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ค าน า 
 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร  ก าหนดให๎ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหํงชาติ (สกอ.)  เพ่ือรองรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยการ
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร  ซึ่งหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย คณะ
มัณฑนศิลป์  ได๎มกีารประเมินตนเองระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558  โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ในด๎านการเรียนการสอน การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพ่ือพัฒนาและสํงเสริมศักยภาพของ
อาจารย์และนักศึกษา  

  การรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2558 ได๎รายงานตาม
หมวดและตัวบํงชี้  ประเมินคุณภาพตามหมวดคุณภาพที่ก าหนดไว๎ในคูํมือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จ านวน 8 หมวด ได๎แกํ 
  หมวดที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป 
  หมวดที่ 2 บัณฑิต 
  หมวดที่ 3 นักศึกษา 
  หมวดที่ 4 อาจารย์ 
  หมวดที่ 5 ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการ  
    สอนในหลักสูตร  
  หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร 
  หมวดที่ 7 ข๎อคิดเห็นจากผู๎ประเมิน 
  หมวดที่ 8 แผนด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

  การรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย  
ในครั้งนี้แสดงให๎เห็นถึงระบบการจัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐานซ่ึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ชํวยรักษาไว๎ซึ่งคุณภาพ
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให๎สามารถด าเนินการได๎ตรงตามพันธกิจตํางๆที่ คณะวิชา 
มหาวิทยาลัย รัฐบาลและสังคมคาดหวังไว๎ 

 
 

     
          (ผู๎ชวํยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน ไลํสัตรูไกล) 

ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิยาลัยศิลปากร ฉบับนี้เป็นการประเมินผลการเรียนการสอนและบริหารการศึกษาของ
หลักสูตรในรอบ ปีการศึกษา 2558ครอบคลุมระหวํางชํวงเวลาตั้งแตํ 1 สิงหาคม 2558- 31 กรกฎาคม 2559
ซึ่งได๎ด าเนินการตามวิธีการและแนวทางที่ระบุในคูํมือประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สรุปได๎ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบํงช้ี 1.1  ผําน   ได๎มาตรฐาน 

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

3,454 
4.33 4.33 

798 
ตัวบํงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด๎
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85 
38 

100 5.00 
40-2 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  9.33/2 = 4.66 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบํงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3.00 

ตัวบํงช้ี 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3.00 

ตัวบํงช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  9/3 = 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบํงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 2  ระดับ 2 2.00 

ตัวบํงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์   11.67/ 3 =  3.89 
ตัวบํงช้ี 4.2.1 ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 12.00 

1 
20.00 5.00 

5 
ตัวบํงช้ี 4.2.2 ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

36.00 
1 

20.00 1.67 
5 

ตัวบํงช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 12.00 

6 
120.00 5.00 

5 
ตัวบํงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 4  ระดับ 4 4.42 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  10.29/3 = 3.43 ปานกลาง 
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบํงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 2  ระดับ 3 3.00 
ตัวบํงช้ี 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 2  ระดับ 2 2.00 

ตัวบํงช้ี 5.3 การประเมินผู๎เรยีน ระดับ 2  ระดับ 2 2.00 
ตัวบํงช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 10 ข๎อ 

12 
12 ข๎อ 5.00 

12 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  12/4 = 3.00 ปานกลาง 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบํงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ระดับ 2  ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  41.22/13 = 3.36 ด ี

 
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปในภาพรวมของ 4 พันธกิจหลัก ได๎ดังนี้  
  

การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต 
 หลักสูตรศิลปะบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) เป็นไป
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ได๎รับการรับรองจากคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(กกอ.) วันที่ 11 เมษายน 2555 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) (หลักฐาน มคอ.2 มอค.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

การวิจัยสร้างสรรค์ 
  ในปีการศึกษา 2558  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย สนับสนุนให๎
อาจารย์เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทั้งในระดับคณะ  และในระดับหนํวยงานภายนอก 
  1) โครงการงานวิจัยเรื่อง “การออกแบบชุดสีจากลวดลายผ๎าทออีสานผํานเทคนิคเครื่องเคลือบ” : 
หนํวยงานหลักที่รับผิดชอบงานวิจัย ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายและภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน ไลํสัตรูไกล หัวหน๎าโครงการ และ 
อาจารย์วรุษา  อุตระ และผู๎ชํวยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม ผู๎รํวมวิจัย (แล๎วเสร็จ) 
  2) โครงการวิจัยในหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร : โครงการวิจัย “หลักการพ้ืนฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผํานวิธีการอบรม
และผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร”: ผู๎รํวมวิจัย (อยูํระหวํางด าเนินการ) 

3) นิทรรศการผลงานคณาจารย์ ปี 2558 “รุํงอรุณแหํงความสุข” ในวันที่ 15 - 30 กันยายน 2558 ณ 
หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ วังทําพระ กรุงเทพฯ (แล๎วเสร็จ)   
 หนํวยงานราชการภายนอก  
  4) โครงการ “การออกแบบชุดเฉดสีเพ่ือแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหมํผํานมุมมองการ
สร๎างสรรค์ผลงานแฟชั่นและสิ่งทอ” ไดร๎ับทุนอุดหนุนการวิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย
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มีผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน ไลํสัตรูไกล เป็นหัวหน๎าโครงการ อาจารย์อนุกูล  บูรณะประพฤกษ์ เป็นผู๎รํวม
วิจัย (แล๎วเสร็จ)   
  โดยจุดเดํนของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย คณาจารย์สาขาวิชาฯมีผลงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับ
การยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีการใช๎ประโยชน์จริง  
 

การบริการวิชาการ 
 คณาจารย์ในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ได๎น าองค์ความรู๎ทั้งจากการศึกษาวิจัยและองค์
ความรู๎ที่เกิดจากประสบการณ์ประกอบวิชาชีพมาให๎บริการวิชาการตํอสังคมทั้งในรูปแบบการท างานออกแบบ 
การเป็นที่ปรึกษาโครงการหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได๎แกํ  
  1) โครงการวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ผ๎าระยะที่ 2 โดยได๎รับทุนจาก ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โครงการ “ออกแบบชุดเครื่องแบบมัคคุเทศก์”  โดยได๎รับทุนสนับสนุนจาก 
กระทรวงการทํองเที่ยว  
  2) โครงการวิจัย “การออกแบบชุดสีจากลวดลายผ๎าทออีสานผํานเทคนิคเครื่องเคลือบและสิ่งทอ” 
โดยได๎รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนสํงเสริมวิจัยคณะมัณฑนศิลป์    
  3) โครงการ “มิติ สะท๎อน ซ๎อน สัมผัส” โดยได๎รับทุนศิลป์ พีระศรี “ทุนสนับสนุนศิลปินยอดเยี่ยม
แหํงไทย” 

4) โครงการ “ออกแบบชุดสีเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหมํผํานมุมมองการสร๎างสรรค์ผลงาน
แฟชั่นและสิ่งทอ” โดยได๎รับทุนสนับสนุนจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 

และเป็นงานลักษณะบูรณาการงานบริการวิชาการแกํสังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย 
 นอกจากนี้คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ยังมีการบริการในรูปแบบกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการ
ตัดสินในการประกวดตํางๆ ที่ปรึกษาด๎านการออกแบบของหนํวยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืน ได๎แกํ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล เป็นศิลปินและวิทยากรรับเชิญโครงการประชุมวิชาการงานสร๎างสรรค์
ด๎านศิลปะการออกแบบสิ่งทอและเครื่องแตํงกาย นานาชาติ – ไทย : ขณะสืบค๎นและสังเคราะห์  
International Textile & Fahion Symposium –Thai : Surveying + Analizing ระหวํางวันที่ 21 – 23 
เมษายน 2559 จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ เรื่อง 
“วัฒนธรรมรํวมสมัยสูํการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานศิลปหัตถกรรมผ๎าทอท๎องถิ่น”  เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
“ศิลปกรรมสาร” ปีที่ 11 พ.ศ. 2559   
  นอกจากนี้ ภาควิชายังให๎บริการยืมครุภัณฑ์ทางการศึกษา (หุํน) ส าหรับนักศึกษา  เพ่ือใช๎ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนทั้งภายในและนอกคณะ 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในสํวนของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายสนับสนุนให๎
คณาจารย์และนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํางๆทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย 
และโครงการที่ด าเนินรํวมกับหนํวยงานภายนอกรวมทั้งสํงเสริมให๎มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชาตํางๆ เชํน อาจารย์ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี กรรมการด าเนินงานสํงเสริม 
"โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํ เศรษฐกิจสร๎างสรรค์"  และเข๎ารํวม
โครงการ "การยื่นขอความคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากการออกแบบ"   อาจารย์เสรี  เทียนเจลี้ เป็น
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โครงการ Art Camp ในระหวํางวันที่  3 – 7 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์  จัดโดยคณะมัณฑนศิลป์  
และโครงการ Art Camp ประจ าปี 2559 ณ จังหวัดกระบี่ โดยกองทุนสํงเสริมการศึกษาสร๎างสรรค์ศิลปะ 
“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ระหวํางวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2559  
 จากผลการประเมินแสดงให๎เห็นวํา ในปีการศึกษา 2558หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกายคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎ด าเนินงานตามแผนงานพันธกิจตําง และมีการ
ประชุมมอบหมายภาระงานให๎แกํอาจารย์ในสาขาวิชาตาม 4 พันธกิจ อันได๎แกํ การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม อยํางครบถ๎วนตามหมวดและเกณฑ์ตัวบํงชี้ของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย อยูํภายใต๎การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดเป็นสาขาวิชาที่กํอตั้งในล าดับที่ 7 ของคณะมัณฑนศิลป์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตนักออกแบบเครื่องแตํงกาย หรือในอาชีพที่เกี่ยวข๎อง เชํน Stylist (สไตล์ลิส), Fashion 
Marketing (การตลาดเกี่ยวกับการแตํงกาย), Photo Fashion (การถํายภาพ) ,Fashion Business (ธุรกิจ
แฟชั่น),Fabric Designer (นักออกแบบสิ่งทอ) และอ่ืนๆ เมื่อเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศไทย 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายจัดอยูํในระดับต๎นๆ ของประเทศ 
 หลักการที่ส าคัญของหลักสูตร คือการเรียนรู๎ผํานการปฏิบัติโดยผู๎สอนที่เป็นผู๎มีประสบการณ์มืออาชีพ
โดยตรงและมีชื่อเสียงในสาขาวิชาแฟชั่น  โดยสืบเนื่องจากที่สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นเป็นสาขาวิชาชีพที่มี
การเปลี่ยนแปลงสูงตามกระแสเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยํางรวดเร็วของสินค๎าในท๎องตลาด จึงต๎องการ
ผู๎สอนที่อยูํในสายวิชาชีพในแวดวงแฟชั่นอยํางแท๎จริงนอกเหนือจากการเรียนรู๎แฟชั่นในปัจจุบันแล๎ว หลักสูตร
ยังสํงเสริมให๎มีการเรียนรู๎ทั้งพ้ืนฐานประวัติศาสตร์การออกแบบเครื่องแตํงกายของประเทศไทยและ
ตํางประเทศ รวมทั้งการให๎การศึกษาพ้ืนฐานงานสิ่งทอภูมิปัญญาชาวบ๎าน ทั้งการทอและการย๎อม พร๎อมทั้งจัด
ให๎มีการทัศนศึกษายังแหลํงการเรียนรู๎ที่ เกี่ยวข๎องในท๎องถิ่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสถานศึกษาใน
ตํางประเทศเป็นประจ าทุกปี 
 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย จัดการเรียนการสอนเป็น 2 วิทยาเขต คือ  
 กรุงเทพฯ : อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น 5 (ปีการศึกษา 2558-2559 เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารเรียนที่
วังทําพระ) 
 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ : อาคารศิลป์พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนราชมรรคาใน อ.
เมือง จ.นครปฐม 73000 
 
