึกษาไมํสอดคล๎องกับปริมาณพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน   
 จ านวนนักศึกษามีมากเกินไปท าให๎อุปกรณ์บ๎างอยํางที่ราคาสูงไมํสามารถจัดได๎ทั่วถึงและไมํเพียงพอ

    จ านวนของนักศึกษากับการใช๎ห๎องปฏิบัติการที่แออัดเกินไป      
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   
   

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  

 
ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 

 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
……………………………………………….................................................................................................................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 

 

ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
……………………………………………….................................................................................................................  
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หมวดที ่8 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
    
    
    

 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข๎อเสนอในการปรับโครงสร๎างหลักสูตร (จ านวนหนํวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 
2. ข๎อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2558 
ระบุแผนการปฏิบัติการแตํละแผน วันที่คาดวําจะสิ้นสุดแผน และผู๎รับผิดชอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
แบบรับรองความถูกต๎องสมบูรณ์ของข๎อมูล 
ขอรับรองวําข๎อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได๎มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมํได๎ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ๎าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพรํผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 

1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       
 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
1……………………………………………………………………..……….       
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2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห๎า 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       
 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
   
   
   
   
   
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….….. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….….. 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หัวหน๎าภาควิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
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เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 

 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให๎คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช๎ในการประเมิน 
3. ข๎อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข๎อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ๎ามี) 
5. ข๎อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู๎ใช๎บัณฑิต (ถ๎ามี) 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

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

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหนํงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางน้ าฝน  ไลํสัตรไูกล ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. 
Master Degree 
Diplome 
Ph.D. 

ประยุกตศิลปศึกษา 
Visual Art 
- 
Textile 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2537 
2539 
2542 
2547 

2 นางณัฏฐนิี ผายจันเพ็ง  ศ.บ. 
Master of Arts 

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
Three Dimensional Design 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2539 
2542 

3 น.ส.วรุษา  อุตระ  ศ.บ. 
ศ.ม. 

ประยุกตศิลปศึกษา (ศิลปะสิง่ทอ) 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2549 
2554 

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

ศิลปหัตถกรรม 
Design 

ตรงกับ
หลักสูตร 

มทร.ธัญบุร ี
Visva-Bharati, India 

2542 
2548 

5 น.ส.ดรุพร เขาจาร ี  ศ.บ. 
M.F.A. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Fashion 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Academy of Art U., USA. 

2547 
2553 

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

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหนํงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางน้ าฝน  ไลํสัตรไูกล ผู๎ชํวย ศ.บ. ประยุกตศิลปศึกษา ตรงกับ ม.ศิลปากร 2537 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหนํงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ศาสตราจารย ์ Master Degree 
Diplome 
Ph.D. 

Visual Art 
- 
Textile 

หลักสูตร U. of South Australia 
L'ecole d'Achitecture, Fr. 
U. of Central England in  
Birmingham, UK. 

2539 
2542 
2547 

2 นายปิยะวฒัน์ พฒันภักด ี  สถ.บ. 
Master of Science 

สถาปัตยกรรมตกแตํงภายใน 
Interior Design 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ส.พระจอมเกล๎า ลาดกระบัง 
Pratt Inst., USA. 

2521 
2528 

3 น.ส.วรุษา  อุตระ  ศ.บ. 
ศ.ม. 

ประยุกตศิลปศึกษา (ศิลปะสิง่ทอ) 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2549 
2554 

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

ศิลปหัตถกรรม 
Design 

ตรงกับ
หลักสูตร 

มทร.ธัญบุร ี
Visva-Bharati, India 

2542 
2548 

5 นางอนุกูล  บูรณประพฤกษ์  ศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป ์
Diploma, advertising photography,  

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Brooks Institute of 
Photography,USA. 

2535 
2540 

 
ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหนํง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 อาจารย์สุนทร  จันทรน์ิเวศน ์  ศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2528 
2 อาจารย์ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา  ศ.บ. จิตรกรรม ม.ศิลปากร 2544 
3 อาจารย์วัชรดล  อริยเมธกุล  ศ.บ. การออกแบบเครื่องแตํงกาย(หลักสูตร

ตํออเนื่อง) 
ม.ศิลปากร  

 
ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2557 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หนํวยงาน/ต าแหนํง 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 อาจารย์อินทิรา  ทพัวงศ ์  ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร 2527 
2 อาจารย์เอกกมล  อรรถกมล  ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร 2531 
3 อาจารย์บัญชา  ชูดวง  ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร 2531 
4 อาจารย์โกสนิทร์  ชิตามร  ศ.บ. ออกแบบตกแตํงภายใน ม.ศิลปากร 2515 
5 อาจารย์วสนัต์  ผึ่งประเสริฐ  ปริญญาตรี วิชาการถํายภาพ และภาพยนตร ์

 
เทคนิคกรุงเทพ  2528 

6 อาจารย์จิตต์สงิห์  สมบุญ  ศ.บ.  จิตรกรรม ม.ศิลปากร 2529 
7 อาจารย์เกศกาญจน์  อาศิรรัตน ์  ศ.บ. 