ความเป็นมา 
 ตั้งแตํปี 2549 รัฐบาลได๎เรํงรัดให๎สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและเอกชนด๎านอุตสาหกรรมแฟชั่น
และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือการสร๎างคน สร๎างธุรกิจ เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาประเทศ การ
สร๎างรายได๎ สํงเสริมการจ๎างงานและเศรษฐกิจประเทศและสิ่งส าคัญที่จะท าให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของความ
รํวมมือ คือ การสร๎างคนโดยเน๎นการผลิตนักออกแบบ หรือผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
ที่มีความรู๎ด๎านแฟชั่น สามารถสร๎างสรรค์ผลงานรองรับความก๎าวหน๎าของวงการอุตสาหกรรมแฟชั่น -สิ่งทอ ที่
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตํอเนื่อง ตลอดจนเผยแพรํการออกแบบเข๎าสูํเวทีการแขํงขันแฟชั่นระดับสากล อันจะ
น าพาประเทศไทยให๎กา๎วสูํศูนย์กลางการออกแบบแฟชั่น 
 ด๎วยเหตุที่สังคมในปัจจุบันและอนาคต มีแนวโน๎มการพัฒนาความก๎าวหน๎าในด๎านศิลปะการออกแบบ
เครื่องแตํงกายอยํางตํอเนื่อง เพ่ือสร๎างรากฐานความมั่นคงของแฟชั่น โดยพัฒนาบุคลากรแฟชั่นเข๎าสูํธุรกิจ
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แฟชั่น คณะมัณฑนศิลป์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตด๎านศิลปะการออกแบบ และได๎
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ความสามารถด๎านการออกแบบ ออกไปรับใช๎สังคมเป็นจ านวนมาก จึงได๎เปิดรับนักศึกษา
ลักษณะโครงการพิเศษรุํนแรกในระดับปริญญาตรี เมื่อปีการศึกษา 2551 และได๎รับอนุมัติจัดตั้งภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย เมื่อปีการศึกษา 2553 เป็นหนํวยงานรับผิดชอบด๎านการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และได๎ปรับปรุงแก๎ไขหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ฉบับปี พ.ศ. 2555 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ได๎รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555   ปัจจุบัน 
สาขาวิชาได๎ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช๎สังคม เป็นจ านวน 5 รุํน แล๎ว 

ในปีการศึกษา 2558 คณะมัณฑนศิลป์ได๎รับงบประมาณแผํนดินในการปรับปรุงอาคารเรียน วังทํา
พระ  ท าให๎ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ต๎องวางยุทธศาสตร์ในการย๎ายสถานที่เรียนไปจัดการศึกษา
บางสํวน ณ อาคารธนาลงกรณ์ เป็นการชั่วคราวระยะหนึ่ง เพ่ือให๎สอดคล๎องกับธรรมชาติการเรียนการสอน
ของภาควิชาฯ ที่ต๎องพัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงของความทันสมัยอยํางรวดเร็ว โดยภาควิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย ต๎องจัดสรรเงินงบประมาณในการบริหารจัดการด๎านการจัดพ้ืนที่เพ่ือการเรียนการสอนเป็นการ
ชั่วคราวโดยเรํงดํวนตามธรรมชาติของสาขาวิชา และเพ่ืออ านวยความสะดวกแกํนักศึกษา โดยสํวนกลางมิได๎
สนับสนุนเทําที่ควร และสืบเนื่องจากการจัดสถานที่เรียนชั่วคราวดังกลําวแล๎ว ภาควิชาฯ ยังต๎องจัดรถรับ-สํง
นักศึกษาระหวํางวิทยาเขตทุกวันเองตลอดภาคการศึกษาเพ่ือให๎การปรับปรุงอาคารจากสํวนกลางมีผลกระทบ
ตํอการเรียนการสอนของนักศึกษาน๎อยที่สุด  
 
ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ และวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญา 
 “ เป็นเลิศด๎านความคิดสร๎างสรรค์ และเป็นผู๎น าด๎านการเรียนการสอนวิชาการออกแบบเครื่องแตํง
กายในระดับชาติและนานาชาติ” 

 
ปณิธาน 

  สร๎างสรรค์บัณฑิต (ผู๎มีคุณธรรม) นักคิดสร๎างสรรค์  สรรค์สร๎างสังคม 

 อัตลักษณ์ของภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
  การประยุกต์ใช๎งานศิลปะกับเทคนิควิทยาการเพ่ือการออกแบบเครื่องแตํงกายตามยุคสมัย ที่
ค านึงถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องแตํงกายและสามารถ
ประยุกต์ใช๎ศิลปะให๎มีความสอดคล๎องกับเทคนิควิทยาการทางการออกแบบ 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ความสามารถในการด าเนินธุรกิจทางด๎านออกแบบเครื่องแตํงกาย 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสร๎างสรรค์และเข๎าใจในขบวนการผลิตอุตสาหกรรมการออกแบบเครื่อง

แตํงกาย 
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบตํอสังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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ยุทธศาสตร์แผนปฎิบัติราชการประจ าปี 2558 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน 

1. โครงการสัมมนาคณาจารย์ ประจ าปี 2559  เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัด
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  ระหวํางวันที่ 28 - 29  มิถุนายน  2559  
ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอ า รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 

 1) พิจารณาผลการเรียนการสอน มคอ.5 มคอ.6 ปีการศึกษา 2558 
 2) การสอนแบบการจัดตารางสอนและการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 ปีการศึกษา 2559 
 3) การพิจารณาและประเมินผลการเชิญอาจารย์พิเศษ/ผู๎เชี่ยวชาญตามรายวิชาตําง ๆ  ในปีการศึกษา 

2558 
 4) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน 38  วิชา คิดเป็นร๎อยละ 100 ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2557  ภาคการศึกษาต๎น  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558   
จ านวน 16 รายวิชา ประกอบด๎วย 

รายวิชา 360 101 Design I 
รายวิชา 360 103 Drawing I 
รายวิชา 360 105 Art Studio I 
รายวิชา 360 107 Basic Technical Drawing  
รายวิชา 367 101 Textile Design I 
รายวิชา 367 103 Fashion Design I 
รายวิชา 367 105 Pattern Making I 
รายวิชา 367 107 Construction I 
รายวิชา 367 201 Fashion Design III 
รายวิชา 367 203 Creative Pattern Making 
รายวิชา 367 204 Material for Fashion Design 
รายวิชา 367 206 Fashion Design in Thai Style 
รายวิชา 367 208 Fashion Marketing and Management 
รายวิชา 367 216 Weaving 
รายวิชา 367 218 Leather Design in Fashion  
รายวิชา 367 221 Costume Design for Performing Arts 

 
ปีการศึกษา 2557  ภาคการศึกษาปลาย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558  
จ านวน  17 รายวิชา  ประกอบด๎วย 

รายวิชา 360 102 Design II 
รายวิชา 360 104 Drawing II 
รายวิชา 360 106 Art Studio II 
รายวิชา 360 108 Survey of Thai Art 
รายวิชา 367 102 Textile Design II 
รายวิชา 367 104 Fashion Design II 
รายวิชา 367 106 Pattern Making II 
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รายวิชา 367 108 Construction II 
รายวิชา 367 109 Fashion Design History 
รายวิชา 367 110 Computer for Fashion Design 
รายวิชา 367 202 Fashion Design IV 
รายวิชา 367 205 Surface Design 
รายวิชา 367 207 Accessory Design 
รายวิชา 367 209 Fashion Industry 
รายวิชา 367 210 Fashion Coordination and Presentation 
รายวิชา 367 217 Individual Project 
รายวิชา 367  220 Fashion Photography 

 
ปีการศึกษา 2558  ภาคการศึกษาต๎น  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559  
จ านวน 4 รายวิชา  ประกอบด๎วย 

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

 
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาปลาย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  
จ านวน 3 รายวิชา ประกอบด๎วย 

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

  2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2558 
1) กิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์จากการออกแบบชุด 
การเดินแฟชั่นโชว์จากการออกแบบชุดในรายวิชา Fashion Design II  โครงการ “XXXY Fashion 

Show” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ อาคารศิลป์ 3 คณะมัณฑนศิลป์  จัดโดยนักศึกษาปีที่ 2  สาขาวิชา
การออกแบบเครื่องแตํงกาย 

กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ โครงการ Crafty Scraps Fashion Show เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ 
อาคารศิลป์ 3 คณะมัณฑนศิลป์  จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย รํวมกับ ภาค
วิชาการออกแบบเครื่องประดับ  

2) การสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนเรียนดี 4 รางวัลตํอปี ทุนอุดหนุนการท าศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา 367 214 Art Thesis และทุนรางวัลศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมของสาขาวิชา จ านวน 1 ทุน การสนับสนุน
การแสดงผลงานของนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลระดับชาติ ทุนการศึกษาให๎กับแกํนายธนาคม  สิทธิกร  จ านวน 2 
ทุน 6,000 บาท ทุนละ 3,000 บาท โครงการ Sustainable designer’s project  จัดโดยบริษัท 
สยามพิวรรธน์ จ ากัด  ศูนย์การค๎าสยามเซ็นเตอร์ รํวมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) และธนาคาร
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ไทยพาณิชย์  และโครงการ Designer’Thing Season 2 กิจกรรม Thai Touch จัดโดย กรมสํงเสริม
อุตสาหกรรม   

3) การจัดให๎มีการศึกษาดูงานในรายวิชาด๎านการตลาดและอุตสาหกรรมตามแผนการสอนที่ก าหนดใน 
มคอ.3 เพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎และพัฒนาศักยภาพนักศึกษารวมถึงเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ศตวรรษที่ 
21 โดยมีการแลกเปลี่ยนจากผู๎ประกอบการที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ  ได๎แกํ  

3.1)  รายวิชา 360 108 Survey of Thai Art ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ในวันที่ 30 
เมษายน 2559   

3.2)  รายวิชา 367 207Accessory Design ณ โรงงานบางกอก รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน)  วันที่ 22 
มีนาคม 2559   

3.3)  รายวิชา  367 209 Fashion Industry ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 

3.4)  รายวิชา 367 220 Fashion Photography ณ Shoot D Studio วันที่ 28 มีนาคม 2559 และ ณ 
ช านิ สตูดิโอ วันที่ 7 เมษายน 2559 

4) สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ได๎มขี๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการ ในโครงการความรํวมมือ
ด๎านหลักสูตรระหวํางสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย กับ Ravensbourne University in  London 
ประเทศอังกฤษ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ได๎น านักศึกษาเพ่ือศึกษาและฝึกปฏิบัติหลักสูตรระยะสั้น ด๎าน 
Surface Design ให๎กับนักศึกษา จ านวน 10 คน ระหวํางวันที่  18 – 27 มิถุนายน 2559   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอนได๎เพ่ิมพูนความรู๎ในรายวิชาที่สอนจากการวิจัยหรือ
สร๎างสรรค์ ปี 2558 สาขาวิชาจึงจัดท าแผนงบวิจัยสร๎างสรรค์ของสาขาวิชา ดังนี้ 

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

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

ฯลฯ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการด าเนินการเพ่ือเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายทั้งหนํวยงานภายใน ได๎แกํ โครงการ Art Camp  และหนํวยงาน
ภายนอก ได๎แกํ โครงการมหกรรมผ๎าไทยเทิดไท๎ราชินี Thai Fabric Festival 2016  รวมทั้งแผนสนับสนุนทุน
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การสร๎างสรรค์ผลงานการประกวดและการแสดงผลงานของนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลระดับชาติ ทุนละ 3,000 
บาทตํอโครงการ ได๎แกํ  

1) ทุนการศึกษาให๎แกํนายธนาคม  สิทธิอัฐกร จ านวน 3,000 บาท โครงการ Sustainable designer’s 
project  จัดโดยบริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด  ศูนย์การค๎าสยามเซ็นเตอร์ รํวมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์  ได๎รับรางวัล 2nd runner-up 

2) ทุนการศึกษาให๎แกํนายธนาคม  สิทธิอัฐกร  จ านวน 3,000  บาท  โครงการ Designer’Thing 
Season 2 กิจกรรม Thai Touch จัดโดย กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม  ได๎เข๎ารอบสุดท๎าย 

3) สํงเสริมนักศึกษาเข๎ารํวมแสดงผลงานในโครงการ Museum road selected by Jitsing Somboon 
4) ทุนสนับสนุนนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ BIFF & BIL 2016 ระหวํางวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2559  ณ 

อาคารชาเลนเจอร์ 1-2  ศูนย์แสดงสินค๎าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ านวน 8,000 บาท  
5) สํงเสริมนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการมหกรรมผ๎าไทยเทิดไท๎ราชินี  จัดโดย กรมการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ได๎มีแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ  2559  โดยจัดให๎
อาจารย์ได๎พัฒนาได๎พัฒนาตนเองในเรื่อง การเขียนต าราคูํมือ การท าวิจัยสร๎างสรรค์ผลงาน การพัฒนาด๎าน
ภาษา ทุนสนับสนุนการท าต าแหนํงทางวิชาการ  รวมทั้งจัดให๎บุคลากรสายสนับสนุนได๎พัฒนาตนเองในด๎าน
การจัดท าฐานข๎อมูล  MIS การพัฒนาด๎านภาษา    
 เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 คณะมัณฑนศิลป์ได๎รับงบประมาณแผํนดินในการปรับปรุงอาคารเรียน 
วังทําพระ  ท าให๎ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ต๎องวางยุทธศาสตร์ในการย๎ายสถานที่เรียนไปจัด
การศึกษาบางสํวน ณ อาคารธนาลงกรณ์ เป็นการชั่วคราวระยะหนึ่ง เพ่ือให๎สอดคล๎องกับธรรมชาติการเรียน
การสอนของภาควิชาฯ ที่ต๎องพัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงของความทันสมัยอยํางรวดเร็ว และเพ่ือรองรับ
การบริหารจัดการ เพ่ืออ านวยความสะดวกกับผู๎เชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษที่มีความจ าเป็นตํอการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาทั้งนี้ ภาควิชาฯ ได๎วางแผนด๎านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักศึกษาให๎มีผลกระทบตํอการ
เรียนการสอนของนักศึกษาน๎อยที่สุด ได๎แกํ การจัดให๎มีรถรับ-สํงนักศึกษาระหวํางวิทยาเขตตลอดภาค
การศึกษา เป็นต๎น  
 ส าหรับแผนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นไปตามผลการประเมิน
การเรียนรู๎ของนักศึกษาที่เสนอให๎มีการจัดการเรียนการสอน ได๎แกํ การเปิดรายวิชาเลือกเสรี วิชา Knitwear 
เป็นต๎น  รวมถึงการจัดตั้งงบประมาณคําวัสดุรายวิชาละ 5,000 บาท เพ่ือให๎สอดคล๎องกับความต๎องการด๎าน
การเรียนการสอนของอาจารย์ผู๎สอนและนักศึกษา 

คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายมุํงเน๎นการผลิตบัณฑิต ที่มีความโดดเดํนด๎านความคิดสร๎างสรรค์ 
เป็นต๎นแบบแนวความคิด ไมํลอกเลียนงานผู๎อ่ืน มีระบบความคิดเป็นขั้นตอน มีรสนิยมในการออกแบบ มีความ
รับผิดชอบตํอสังคมและมีใจที่เสียสละพร๎อมที่จะอุทิศเพ่ือยกระดับสังคมด๎วยงานออกแบบที่มีคุณคํา 

จุดเด่นของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
ด้านหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย มุํงเน๎นความเป็นเลิศด๎านความคิด
สร๎างสรรค์เป็นผู๎น าทางด๎านการเรียนรู๎และสร๎างสรรค์ศิลปะการออกแบบในระดับชาติและนานาชาติ โดยผลิต
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บัณฑิตที่เข๎าใจในปัญหาในงานออกแบบ สามารถค๎นคว๎าคิดวิเคราะห์ และบรูณาการความรู๎ตํางๆเข๎ากับ
ความคิดสร๎างสรรค์เพ่ือสร๎างผลงานออกแบบที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต๎องการของสังคมไทยได๎อยํางมี
เอกลักษณ์เฉพาะตน โดยปลูกฝังให๎บัณฑิตมีจิตสาธารณะเมตตาตํอผู๎อ่ืน รวมทั้งมีจรรยาบรรณและมีจิตส านึก
ในความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมได๎แกํบัณฑิตที่ได๎รับรางวัลนักออกแบบดีเดํนระดับชาติ ที่เป็น
แบบอยํางที่ดีแกํนักศึกษาปัจจุบัน ตัวอยํางเชํน ในสาขาการออกแบบสิ่งทอ (Designer of The Year)  
นางสาวรุ๎งพลอย ล๎อไพฑูรย์  

ด้านบุคลากร 
 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะ และเป็นผู๎มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับจากสังคม เห็นได๎จากการได๎รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแสดงและตัดสินผลงาน รวมทั้งสาขาวิชา
ฯ ได๎แกํ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล อาจารย์ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี อาจารย์เสรี  เทียนเจลี้   
นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมีสื่อสัมพันธ์และความรํวมมือที่ดีกับหนํวยงานและองค์กรเอกชนในวิชาชีพ ได๎แกํ แบ
รนด์สินค๎า Jaspal Flynow  Grayhound Chaga London Good Mixer และบุคลากรในเครือสหพัฒน์ เป็น
ต๎น  ซึ่งองค์กรดังกลําวมีบุคลากรที่มีประสบการณ์วิชาชีพสูง  และภาควิชาฯ ก็ได๎เชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ
เพ่ือให๎นักศึกษาได๎สัมผัสกับผู๎ที่อยูํในแวดวงโดยตรงในวงการแฟชั่น   ที่เป็นผู๎มีประสบการณ์ด๎านการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย และศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบเครื่ องแตํงกายทุกแขนงซึ่งล๎วนแล๎วแตํเป็นบุคคลที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ด้านการเรียนการสอน 
 ลักษณะการเรียนการสอนของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายเป็นการเรียนรู๎ตามธรรมชาติของ
ศิลปะและการออกแบบที่เน๎นการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 ในการสอนวิชาทุกรายวิชานักศึกษาได๎รับความรู๎จากอาจารย์และอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นนักวิชาการและ
นักออกแบบผู๎มีประสบการณ์ท างานสูงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติ  นอกจากนี้ใน
รายวิชาที่มีวัตถุประสงค์ให๎นักศึกษาได๎รับประสบการณ์จริง  จัดให๎นักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ รวมทั้งการให๎โอกาสแกํนักศึกษาได๎มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในตํางประเทศตามความ
ต๎องการของนักศึกษาด๎วย จึงท าให๎สามารถสร๎างความเข๎มแข็งทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

ด้านผลผลิต 
 นักศึกษาที่ส าเร็จจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาการออกแบบเครื่องแตํงกาย สามารถประกอบอาชีพ
นักออกแบบเสื้อผ๎าเครื่องแตํงกายได๎แกํ บัณฑิตที่ประสบความส าเร็จในสายวิชาชีพแกํสังคมและประเทศชาติ
โดยสามารถสร๎างแบรนด์จูดี้เป็นของตนเอง และสามารถขยายธุรกิจในระดับสากลแม๎วําหลักสูตรเพ่ิงผลิต
บัณฑิตนักออกแบบสูํวงการวิชาชีพได๎เพียงในระยะเวลาไมํนาน 
 นอกจากนี้การที่หลักสูตรเน๎นพัฒนาและเสริมสร๎างทักษะด๎านความสามารถและรสนิยมจึงท าให๎
สามารถท างานที่เกี่ยวงข๎องกับการออกแบบเครื่องแตํงกายได๎หลากหลายแขนง เชํน  นักวาดภาพประกอบ
แฟชั่น นักออกแบบเครื่องประดับตกแตํงกายเชํน หมวก กระเป๋า รองเท๎า เข๎มขัด นักออกแบบลายผ๎า ศิลปิน
สร๎างสรรค์งานผ๎า ผู๎สอนทางด๎านเครื่องแตํงกาย นักวิจัยทางด๎านเครื่องแตํงกาย ผู๎ประกอบการและ/หรือ
ผู๎จัดการโรงงานผลิตเสื้อผ๎าและเครื่องนุํงหํม ชํางภาพแฟชั่น นักออกแบบอิสระ สไตล์ลิส เป็นต๎น 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการต่อสังคม 
 ในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายมีโครงการความรํวมมือกับสถาบันและ
องค์กรเอกชนภายนอกด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการแกํสังคมหลายโครงการ โดยมีการบูร
ณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการตํอสังคมกับการเรียนการสอนให๎นักศึกษามีสํวนรํวมใน
การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแกํนักศึกษา
เพ่ือยกระดับสุนทรียะของคนในสังคมด๎วยงานออกแบบที่มีคุณคําแสดงออกซึ่งความเป็นไทยและมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ได๎แกํ โครงการ Art Camp “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด๎านความคิดสร๎างสรรค์แกํเด็กและ
เยาวชนในเขตภูมิภาค ในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะมัณฑนศิลป์”  ระหวํางวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2559  ณ 
โรงเรียนบ๎านไรํประชาสรรค์ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โครงการออกแบบชุดสีเพ่ือแสดงอัตถลักษณ์ของจังหวัด
เชียงใหมํผํานมุมมองการสร๎างสรรค์ผลงานแฟชั่นและสิ่งทอ 

ปัญหาของสาขาวิชา 
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ในปีการศึกษา 2558  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย มีปัญหาด๎านสถานที่จัดการเรียนการสอน  
เนื่องด๎วยคณะวิชามีโครงการปรับปรุงอาคารเรียนให๎เหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น  และให๎สาขาวิชาย๎ายการจัด
การศึกษาทั้งหมดไปจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  อันมีผลตํอการบริหารจัดการเรียนสอน
ของสาขาวิชาฯ  และไมํเอ้ืออ านวยตํอเวลาและการเดินทางไปสอนของอาจารย์ผู๎สอนจากภายนอก (อาจารย์
พิเศษ) ที่มีความจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับการเรียนการสอนของภาควิชาฯ  อีกทั้งธรรมชาติการเรียนการสอนด๎าน
แฟชั่นควรจะเรียนในเมือง  เพราะต๎องส ารวจตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงได๎ทันทํวงทีและการเรียนการสอนที่
นครปฐมถือเป็นจุดด๎อยของสาขาวิชา หากเปรียบเทียบกับหลักสูตรการออกแบบเครื่องแตํงกาย ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งตั้งอยูํกลางเมืองยํานอโศก ใกล๎ห๎างสรรพสินค๎าชื่อดังหลายแหํงหรือแม๎แตํ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซ่ึงต้ังอยํูท่ีสยามสแควร์ เป็นต๎นในประเด็นดังกลําว ภาควิชาฯ ได๎ด าเนินการแก๎ปัญหา
โดยการขออนุมัติจัดการเรียนการสอนบางสํวนที่อาคารธนาลงกรณ์ เป็นการชั่วคราว พร๎อมทั้งจัดรถรับ-สํง 
นักศึกษาตลอดปีการศึกษา 