MA 
ประยุกตศิลปศึกษา 
 

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

2540 
2541 

8 อาจารย์พรพิไล  มีมาลัย  ศ.บ. การออกแบบผลิตภัณฑ ์ ม.ศิลปากร 2533 
9 อาจารย์จีระเดช  มีมาลัย  ศ.ม. ประยุกตศิลปศึกษา ม.ศิลปากร 2547 
10 อาจารย์ชลติ  นาคพะวนั  ศ.บ.  จิตรกรรม ม.ศิลปากร 2532 
11 อาจารย์ดนัย  อุํนอนันต ์  ศ.บ. 

ACADEMIE 
INTERNATIONAL 
DE COUP (1994) 
DE  PARIS  METIER  
D’ART  PARIS 
(1989) 

จิตรกรรม ม.ศิลปากร 2531 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หนํวยงาน/ต าแหนํง 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

12 อาจารย์ชัยชน  สวันตรัจฉ ์  ศ.บ.  
 

ออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร 2532 

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

ประยุกตศิลปศึกษา 
Fashion, Textile and Surface 
Design 
 
ศิลปะการออกแบบ 

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

2533 
2539 
 
 
2557 

14 อาจารย์ศิโรจน์  ไชยสาม  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  
 

ม.รังสิต 2538 
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ตารางท่ี 1.1-10 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 

ตัวบํงช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผําน ไมํผาํน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มี
สํวนรํวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนพัฒนา จัดท าโครงการตํางๆใหส๎อดคล๎องกับพันธกิจ มีการ
ประชุมจัดตารางสอน และแจ๎งเรื่องตํางๆ 

/  
 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
ส อ ด ค ล๎ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ๎ามี) 

มี มคอ.2 /  

 

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

มีการจัดท า มคอ.3 และ 4 กํอนการเปิดภาคการศึกษาตามปฎิทิน TQF และ
มีการประชุมประเมินสอน 

/  

 

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

มีการจัดท า มคอ.5 30 วันหลงัจากปิดภาคเรียน มคอ.6 เนื่องจากวําเพ่ิงมี
รายวิชาประสบการณ์ภาคสนามในชํวงภาคฤดูร๎อนเป็นปีแรกจึงยังไมํถึงเวลา

รายงานตามระเบียบภายหลัง 60  
/  

 

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

ก าลังด าเนินการอยูํในเลมํรายงาน /  
 

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

มีการจัดทวนสอบส าฤทธิ์ผล /  

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน จากการประเมินผลใน มคอ.7 ครัง้ที่แล๎วปีการศึกษา 2556 มีข๎อเสนอะจากกรรมการให๎ /   
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ตัวบํงช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผําน ไมํผาํน 

กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู๎ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล๎ว 

เพิ่มกิจกรรมและโครงการตํางๆที่เกี่ยวกับตํางประเทศและนานาชาต ิทางภาควิชาจึงได๎มี
การน ามาปรับปรุงในหลักสูตรปี 2557 โดยมีการเพิ่มโครงการและกจิกรรมที่ท ารํวมกับ
ตํางประเทศและมีการวางแผนเพือ่ซื้อบทเรียนออนไลน์จากตํางประเทศ 

8. อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด๎านการจัดการเรียนการสอน 

ไมํมีการรับอาจารย์ใหม ํ /  
 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

มีแผนการพัฒนาอาจารย ์ /  
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ 
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     

 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข๎อมลู TCI กลุํมที่ 2 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 
     
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข๎อมลู TCI กลุํมที่ 1 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 1 
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ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผํลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

1 ที่ปรึกษาโครงการวจิัยและอบรมหลักสูตรการออกแบบและ
ตัดเย็บเครื่องแตํงกายผ๎าไทย/ผ๎าไหม 

ผศ.ดร.น้ าฝน ไลสํัตรูไกล 
อ.อนุกูล บูรณประพฤกษ์ 
อ.วรุษา อุตระ 
อ.ปิยะวัฒน์ พัฒนภักด ี
นส.นฤภร คเชนทรก าแหง 
นส.ณัชชา แสงสุวรรณภัทร 
และผูร๎ํวมวิจัยจากภายนอก 3 ทําน 

ส านักกิจการในพระด าริฯ ส านักงานในปลัดกระทรวง
ยุติธรรม (19 พ.ค.-14 ธ.ค.57) 

 

2 การวิจัยและพัฒนาบทเรยีนออนไลน์ หลักสูตรสํงเสริมและ
พัฒนาการออกแบบผลติภณัฑ์ชุมชน : ผลิตภณัฑผ์๎า ระยะที่ 
2 

นส.สายชนม์ สัจจานติย ์
ผศ.ดร.น้ าฝน ไลสํัตรูไกล 
อ.โกวิท มีบุญ 
อ.ดร.รักชนก โสภาพิศ 
อ.วรุษา อุตระ 
อ.อนุกูล บูรณประพฤกษ์ 
ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (20 ก.ย.57-16 
ก.ค.58) 