2) การบริหารจัดการ 
ภาควิชาฯ เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษมีรายได๎จากคําธรรมเนียมการศึกษาทางเดียว และจ าเป็นต๎อง

จัดสรรรายจํายเพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกคืนให๎กับนักศึกษาในรูปแบบตําง ๆ รวมถึงการจัดหา
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  การปรับปรุงสิ่งกํอสร๎างและสิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ  จากรายได๎สํวนนี้เทํานั้น  
ขณะเดียวกันยังต๎องจัดสรรรายได๎บางสํวนแกํคณะและมหาวิทยาลัยอีกด๎วย  ฉะนั้นการบริหารจัดการเพ่ือ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกแกํอาจารย์ อาจารย์พิเศษ นักศึกษา และบุคลากร  จึงต๎องก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติการอยํางรัดกุมเพ่ือให๎การบริหารจัดการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพยิ่ง 

3) คุณสมบัตินักศึกษา 
การรับเข๎าศึกษาสาขาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ยังมีปัญหาด๎านพ้ืนฐานการวาดเส๎นและวิชาการ

สาขาวิชาฯ จ าเป็นต๎องเพ่ิมพูนทักษะพ้ืนฐานนี้กํอนเปิดการเรียนการสอน 
4) บุคลากรมีจ านวนจ ากัด 

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

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่รายงาน 28 ก.ค.59 

 
หมวดที่1 

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

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุคร้ังที/่วันที่ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย) 

1. ผศ. ดร.น้ าฝน ไลํสัตรไูกล  1. ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรไูกล 11 เมษายน 2558 
2. อาจารย์ณัฏฐินี ผายจันเพ็ง * 2. อาจารย์วรุษา  อุตระ * ลาออก พฤษภาคม 2556 
3. อาจารย์วรุษา อุตระ 3. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบลิสิงห์  
4. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบลิสิงห์ 4. อาจารย์ปิยะวฒัน์ พฒันภักด ี  
5.อาจารย์ดรุพร เขาจารี ** 5. อาจารย์อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ ** ลาออก ตุลาคม 2556 
  สาขาวชิาฯ ขอเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที ่
3-5 และอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรล าดับที ่2 เมื่อวันที่ 16 
พ.ค.56 โดยได๎รับการอนุมัติตาม
มติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 6/2558  เมื่อ
วันที ่10 มิ.ย.58 

 
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
1. อาจารย์อนุชา  โสภาคย์วิจิตร์ 
2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สุพิชญา  เข็มทอง 
3. อาจารย์ชัยณรงค์  อริยประเสริฐ 

4. อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 
5. อาจารย์โกวิท  มีบุญ 

อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
1. อาจารย์จิตต์สิงห์  สมบุญ 
2. อาจารย์อินทิรา  ทัพวงศ์  
3. ผศ.ดร.วิทวัน  จันทร 
4. อาจารย์ชลิต  นาคพะวัน 
5.อาจารย์ดนัย  อุํนอนันต์ 
6. อาจารย์เอกกมล  อรรถกมล 

7. อาจารย์บัญชา  ชูดวง 
8.  อาจารย์ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา 
9.  อาจารย์พรพิไล  มีมาลัย 
10. อาจารย์วสันต์  ผึ่งประเสริฐ 
11. อาจารย์ชัยชน  สวันตรัจฉ ์
12. อาจารย์โกสินทร์  ชิตามร 
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13. อาจารย์มาลินี วิกรานต์ 
14. อาจารย์สุนทร  จันทร์นิเวศน์ 
15. อาจารย์วัชรดล  อริยเมธกุล 
16. อาจารย์ปัญจพล  อัศวลาภนิรันดร 
17. อาจารย์ชาตรี  เทํงฮะ 
18. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ระพี  ลีละสิริ 
19. อาจารย์อาภาณัฐ  นิลยกานนท์ 
20. อาจารย์มนอัปสร  สุวรรณาคาร 
21. อาจารย์สุวิสาห์  ไลํสัตรูไกล 
22. อาจารย์อภิชาติ  พูนตระกูลเกียรติ 

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

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

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

สถานที่จัดการเรียนการสอน อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น 5  และพระราชวังสนามจันทร์ 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลป

บัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบเครื่อง
แตํงกาย มีอาจารยป์ระจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาจัดการศึกษาจ านวน 5 
ราย โดยได๎รับการอนุมัติตามมตทิี่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยศลิปากรคร้ังที่ 
6/58 เมื่อวันที1่0 มิ.ย. 2558 ดังนี ้
1. ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรไูกล 
2. อาจารย์วรุษา  อุตระ 
3. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบลิสิงห์ 
4. อาจารยป์ิยะวฒัน์ พฒันภักด ี
5. อาจารย์อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 
 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
*เอกสารเพิ่มเติม
การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรศิลป
บัณฑิต 
สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่อง
แต่งกายฉบับปี
พ.ศ. 2555  
คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรได๎รับการ
อนุมัติตามมติที่
ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ศิลปากร ครั้งที่  
6/2558 เมื่อวันที่
10มิ.ย.2558 

2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 
 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบณัฑิต 
สาขาวชิาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
มีคุณวุฒิและต าแหนํงทางวชิาการ ดังนี้ 
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 1 
ราย และด ารงต าแหนํงผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (ผศ.ดร.
น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล) และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกบัสาขา
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ทั้ง 
5 ราย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด  
1. ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลสํัตรูไกล 

วุฒิการศึกษา :  
ศ.บ. ประยุกตศิลปศึกษา 
Master Degree Visual Art 
Ph.D.Textile 

2. อาจารย์วรุษา  อุตระ 
วุฒิการศึกษา :  
ศ.บ. ประยุกตศิลปศึกษา (ศิลปะสิ่ง
ทอ) 
ศ.ม. ประยุกตศิลปศึกษา 

3. อาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักด ี
วุฒิการศึกษา :  
สถ.บ. สถาปัตยกรรมตกแตํงภายใน 
Master of Science Interior 
Design 

4. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห ์
วุฒิการศึกษา : 
คศ.บ. ศิลปหัตถกรรม 
M.F.A. Design 

5. อาจารย์อนุกูลบูรณประพฤกษ ์
วุฒิการศึกษา : 
ศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป ์
Diploma, advertising 
photography 
ประสบการณ์ : ประกอบวิชาชพี

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

ตารางอ้างอิง 
เฉพาะทางด๎านการถํายภาพแฟชั่น  
เป็นระยะเวลามากกวํา 10 ปี  
- ปี 2556 – ปัจจบุัน อาจารย์

ประจ าสาขาวชิาการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย คณะ
มัณฑนศิลป์ เป็นผู๎สอนใน
รายวิชา 367 220 Fashion 
Photography 

- ปี 2549 – 2556 ชํางภาพ
อิสระ ถํายภาพแฟชัน่ให๎กับ
หนังสือนิตยสาร เชํน ดิฉนั, 
ELLE, The Magazine. และ
แคตตาล็อกให๎แบรนด์เสื้อผ๎า 
เชํน theatre, CC-OO 

- ปี 2443-2444 ชํางภาพเพื่อ
การโฆษณา Lighthouse 
Productions, San 
Francisco, USA 

3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสูตร   
4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู๎สอน   
5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์

หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการคน๎คว๎าอิสระ 
  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
รํวม(ถ๎ามี) 

  

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู๎สอบวิทยานิพนธ์     
8 การตีพิมพ์เผยแพรํผลงานของผูส๎ าเร็จ

การศึกษา 
  

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
การค๎นคว๎าอิสระในระดบับณัฑติศึกษา 

  

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ 

  

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายได๎ปรับปรุง
หลักสูตร เมื่อปี พ.ศ. 2555 ครบ
ก าหนดระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร ใน
ปี พ.ศ. 2560 โดยในแตํละปไีดจ๎ัดท า
การประเมินการเรียนการสอน การทวน

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

ตารางอ้างอิง 
สอบผลสัมฤทธิ์เกินร๎อยละ 25 ของ
รายวิชา (จ านวน 20 รายวชิาจาก  20 
รายวิชา) ที่เปิดการเรียนการสอนใน
ภาคต๎น ปีการศึกษา 2558 และเกิน
ร๎อยละ 25 ของรายวิชา (จ านวน 18 
รายวิชา จาก 18 รายวิชา) ส าหรับภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2558  และ มคอ.7 
ทุกปีเพื่อน าผลที่ได๎มาใช๎ในการวางแผน
ในปีตํอไปและน าไปใช๎ในการปรบัปรุง
หลักสูตร ปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
1. เสริมสร๎างและพัฒนาความสามารถ 
และความคิดสรา๎งสรรค์ของบัณฑิต ให๎
ทันและสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง
กับเทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนการ
สอนที่เน๎นการศึกษาดูงาน การ
วิเคราะห์แนวโน๎ม การลงมือปฏบิัติ 
และการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ใน
เวทีการแขํงขันระดับชาติและนานาชาติ
ซึ่งมีทุนสนับสนนุให๎กับนักศึกษาที่
ผลงานได๎ผํานเข๎ารอบการประกวด
หนํวยงานของภายนอก (หนังสอืขอ
อนุมัติเงินสนบัสนุน, รายงานการ
ประชุมหลักสูตร คร้ังที่ 1/2558) 
2. การจัดเตรียมส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรในรอบ ปี พ.ศ. 2560 โดยได๎
น าผลการวิเคราะห์จากบณัฑิตและ
ผู๎ประกอบการ มาใช๎ในการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร คร้ังที่  
2/2559 วาระที่ 4.1 เพื่อเตรียมท ารําง
หลักสูตร ปี 2560 
3. มีแผนการเปิดหลักสูตร ระดบั
ปริญญาโท ด๎าน Fashion Manage 
โดยให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี 5 คน เปน็อาจารยป์ระจ า
หลักสูตรระดับปริญญาโท และเปิดรับ
อาจารย์จากภายนอก   

- หนังสือขออนุมัติ
เงินสนบัสนุน 
- รายงานการ
ประชุม 

หมายเหตุ 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข๎อ 1 ข๎อ 2  และข๎อ 11 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผําน ผําน 
ไมํผําน 

 หลักสูตรได๎มาตรฐาน 
 หลักสูตรไมํได๎มาตรฐาน 

  
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. มีคณาจารย์พิเศษท่ีเชิญสอนล๎วนเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิและเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถและมีชื่อเสียงใน
วิชาชีพเป็นที่ประจักษใ์นวงการด๎านการออกแบบ อาทิดีไซเนอร์แบรนด์flynow , Greyhound,Jaspal เป็น
บรรณาธิการและสไตล์ลิทส์นิตยสารทางแฟชั่นที่มีชื่อเสียง ได๎แกํ นิตยสารเปรียว wall paper ฯลฯ เพ่ือให๎
นักศึกษาได๎รับความรู๎จากผู๎มีประสบการณ์ตรงในการเรียน 

2. การเชิญอาจารย์พิเศษท่ีเป็นดีไซเนอร์จากแบรนด์ตําง ๆ รวมถึงเจ๎าของธุรกิจแฟชั่นเป็นการสร๎าง
โอกาสให๎คนในวงการออกแบบและสถานประกอบการได๎เห็นและสัมผัสความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และการ
พัฒนาผลงานของนักศึกษา   เป็นการสร๎างโอกาสในการเข๎าสูํแหลํงงานในวงวิชาชีพแกํนักศึกษาโดยตรง  
รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์แกํนักศึกษาในการแสวงหาแนวทางในวิชาชีพที่ตรงกับความต๎องการของตนเองใน
อนาคต 

3. การมีปฏิสัมพันธ์กับวงการออกแบบและธุรกิจอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่องนี้เป็นการสร๎างความรํวมมือ
ทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรและภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายกับหนํวยงานภายนอกได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ   พร๎อมกันนี้ยังท าให๎ภาควิชาฯ แข็งแกรํงในการรํวมสมัยทันความเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ความส าเร็จและความมีชื่อเสียงของอาจารย์พิเศษในวิชาชีพเหลํานั้น  สามารถเป็นต๎นแบบและเป็น
แบบอยํางที่ดีแกํนักศึกษาใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและการสร๎างสรรค์ผลงานที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ตนเองได๎อยํางมีประสิทธิผล 

2. การมีปฏิสัมพันธ์กับวงการออกแบบและธุรกิจและความรํวมมือทางวิชาการในวิชาชีพนี้  ชํวยอ านวย
ความสะดวกในการจัดการศึกษาท่ีมีข๎อจ ากัดของภาควิชาฯ ในด๎านการขยายอัตราก าลังด๎านบุคลากรซึ่งจะเป็น
ภาระแกํภาควิชาฯ ขณะเดียวกันบุคลากรที่มีอยูํจะได๎รับการพัฒนาตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษาคงอยูํ (จ านวนจริง)ในแตํละชั้นป ี
 ชั้นปทีี่ 1 ชั้นปทีี่ 2 ชั้นปทีี่ 3 ชั้นปทีี่ 4 ตกค๎าง 

2553 48 48 44 - - 
2554 48 47 47 43 - 
2555 (ปีที่เร่ิมใช๎หลักสูตรฯ) 28 47 46 46 4 
2556 43 28 46 46 13 
2557 51 42 28 44 8 
2558 45 49 41 28 3 

หมายเหตุ 1) นักศึกษาที่อยูํเกินกวําก าหนดเวลาการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร  
ให๎นับรวมอยูํในชํองนักศึกษาตกค๎าง 
  2) จ านวนในชํองสีเทา หมายถึง จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรกํอนปรับปรุง 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
 นักศึกษาขาดความพร๎อมด๎านวุฒิภาวะและการปรับตัวในการเรียนในชํวงปีแรกซ่ึงอาจารย์ที่ปรึกษาได๎
ให๎ค าปรึกษาแนะน าจนสามารถพัฒนาตนเองและกลับเข๎าสูํระบบการศึกษา   จึงเป็นสาเหตุท าให๎นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาช๎ากวําก าหนด 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข๎า (ตั้งแตํปี
การศึกษาที่เร่ิมใช๎หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 58 57 56 55 คําเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุํน 26 - - - - 
2555 จ านวนรับเข๎าในรุํน - - - 28 - 

 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุนํ 93 - - - - 
 จ านวนจบในรุํน - - - - - 

2556 จ านวนรับเข๎าในรุํน - - 43 - - 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุนํ - - - - - 
 จ านวนจบในรุํน - - - - - 

2557 จ านวนรับเข๎าในรุํน - 51 - - - 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุนํ - - - - - 
 จ านวนจบในรุํน - - - - - 

2558 จ านวนรับเข๎าในรุํน 43 - - - - 
(รับใหมํ 43 คน) ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุนํ  - - - - 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการส าเร็จการศึกษา : นักศึกษาไมํปฏิบัติตนตามข๎อตกลงในการเรียนของรายวิชาที่
ก าหนด ท าให๎นักศึกษาไมํสามารถพัฒนางานได๎ทันเวลาซึ่งเป็นสาเหตุไมผํํานเกณฑ์การประเมิน 
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2558 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน/

ตาราง
ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ๎าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

3,454 17 4.33 
โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิต ปี
การศึกษา 
2557 

   (1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 523 3 4.59 
   (2) ด๎านความรู ๎ 469 3 4.11 
   (3) ด๎านทักษะทางปัญญา 467 3 4.10 
   (4) ด๎านทักษะความสมัพันธ์ระหวํางบุคคล 469 3 4.11 

 
  (5) ด๎านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

804 5 4.23 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 722 4 4.75 
2 จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน) 40  

3 
จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได๎รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (คน) 

38 
 

4 
ผู๎ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
(ร๎อยละ) (อยํางน๎อยร๎อยละ 20) 

95.00 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  : คําเฉลี่ย 4.32  เกณฑ์ประเมิน  :  4.32  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : คําเฉลี่ย 4.33  เกณฑ์ประเมิน  :  4.33  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : คําเฉลี่ย 4.20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    : คําเฉลี่ย 4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20 คะแนน 
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปีรุ่นจบปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) 
วันที่ส ารวจ  16 ธ.ค.58    

ข๎อมูลพื้นฐาน จ านวน ร๎อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 42 100 

ข๎อมูลจาก
แบบสอบถามของ

ทางคณะฯ 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 42 100 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด๎งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 
(ไมํนบัรวมผู๎ประกอบอาชีพอิสระ) 

26 65.00 

- ตรงสาขาที่เรียน 27 67.50 
- ไมํตรงสาขาที่เรียน 3 7.50 

จ านวนบัณฑิตทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 12 30.00 
จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท ากํอน
เข๎าศึกษา 

- -  
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ข๎อมูลพื้นฐาน จ านวน ร๎อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาตํอ 2 5.00  
จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท - -  
จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร - -  
ร๎อยละของบัณฑิตทีไ่ด๎งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 100  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  : ร๎อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมนิตนเองครั้งนี้   : ร๎อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 85.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    : ร๎อยละ 90.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4.25 คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 จากผลส ารวจอ๎างอิงเบื้องต๎นจากปี รุํนจบปีการศึกษา 2557 บัณฑิตที่จบได๎รับการจ๎างงานและการ
ประกอบวิชาชีพอิสระ 100 % จากผลข๎อมูลดังกลําวสะท๎อนให๎เห็น การออกแบบเครื่องแตํงกาย  สิ่งทอ  การ
ออกแบบอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องกับเครื่องแตํงกายเป็นสาขาวิชาทีเ่ป็นความต๎องการของการจ๎างงานในตลาดแรงงาน
และสามารถใช๎ประกอบอาชีพ สร๎างรายได๎แกํตนเองและครอบครัวอยํางมีความสุข 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 4.20 4.33 4.33 
2.2 ร๎อยละ 85 100 5.00 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.33/ 2  =  4.66  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2  
จุดเด่น 

1.จากผลส ารวจจากผู๎ใช๎บันฑิตพบวําเป็นที่พึงพอใจอยูํในเกณฑ์คํอนข๎างสูง ทั้งบัณฑิตท่ีท างานตรงและไมํ
ตรงสาขาวิชาชีพ รวมทั้งบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 

2. มีเกณฑ์การได๎งานท าของบัณฑิตสูง  โดยเปอร์เซนต์การมีงานท าตรงสาขามากข้ึน 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. สร๎างโอกาสในการพัฒนาผลงานการออกแบบของนักศึกษาสูํระดับชาติและนานาชาติ 
2. เสริมทักษะด๎านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน   เพ่ือเพ่ิมชํองทางการสื่อสารให๎ได๎รับการท างานที่

หลากหลายของวิชาชีพในระดับสากล   
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หมวดที่ 3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

กลไกการรับนักศึกษา 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบเครื่องแตํง

กาย ก าหนดแผนการรับนักศึกษาจ านวนไมํเกิน 50 คนตํอปี 
โดยได๎มีการจัดสอบทุกรอบปีการศึกษา ภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายจัดการศึกษาในระบบทวิภาคโดยรับ
ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมตอนปลายหรือเทียบเทําจาก
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและได๎รบัการสอบ
คัดเลือกเข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได๎มีการจัด
กระบวนการแตํงตัง้คณะกรรมการสอบท าหน๎าที่ออก
ข๎อสอบ ตรวจสนามสอบ และตรวจข๎อสอบพื่อคัดเลือก
นักศึกษาที่มีความรู๎ความสามารถทักษะในงานสร๎างสรรค์
ศิลปะและงานออกแบบที่ผาํนเกณฑ์ นอกเหนือจากทักษะ
ทางดา๎นศิลปะและงานออกแบบแล๎ว ทางภาควชิายงัมีการ
จัดสอบความถนดัเฉพาะทางดา๎นการปฏิบัติเยบ็มือเพื่อดู
ทักษะทางด๎านฝีมือในการปฏบิตัิจริงควบคูํไปกับงาน
สร๎างสรรค์ออกแบบด๎วยทั้งนี้ยังมีการจัดสอบสัมภาษณ์ผู๎ที่
สอบผํานเกณฑ์การคัดเลือกในรอบการปฏิบัติแล๎ว เพื่อที่จะ
ได๎พูดคุยและส ารวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตทั้งความ
พร๎อมและความมุํงมั่นที่ต๎องการจะเข๎าศึกษาจริง 
 
1. มีระบบและกลไก ดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาทบทวนกลยุทธ์
การรับนักศึกษาและการรณรงค์รับนักศึกษารวมถึงวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมที่เก่ียวข๎อง เพื่อก าหนดเป้าหมาย เกณฑ์และ
ตัวบํงชี้ความส าเร็จ 
1.2 เตรียมข๎อมูลของหลักสูตรเพื่อการประชาสัมพันธ์รบั
นักศึกษา 
1.3 ประชุมทบทวนเงื่อนไขการรับนักศึกษาโครงการตาํง ๆ 
ดังนี ้

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

2) ให๎ผู๎สมัครเลือกสมัครสอบวิชาออกแบบของสาขาวชิา 
ซึ่งผู๎สมัครสามารถสมัครคัดเลือกรับตรง ในรหัสวิชา  67  

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

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

ตารางอ้างอิง 
ออกแบบเครื่องแตํงกาย 

กรณีโครงการโควตาพิเศษ ใช๎หลักเกณฑ์พิจารณา
คัดเลือกดังนี้ 

1) ขั้นที่ 1 : คะแนนการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน และ
เรียงความความสนใจเกี่ยวกับคณะมัณฑนศลิป ์

2) ขั้นที่ 2 : คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดเฉพาะ
สาขาวชิาและการสอบสัมภาษณ์ไมํต่ ากวาํร๎อยละ 50 
1.4 รํวมกับคณะในการประกาศรับสมัครนักศึกษา 
1.5 เสนอแตํงตั้งคณะกรรมการออกข๎อสอบ ตรวจข๎อสอบ 
และสัมภาษณ์จ านวน 3 คน 
1.6 ประชุมออกข๎อสอบ 
1.7 จัดพิมพ์ข๎อสอบ 
1.8 ประสานงานการสอบข๎อเขียนและการปฏิบัติ 
1.9 ประชุมตรวจข๎อสอบ 
1.10 สอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจ าหลักสตูรและ
อาจารย์ผู๎สอน 
1.11 ประกาศผลสอบ  และกิจกรรมรุํนพี่พบน๎องใหมํ 
1.12 รํวมกับคณะในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 
1.13 จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา  
1.14 ประเมินความพึงพอใจการรับนักศึกษาและประเมิน
กระบวนการรับนักศึกษา 
1.15 เปรียบเทียบกับหลักสูตรใกล๎เคียง และสถาบันอื่นที่
ใกล๎เคียง  รวบรวมข๎อเสนอแนะเพื่อจัดท าแผนการรับ
นักศึกษาใหมํปีตํอไป 

2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
การเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษาหลักสูตรศิลป

บัณฑิต  สาขาวชิาการออกแบบเครื่องแตํงกาย  ได๎
สนับสนนุให๎นักศึกษาใหมํได๎รับการเตรียมความพร๎อมกํอน
เข๎าศึกษาด๎วยการเข๎ารํวมกิจกรรมการเตรียมความพร๎อม
ด๎านการออกแบบเครื่องแตํงกายโดยการจัดให๎มีกิจกรรมวัน
พบน๎อง โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รํวมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อให๎ท าความรู๎จัก ให๎ค าแนะน าให๎ความรู๎ความเข๎าใจ
เก่ียวกับการเรียนการสอนเละกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรม
ละลายพฤติกรรม  เพื่อให๎นักศึกษาได๎เห็นภาพของการเรียน
การสอนและสายอาชีพที่ในอนาคต และจัดให๎มีโครงการ
ปรับพื้นฐานด๎านการวาดเสน๎ ของสาขาวชิาการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย ซึ่งมีนักศึกษาในหลักสูตรเข๎ารํวมกิจกรรม 
จ านวน 25 คน ผลประเมินพบวาํนักศึกษามีความพึงพอใจ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ในภาพรวมอยูํในเกณฑ์ดี  เป็นประจ าตํอเนื่องทุกป ี

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาที่
ผํานเกณฑ์การศึกษาได๎จ านวน 48 คน เป็นจ านวนทีน่๎อย
กวําที่ก าหนดไว๎ 2 คน ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรได๎ประชุม
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2558 เพื่อทบทวนกระบวนการรับ
นักศึกษาในปีตํอไป ได๎แกํ  การก าหนดเกณฑ์การสอบ การ
ให๎คะแนนที่สะท๎อนศักยภาพทีแ่ท๎จริงของผู๎สมัคร  การปรับ
การทดสอบการสอบสัมภาษณ์ และการรับสมัครนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได๎
จ านวน 44 คน จึงก าหนดโควตาที่มีการรับเพิ่มจากเดิม 5 
คน เป็น 10 คน ในปีการศึกษาตํอไป เพื่อให๎ได๎นักศึกษา
จ านวนแนนํอน และเปน็นักศึกษาที่มีความสามารถสูง 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

กลไกการควบคุม ดูแล ให๎ค าปรกึษาวิชาการและแนะแนว
แกํนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี
1. ระบบเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งที่ 3.2 
เกณฑ์ 1 
1.1 มอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ดูแลการพฒันา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 คือ อาจารย์วรุษา อุตระ และ
เสนอรายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการของนักศึกษา ปี
การศึกษา 2558 คือ อาจารย์วรุษา อุตระ 
1.2 คณะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวชิาการ ปี
การศึกษา 2558  และจัดให๎มีการประชุมอาจารย์ทีป่รึกษา
ทางวชิาการ 
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประชุมนกัศึกษาเพื่อให๎ค าแนะน าทาง
วิชาการ 
1.4 จัดให๎มีที่ปรึกษาศิลปนิพนธโ์ดยเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และแตํงตั้งกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์เพื่อให๎
ค าแนะน าปรึกษาและตรวจศิลปนิพนธ์ 

3.2-1 
เอกสารค าสั่ง
แตํงตั้งที่
ปรึกษาทาง
วิชาการแกํ 
นศ.ป1ี จาก
ทางคณะ 
- เอกสาร
หลักฐาน
เพิ่มเติม 
เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 3  
3.2-2 
แคปหน๎า
จอไลน์กรุ๏ปของ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
1.5 อาจารย์ผู๎สอนก าหนดเวลาให๎นักศึกษาพบและให๎
ค าปรึกษาในการเรียนการสอน (มคอ.3) 
1.6 จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (มคอ.3 และ
แผนปฏบิัติการภาควชิาฯ) 
1.7 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนและโครงการ  
พบวํานักศึกษามีความพงึพอใจในการจัดกิจกรรมของ
รายวิชาที่มีการไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ  
1.8 สรุปผลในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาตําง ๆ 
รวมถึงข๎อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม  เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงแก๎ไข 

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
หลักสูตรได๎ก าหนดคุณลักษณะของผู๎ที่ส าเร็จการศึกษา  

สาขาวชิาการออกแบบเครื่องแตํงกาย โดยมุงํเน๎นบัณฑิตที่มี
ความโดดเดํนดา๎นความคิดสรา๎งสรรค์ เป็นต๎นแบบ
แนวความคิด ไมลํอกเลียนงานผูอ๎ื่น มีระบบความคิดเป็น
ขั้นตอน มีรสนิยมในการออกแบบ มีความรับผิดชอบตํอ
สังคมและมีใจที่เสียสละพร๎อมที่จะอุทิศเพื่อยกระดับสังคม
ด๎วยงานออกแบบที่มีคุณคํา 
โดยหลักสูตรได๎จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้  
2.1 วิชาการที่มีเนื้อหา หลักการ น าเสนอผลงาน มีการ
สอดแทรกเรื่องของการแตํงกาย รสนิยมและการวางตัวใน
การท างานในการเรียนการสอนทุกวิชา หลักสูตรได๎ให๎
นักศึกษาท างาน เสนองานรายบุคคลและเปน็กลุํม  โดยให๎มี
การประเมินการท างานกันเองในกลุํม เน๎นการเรียนการสอน
เชิงอภิปรายเพื่อให๎นักศึกษากล๎าแสดงความคิดเห็น   
2.2  ให๎อาจารย์พิเศษบรรยายเก่ียวกับเส๎นทางอาชีพของ
สาขาวชิาและการเป็นนักบริหารด๎านการออกแบบเครื่อง
แตํงกายมืออาชีพที่มีความรับผดิชอบตํอสังคม  มีการพา
นักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการชั้นน าภายใน
และนอกประเทศ  ไดพ๎บปะพูดคุยกับนักออกแบบที่ไปเยี่ยม
ชม  เพื่อเสริมทักษะด๎านความคดิสร๎างสรรค์ได๎แกํ 
การศึกษาดูงานที่บริษทั บางกอกรับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) , 
มีการจัดโครงการความรํวมมือทางวิชาการระหวํางภาค
วิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายคณะมัณฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากรและ Ravensbourne University in  

กลุํม นศ. 
3.2-3 
เอกสารค าสั่ง
แตํงตั้งที่
ปรึกษาและ
กรรมการตรวจ
ศิลปนิพนธ ์
3.2-4 เอกสาร
ขออนุมัติ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร
ทุนอุดหนุน
ศิลปนิพนธ์ของ
นักศึกษาปี
การศึกษา 
2/2558 
3.2-5 เอกสาร
ขออนุมัติ
ทุนอุดหนุน 
นศ.เรียนดี 
3.2-6 เอกสาร
โครงการความ
รํวมมือกับ
องคค์กร
วิชาชีพ
ภายนอก(ทุน
สนับสนนุที่
ได๎รับคัดเลือก
จากการ
ประกวดคนละ 
3,000บาท 
3.2-7 ตาราง
กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
London ประเทศอังกฤษ (ระยะสั้น) 
2.3 จัดสรรทุนการศึกษาแกํนักศึกษาที่เรียนดีทุกชัน้ปีๆ ละ 
1 ทุน ทุนละ 10,000 บาทเพื่อให๎เป็นแบบอยํางแกํนักศึกษา
ในการเรียนซึ่งในปีการศึกษา 2558 ผู๎ที่ได๎รับทุนได๎แกํ 

1. นางสาวบัณฑารีย์  รพีพฒัน์   ชั้นปทีี่ 1 
2. นางสาวกานต์สิรี   วรรณพิมพ์ ชั้นปีที่ 2 
3. นางสาวธนาคม  สิทธิอัฐกร    ชั้นปทีี่ 3 
4. นางสาวชํอแก๎ว ลักขณาลิขิตกุล  ชั้นปีที่ 4 

2.4 จัดให๎มีโครงการความรํวมมือกับองค์กรวิชาชีพภายนอก 
โดยมอบทุนสนบัสนุนผลงานของนักศึกษาทีไ่ด๎รับคัดเลือก
จากการประกวดคนละ 3,000บาท ในปีการศึกษา 2558 
ได๎แก ํ

1. นายธนาคม  สิทธิอัฐกร  จ านวน 3,000 บาท 
โครงการ Sustainable designer’s project  จัดโดยบริษัท 
สยามพิวรรธน์ จ ากัด  ศูนย์การค๎าสยามเซ็นเตอร์ รํวมกับ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทย
พาณิชย์  ได๎รับรางวัล 2nd runner-up 

2. นายธนาคม  สิทธิอัฐกร จ านวน 3,000 บาท โครงการ 
Designer’Thing Season 2 กิจกรรม Thai Touch จัดโดย 
กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมและโครงการตําง ๆ เพื่อให๎
สอดคล๎องและเป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 เม่ือวันที่ 15 ก.ค.58 ณ รร.รอยัลริเวอร์ จัด
โดยกองบริการการศึกษา มหาวทิยาลัยศลิปากร 

3. การจัดสํงผลงานของนักศึกษาเข๎ารับรางวลัประกวด
คร้ังนี้ ภาควิชาได๎มีการประเมินในที่ประชุมภาควิชาแล๎ววาํ 
จะเป็นการกระตน๎การท างานออกแบบของนักศึกษาไปสูํการ
ท างานศิลปนิพนธ์ในระยะตํอไปและยังเปน็แบบอยาํงที่ดี
รวมถึงแรงจูงใจให๎แกํนักศึกษาอื่นๆไดส๎ร๎างผลงงานการ
ออกแบบที่แขํงขันในระดับสถาบันและระดับชาติ ซึง่การ
พิจารณาผลงานจะได๎รับค าแนะน าและข๎อเสนอแนะจาก
อาจารย์พิเศษภายนอกที่มาจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียง 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

อัตราการคงอยู่ 
- ข๎อมูลนักศึกษานับถึงสิ้นปีการศึกษา 2558 เป็นดังนี ้
   จากข๎อมูลของปีการศึกษา 2555 – 2558 มีอัตราการคง
อยูํเทํากับ 99% 

- ตารางข๎อมูล
นักศึกษา 
หมวดที่2 
บัณฑิต 

 - การส าเร็จการศึกษา  
อัตราการส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาในหลักสูตร 

(กํอนปรับปรุง) เทํากับ 93%  ในจ านวนทีไ่มํส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนดเวลา 4 ป ีแตํยังอยูํในระยะเวลา
การศึกษาของหลักสูตร คือ 8 ปี  ทั้งนี้ มีปจัจัยหลาย
ประการ เชํน นักศึกษาไมสํามารถท างานศลิปนิพนธไ์ด๎ผาํน
เกณฑ์ตามก าหนดเวลา นักศึกษาลาพักการศึกษาเนื่องจาก
การเป็นหลักสูตรพิเศษ คําลงทะเบียนสงู  ท าให๎นักศึกษาที่
ต๎องรับผิดชอบคาํใช๎จาํยศึกษาดว๎ยตนเอง ต๎องหางานท าใน
ระหวํางเรียน  โดยหลักสูตรได๎สนับสนุนการจัดหางานให๎
นักศึกษามีงานท าระหวํางเรียนด๎วย 