 

4 ที่ปรึกษาโครงการออกแบบเครื่องแตํงกายชุดมัคคุเทศก์ ผศ.ดร.น้ าฝน ไลสํัตรูไกล ส านักทะเบียนน าเที่ยวและมัคคเุทศก์ กรมการทํองเที่ยว 
(ม.ค.-พ.ค.58) 

 

     
     

ผลงาน
ค้นพบ
พันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ 
ที่ค้นพบ
ใหม่และ
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ได้รับการ
จด
ทะเบียน 

ล าดับที ่

ผลงานค้นพบ
พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ ที่ค้นพบ
ใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน 

ชื่อเจ้าของ
ผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี 
ที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาออก
ให้เพ่ือรับรอง

การจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
ต าราหรือ
หนังสือที่
ผ่านการ
ประเมิน
ต าแหน่ง
ทาง
วิชาการ
แล้ว 

    

ล าดับที ่
ชื่อผลงาน
วิชาการ 

ชื่อเจ้าของ
ผลงานและผู้ร่วม 

วัน/เดือน/ปี/ที่
ผ่านประเมิน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ผ่านการ
พิจารณา
ตาม
หลักเกณฑ์
การ
ประเมิน
ต าแหน่ง
ทาง
วิชาการ
แต่ไม่ได้
น ามา
ขอรับการ
ประเมิน
ต าแหน่ง
ทาง
วิชาการ 

ล าดับที ่
ชื่อผลงาน
วิชาการ 

ชื่อเจ้าของ
ผลงานและผู้ร่วม 

วัน/เดือน/ปี/ที่
ผ่านประเมิน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
     

 
ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรสํูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (คําน้ าหนัก 0.20) 

     
     

งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับสถาบัน (คําน้ าหนัก 0.40) 
1 มิติแหํงความทับซ๎อน ผศ.ดร.น้ าฝน ไลํสตัรไูกล สูจิบัตรนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์คณาจารย์ คณะ  
2 ความเหมือน, ความตําง อ.อนุกูล บูรณประพฤกษ์ มัณฑนศลิป ์2557 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ  
3 สายโยงใยถักทอด๎วยส ี อ.วรุษา อุตระ (15-27 ก.ย.57)  
4 Butterfly Series #1 อ.ปิยะวัฒน ์พัฒนภักดี   
     

งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับชาต ิ(คําน้ าหนัก 0.60) 
     
     

งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ (คําน้ าหนัก 0.80) 
 “นวัตกรรมเครื่องกันหนาวไทย Hitech”  ผศ.ดร.น้ าฝน ไลํสตัรไูกล มหกรรมงานวิจัยแหํงชาติ 2557 ภายใต๎แนวคิด”

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และสังคมท
ที่ยังยืน” 7-11 ส.ค. 2557 

 

     
งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (คําน้ าหนัก 1.00) 

 โครงการ MQ VIENNA FASHION WEEK 2014 Thai 
Designer and Princess 

ผศ.ดร.น้ าฝน ไลํสตัรไูกล 
อ.อนุกูล บูรณประพฤกษ์ 

MQ VIENNA FASHION WEEK 2014ณ กรุง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตเรีย 14 ก.ย. 2557 
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
 
สรุปผลการประเมิน 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบํงช้ี 1.1      

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1     
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบํงช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาต ิ  

 
  

 
ตัวบํงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด๎
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

 
 

  
 

ตัวบํงช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู๎ส าเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาโทท่ีไดร๎บั การ
ตพิีมพ์และหรือเผยแพร ํ

 
 

  
 

ตัวบํงช้ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผูส๎ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ดร๎ับ 
การตพิีมพ์และหรือเผยแพร ํ

 
 

  
 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2     
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบํงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา     

ตัวบํงช้ี 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา     

ตัวบํงช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา     

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3     
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบํงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์     

ตัวบํงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์     
ตัวบํงช้ี 4.2.1 ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก  

 
  

 
ตัวบํงช้ี 4.2.2 ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

 
 

  
 

ตัวบํงช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

  
  

 
ตัวบํงช้ี 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได๎รบัการอ๎างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอํจ านวน
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
ตัวบํงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4     
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบํงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     
ตัวบํงช้ี 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

    

ตัวบํงช้ี 5.3 การประเมินผู๎เรยีน     
ตัวบํงช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

    

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5     
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบํงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎     

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6     
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ     

 
ตารางที ่6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 2.1 , 2.2   
3 3 3.1 , 3.2 , 3.3 - -   
4 3 4.1 , 4.2 , 4.3 - -   
5 4 5.1 5.2 , 5.3 , 5.4 -   
6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   
ผลการ
ประเมิน 

       

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต๎องด าเนินการเรํงดํวนดังนี้ 

ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
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แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 

3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเป้าหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
 
 
 

 
  

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 
 