- มคอ.5 
- รายงานการ
ประชุมคร้ังที่ 
2/2559 
 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข๎อร๎องเรียนของนักศึกษา 
- หลักสูตรเริ่มส ารวจความพึงพอใจจากผู๎ที่ส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2551 และสาขาวิชาได๎ปรับปรุงตาม
ข๎อเสนอแนะและข๎อร๎องเรียนของนักศึกษามาโดยตลอด 
สรุปได๎ดงันี ้
1.เร่ืองครุภัณฑ์ทางการศึกษา จกัร หํุน กี่ทอผ๎า เครื่องนิตติ้ง 
ในปีการศึกษา 2557 – 2558 นักศึกษาได๎มีข๎อเสนอแนะ
(จากการประเมินผล มคอ.5)  เร่ืองการจัดกิจกรรมแฟชั่น
โชว์ในรายวิชาการออกแบบแฟชั่นทุกรายวชิา  ซึง่หลักสูตร 
ฯ ได๎พิจารณาให๎อาจารย์ผูส๎อนปรับ มคอ.3 แล๎วในปี
การศึกษา 2557 เป็นต๎นมา   
2. ในปีการศึกษา  2558 – 2558 ยังได๎มีข๎อร๎องเรียนเร่ือง 
การจัดบริการรถรับ – สํง นักศึกษาระหวํางวิทยาเขตของ
สาขาวชิาฯ ซึง่หลักสูตรได๎พิจารณาและจัดท าแผนปฏบิัติ
การโดยจัดให๎มีรถรับ-สํง นักศึกษาระหวํางวทิยาเขตให๎ทุก
วันในชํวงการเปิดภาคเรียน ตัง้แตํปีการศึกษา 2558 และได๎
ประเมินผลการจัดบริการดังกลาํว  พบวาํนักศึกษามีความ
พึงพอใจอยํางเป็นรูปธรรม ร๎อยละ 100  หลักสูตรฯ จึงได๎
ก าหนดแผนปฏิบัติการบริการรถรับ-สํง ดังกลาํวตํอเนื่องใน
ปีการศึกษา 2559  
3. ในปีการศึกษา 2557-2558 ได๎มีข๎อร๎องเรียนเร่ืองพื้นที่
ห๎องเรียนมีขนาดเล็ก หลักสูตรฯ  ได๎พิจารณาข๎อร๎องเรียน
ของนักศึกษา  (จาก มคอ.5)  โดยก าหนดแผนปฏิบัติการ
ด๎านการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาให๎มีการแบํงกลุํม

- ใบส ารวจ
ความต๎องการ
ใช๎รถ 
- สัญญาขอ
เชําพื้นที่เพิ่ม 
- คําเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 
= 3.00 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
เรียนเร่ิมตั้งแตํปีการศึกษา 2558 นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยัง
ได๎ประชุม วางแผนการขยายพืน้ที่ห๎องเรียนเพิ่มเติมอีก 
จ านวน 2 ห๎องเรียน ในปีการศกึษา 2559  เพื่อให๎
สอดคล๎องตามความต๎องการและความจ าเป็นของการเรียน
การสอนของสาขาวชิา 
และข๎อเสนอแนะของนักศึกษา  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
3.1 ระดับ 2 ระดับ 3 3.00 
3.2 ระดับ 2 ระดับ 3 3.00 
3.3 ระดับ 2 ระดับ 3 3.00 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9/3  = 3.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. มีระบบการมอบหมายและก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรผู๎ให๎ค าปรึกษา แนะแนวแกํนักศึกษาอยําง
ชัดเจน ท าให๎ได๎รับทราบปัญหาและสามารถจัดการ ให๎ค าแนะน า และแก๎ปัญหาได๎ทันทํวงที 

2. มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู๎ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับ
วิชาชีพการออกแบบ 

3. จัดให๎มีทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมและทุนการศึกษา 
4. การที่ภาควิชาฯ มีขนาดเล็กท าให๎มีความคลํองตัวในการบริหารจัดการด๎านตําง ๆ  

 
จุดที่ควรการพัฒนา 

1. หลักสูตรจัดท าแผนกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาทักษะทางด๎านการออกแบบในระดับชาติและ
นานาชาติ  โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุง 

2. การจัดให๎มีทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ิมขึ้น   



 

 

34 
 

หมวดที่ 4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

- การรับและแตํงตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
คณะมีระบบการรับและมีการแตํงตั้งคณะกรรมการ

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

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

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

3. สาขาวิชาสรรหาอาจารย์ในสาขาวิชา 2 คน เพื่อให๎
คณะตั้งเป็นกรรมการคัดเลือกอาจารย์ใหมํ  

4. สาขาวิชาท าบันทึกแจ๎งข๎อมูลทั้งหมดตั้งแตํข๎อ 1 – 
3 ไปยังฝา่ยบุคคลของคณะเพื่อให๎ฝ่ายบุคคลจัดท าเปน็
ประกาศรับสมัคร  

5. คณะจัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
อาจา รย์ ใหมํ ที่ มี คณบดี เ ป็ นประธาน  กรรมก า ร
ประกอบด๎วยหัวหน๎าภาควิชา และตัวแทนอาจารย์ใน
ภาควิชาอีก 2 คน หัวหน๎างานบุคคลเป็นเลขานุการที่
ประชุม 

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

7. ในปีการศึกษา 2557 คณะได๎มีการทบทวนการ
คัดเลือกและได๎ปรับปรุง กระบวนพิจารณาโดยก าหนด
เกณฑ์ในการพิจารณาของการสอบแตํละอยํางไว๎อยําง
ชัดเจน จัดท าแบบฟอร์มการให๎คะแนนส าหรับกรรมการ

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
-เกณฑ์การรับ
บุคคลกร
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
- รายงานการ
ประชุม คร้ังที่ 
2/2558 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
แตํละทําน น าผลคะแนนเข๎าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
หาข๎อสรุป กํอนจัดท าประกาศผลการคัดเลือก 

และมีการแตํ งตั้ งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
สาขาวิชาเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
พิจารณาจากคุณวุฒิ ต าแหนํงวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ ความเชี่ยวชาญ โดยจัดท าเมื่อหลักสูตรมีจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่ ากวําเกณฑ์  เสนอไปยังฝ่าย
วิชาการของคณะ   

 -การบริหารอาจารย์  
กลไกการบริหารอาจารย ์
มีการสํงเสริมให๎เข๎ารับการอบรมจากโครงการที่จัดโดย
หนํวยงานอื่นๆและของภาควิ ชา,โครงการสัมมนา
บุคลากร ประจ าภาควิชาฯ , โครงการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อพัฒนา  องค์ความรู๎ของบุคลากร  มีการสนับสนุนทุน
ในการท างานวิจัย ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลสํัตรูไกล ท าต าแหนํงทาง
วิชาการ ระดบั รศ. ภายในระยะเวลา 5 ปี 

2. อ.วรุษา  อุตระ ท าต าแหนํงทางวิชาการ  
ระดับ ผศ. ภายในระยะเวลา 5 ปี 

3. อ.เสรี  เทียนเจลี้ ท าต าแหนํงทางวิชาการ  
ระดับ ผศ. ภายในระยะเวลา 7 ปี 

ตาราง 4.1-1 
เอกสารเพิ่มเติม 
-แผนปฎบิัติ
ราชการปี 58งาน
แผน  
-แผนปฎบิัติ
ราชการปี 58งาน
แผน  
- แผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ ปี 56-
58   

 - การสํงเสริมและพฒันาอาจารย์  
กลไกการสํงเสริมและพฒันาอาจารย์ 

มีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อเสริมสร๎างและ
พัฒนาความรู๎ให๎กับอาจารย์มีอยูํในแผนปฏิบัติราชการ
ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายปีงบประมาณ 
2558-2559 มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ 
และรวบรวมข๎อเสนอแนะเพื่อน ามาจัดท าแผนปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพในปตีํอๆ ไป 
-กิจกรรมที่ได๎ด าเนินการเพื่อเพิ่มทักษะด๎านการวิจัยของ
อาจารย์ โดยให๎อาจารย์รํวมเป็นผู๎วิจัยในโครงการวิจัย
ตํางๆ ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนจากภายในและภายนอก 
ได๎แก ํ

1) โครงการงานวิจัยเรื่อง “การออกแบบชุดสีจาก
ลวดลายผ๎าทออีสานผํานเทคนิคเครื่องเคลือบ” : 
หนํวยงานหลักที่ รับผิดชอบงานวิจัย  ภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายและภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน ไลํสัตรูไกล หัวหน๎าโครงการ 

- รายงานการ
ประชุม คร้ังที่  
2/2558 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
และ อาจารย์วรุษา  อุตระ และผู๎ชํวยศาสตราจารย์ศุภกา 
ปาลเปรม ผู๎รํวมวิจัย  (แล๎วเสร็จ) 

2) นิทรรศการผลงานคณาจารย์ ปี 2558 “รุํงอรุณ
แหํงความสุข” ในวันที่ 15 - 30 กันยายน 2558 ณ หอ
ศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ วังทําพระ 
กรุงเทพฯ  (แล๎วเสร็จ) 

3) โครงการ “การออกแบบชุดเฉดสีเพื่อแสดงอัต
ลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหมํผํานมุมมองการสร๎างสรรค์
ผลงานแฟชัน่และสิ่งทอ” ได๎รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมผีู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน ไลํสัตรไูกล เป็นหัวหนา๎โครงการ 
อาจารย์อนุกูล  บูรณะประพฤกษ์ เป็นผู๎รํวมวิจัย  (แล๎ว
เสร็จ) 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

- ร๎อยละอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอก 
1 x 100/ 5 = 20.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ร๎อยละอาจารย์ที่มีต าแหนํงทางวิชาการ 
1 x 100/ 5 = 20.00 

ตารางที่ 1.1-2 

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

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

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 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 
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จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร๎อยละ 20.00  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร๎อยละ 60.00  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 20.00  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  : ร๎อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
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  

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

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

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

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร๎ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับการประเมินผํานการ
ประเมินต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎ 1.00 2 2.0 ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

ด าเนินการ 
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
หนึง่ หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   
ตารางที่ 4.2.6 

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

0.80 5 4.0 
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร๎างสรรค์ท่ีไดร๎ับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 2 

จ านวนผลงานสร๎างสรรค์ท้ังหมด 5 
ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 2.0 

ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

4.0 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

40.00 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

80.00 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

10.00 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสรา๎งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

20.00 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  : ร๎อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร๎อยละ 120  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 12  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย    
เป้าหมายปีตํอไป    : ร๎อยละ 60  เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตรไมํมีการย๎าย นอกจากนี้ ได๎มีการ
รับอาจารย์ประจ าเพิ่มจ านวน 1 คน และการสงํเสริมให๎มี
การพัฒนาตนเอง การศึกษาตํอเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และ
สร๎างสรรคผ์ลงานวิชาการในการต าแหนํงทางวิชาการใน
ระดับที่สงูขึ้น ปีการศึกษาละ 2 คน   

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

 - ความพึงพอใจของอาจารย ์
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ตํอหลักสูตร 

พบวํา ในภาพรวมอาจารย์ในด๎านหลักสูตร ด๎านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา  ด๎านสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู๎ ด๎านการ
จัดการข๎อร๎องเรียน บริหาร ด๎านพัฒนาการเรียนการสอน 
ในระดับปานกลาง 

- ผลประเมิน
ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ = 
3.84 

     ผลที่เกิดกับอาจารย์ในเร่ืองอัตราการคงอยูํของ
อาจารย์ที่มีอัตราการคงอยูํครบไมํมีการย๎ายอีกทั้งยังมี
การรับเพิ่มอีก มีความสัมพันธ์กบัความพึงพอใจของ
อาจารย์ตํอหลักสูตร แสดงให๎เห็นวํา อาจารย์ประจ ามี
ความสุขกับหลักสูตร บรรยากาศ การท างาน สิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู๎  จึงน ามาหาคําเฉลี่ย  
      การประเมินผลที่เกิดกับอาจารย์ = อัตราการคงอยูํ
ไมํมีการย๎าย เทาํกับ 5 รวมกับผลประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ เทํากับ 3.84  (5+3.84 = 8.84/2) = 4.42 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4.00    เกณฑ์ประเมิน  :  4.42  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 2 ระดับ 2 2.00 
4.2   11.67/ 3 = 3.89 

4.2 (1) ร๎อยละ 12 ร๎อยละ 20 5.00 
4.2 (2) ร๎อยละ 36 ร๎อยละ 20 1.67 
4.2 (3) ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 120 5.00 

4.3 ระดับ 4 ระดับ 4 4.42 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 10.29/3  = 3.43 คะแนน 
ระดับคุณภาพปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีการสํงเสริมพัฒนาอาจารย์อยํางตํอเนื่องด๎วยเล็งเห็นความตั้งใจของอาจารย์ทุกคนที่ทุํมเท
ก าลังกาย ก าลังใจผลักดันให๎การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายคือการส าเร็จการศึกษาอยํางมี
ความสุข และไดจ๎ัดสรรทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรทุกปี 

2. ได๎มีการจัดท างานวิจัยขององค์กรระดับชาติอยํางตํอเนื่อง  แสดงให๎เห็นถึงศักยภาพของอาจารย์ประจ า
ภาควิชา 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หามาตรการในการสํงเสริมและผลักดันให๎อาจารย์ประจ าขอต าแหนํงทางวิชาการภายในก าหนดเวลา 
ได๎แกํ การจัดสรรเวลาบางสํวนการให๎รางวัลผู๎ส าเร็จตามเกณฑ์ 

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

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ 5 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/58 4 16 18 5 2 - - - - - - - 45 45 

360 103 
Drawing I 

ต/58 19 6 9 7 4 - - - - -  - 45 45 

360 105 Art 
Studio I 

ต/58 8 18 15 3 1 - - - - - - - 45 45 

360 107 
Basic Technical 
Drawing 

ต/58 1 4 25 9 6 - - - - - - - 45 45 

360 102 Design 
II 

ป/58 11 16 10 5 1 - - 2 - - - - 45 45 

360 104 
Drawing II 

ป/58 4 5 14 14 5 1 1 1 - - - - 45 45 

360 106  
Art Studio II 

ป/58 4 19 14 1 3 - - 4 - - - - 45 45 

360 108 Survey 
of Thai Art 

ป/58 16 14 7 5 - 1 1 1 - - - - 45 45 

 
รายวิชาศึกษาท่ัวไปที่เปิดสอนในภาคต๎น  ปีการศึกษา 2558 จ านวน 4 รายวิชา 
360 101 Design I    นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 45 คน สอบผําน จ านวน 45 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100  
                           โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B ร๎อยละ 40 
360 103 Drawing I  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 45 คน สอบผําน จ านวน 45 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100  
                           โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 42 
360 105 Art Studio I  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 45 คน สอบผําน จ านวน 45 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100  
                                โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ ร๎อยละ 40 
360 107 Basic Technical Drawing นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 45 คน สอบผําน จ านวน 45 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B ร๎อยละ 55 
 
รายวิชาศึกษาท่ัวไปที่เปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 จ านวน 4 รายวิชา 
360 102 Design II   นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 45 คน สอบผําน จ านวน 45 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100  

โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ ร๎อยละ 36 
360 104 Drawing II   นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 45 คน สอบผําน จ านวน 45 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100  
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โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B และ C+  ร๎อยละ 31 
360 106 Art Studio II   นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 45 คน สอบผําน จ านวน 45 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100  

โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ ร๎อยละ 42 
360 108 Survey of Thai Art  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 45 คน สอบผําน จ านวน 45 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 36 
 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ 5 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/58 23 12 5 4 2 3 - - - - - - 48 48 

367 103 
Fashion Design 
I 

ต/58 4 21 17 5 - - - - - - - - 48 48 

367 105 
Pattern Making 
I 

ต/58 - 2 18 24 4 -  - - - - - 48 48 

367 107 
Construction 
Technical I 

ต/58 - 1 21 23 4 - - - - - - - 47 47 

367 201 
Fashion Design 
III 

ต/58 8 16 13 2 2 - - - - - - - 41 41 

367 203 
Creative 
Pattern Making 

ต/58 3 3 11 8 7 - - - - - - - 42 42 

367 204 
Materail for 
Fashion Design 

ต/58 19 10 5 5 2 - 1 1 - - - - 43 43 

367 206 
Fashion Design  
in Thai Style  

ต/58 11 21 7 2 - - - - - - - - 41 41 

367 208 
Fashion 
Marketing and 
Management 

ต/58 19 14 11 - - - - - - - - - 44 44 

367 208 
Fashion 
Marketing and 
Management 

ต/58 36 5 - - - - - - - - - - 41 41 

367 211  ต/58 4 1 7 1 2 - - - - - - - 13 13 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร๎อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

Print for 
Fashion 
367 213 
Fashion Styling 

ต/58 4 17 4 1 - - - - - - - - 26 26 

367 215 
Knitwear 

ต/58 8 4 - - - - - - - - - - 12 12 

367 216 
Weaving 

ต/58 7 14 18 2 - - - - - - - - 41 41 

367 218 
Leather Design 
in Fashion 

ต/58 11 5 4 - - - - - - - - - 20 20 

367 221 
Costume 
Design in 
Fashion 

ต/58 8 12 1 - - - - - - - - - 22 22 

367 102 
Textile Design 
II 

ป/58 2 7 10 14 12 3 - - - - - - 48 48 

367 104 
Fashion Design 
II 

ป/58 17 16 9 2 3 - - - - - - - 47 47 

367 106 
Pattern Making 
II 

ป/58 1 - 10 4 10 10 13 - - - - - 48 48 

367 108 
ConstructionTe
chnical II 

ป/58 3 1 8 5 11 11 9 - - - - - 48 48 

367 109 
Fashion Design 
History 

ป/58 23 12 10 4 - - - - - - - - 49 49 

367 110 
Computer for 
Fashion Design 

ป/58 22 7 7 4 8 1 2 - - - - - 51 51 

367 202 
Fashion Design 
IV 

ป/58 33 4 3 1 1 - - - - - - - 42 42 

367 205 
Surface Design 

ป/58 5 27 9 - 1 - - - - - - - 42 42 

367 207 
Accessory 

ป/58 - - - - - - - - - - 42 - 42 - 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร๎อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

Design 
367 209 
Fashion 
Industry 

ป/58 9 4 5 4 3 4 14 - - - - - 43 43 

367 210 
Fashion 
Coordination 
and 
Presentation 

ป/58 24 13 5 - - - - - - - - - 42 42 

367 214 Art 
Thesis 

ป/58 12 7 4 1 - - - - - - - - 25 25 

367 217 
Individual 
Project 

ป/58 13 9 8 7 3 1 - - - - - - 43 41 

367 220 
Fashion 
Photography 

ป/58 15 10 8 4 2 - - - - - - - 41 41 

 
รายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาคต๎น  ปีการศึกษา 2558 จ านวน  16 รายวิชา 
367 101 Textile Design I   นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 48 คน สอบผําน จ านวน 48 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 48 
367 103 Fashion Design I นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  48 คน สอบผําน จ านวน 48 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+  ร๎อยละ 44 
367 105 Pattern Making I นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 48 คน สอบผําน จ านวน  48 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ C+ รอ๎ยละ 50 
367 107 Construction Technical I  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  47 คน สอบผําน จ านวน  47 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ  100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+  ร๎อยละ 51 
367 201 Fashion Design III  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  41 คน สอบผําน จ านวน 41 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ  B+  ร๎อยละ 39 
367 203 Creative Pattern Making นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 42 คน สอบผําน จ านวน  42 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ  A ร๎อยละ 26 
367 204 Materail for Fashion Design นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 43 คน สอบผําน จ านวน  43 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ  A ร๎อยละ 44 
367 206 Fashion Design  in Thai Style นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  41 คน สอบผําน จ านวน 41 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ ร๎อยละ 51 
367 208 Fashion Marketing and Management    นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  44  คน  

สอบผําน จ านวน 44 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100   
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โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ  A ร๎อยละ 43 
367 208 Fashion Marketing and Management  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  41  คน  

สอบผําน จ านวน 41 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100  
โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 88 

367 211 Print for Fashion  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 13 คน สอบผําน จ านวน 13  คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B  ร๎อยละ 54 

367 213 Fashion Styling นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 26  คน สอบผําน จ านวน 26 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ ร๎อยละ 65 

367 215 Knitwear  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 12 คน สอบผําน จ านวน 12 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A  ร๎อยละ  67 

367 216 Weaving  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 41 คน สอบผําน จ านวน 41 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B  ร๎อยละ 44 

367 218 Leather Design in Fashion  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 20 คน สอบผําน จ านวน 20 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A  ร๎อยละ 55 

367 221 Costume Design in Fashion  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  22 คน สอบผําน จ านวน 22 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+  ร๎อยละ 55 

 
รายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 จ านวน  14 รายวิชา 
367 102 Textile Design II นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 47  คน สอบผําน จ านวน 47  คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ C+  ร๎อยละ 30 
367 104 Fashion Design II  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 46 คน สอบผําน จ านวน 46 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ  A ร๎อยละ 37 
367 106 Pattern Making II นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  47 คน สอบผําน จ านวน  47 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ  D  ร๎อยละ 28 
367 108 ConstructionTechnical II นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  47 คน สอบผําน จ านวน  47 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ  C  ร๎อยละ 23 
367 109 Fashion Design History นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 49 คน สอบผําน จ านวน 49 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 47 
367 110 Computer for Fashion Design นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  51 คน สอบผําน จ านวน 51 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A  ร๎อยละ 43 
367 202 Fashion Design IV  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 42 คน สอบผําน จ านวน 42 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 79 
367 205 Surface Design นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 42 คน สอบผําน จ านวน 42 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100 โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ B+ ร๎อยละ 64 
367 207 Accessory Design นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 42 คน สอบผําน จ านวน - คน  

คิดเป็น ร๎อยละ -  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ -  ร๎อยละ - 
367 209 Fashion Industry นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 43 คน สอบผําน จ านวน 43 คน  

คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ D ร๎อยละ 33 
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367 210 Fashion Coordination and Presentation นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน  42 คน  
สอบผําน จ านวน 42 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100  
โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 57 

367 214 Art Thesis นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 25 คน สอบผําน จ านวน 25 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 48 

367 217 Individual นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 43 คน สอบผําน จ านวน 41 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 95  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 32 

367 220 Fashion Photography  นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 41 คน สอบผําน จ านวน  41 คน  
คิดเป็น ร๎อยละ 100  โดยเฉลี่ยคะแนนในระดับ A ร๎อยละ 36 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข๎อมูลที่ใช๎ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

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

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

มคอ.2 

 -การปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตามความก๎าวหน๎าในศาสตร์สาขาวิชา - แผนปฏบัติ



 

 

48 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
นั้นๆ 

เนื่องจากในปัจุบันเป็นสังคมที่เปิดกว๎างมีการค๎าเสรีกับประเทศตําง ๆ 
รวมทั้งยังมีการติดตํอสื่อสารที่ ไร๎พรมแดนท าให๎หลักสูตรเล็ งเห็น
ความส าคัญของการติดตํอกับหนํวยงานตําง ๆ ในระดับนานาชาติจึงได๎มี
การวางแผนและจัดท าโครงการความรํวมมือด๎านตํางๆกับตํางประเทศ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

1. โครงการศึกษาระยะสั้นของนักศึกษาที่ ประเทศอังกฤษ 2559 ใน
ภาคฤดูร๎อน 

2. โครงการแลกเปลี่ยนความรู๎และเสนอผลงานของคณาจารย์ที่
ไต๎หวัน เกาหล ี

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

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

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

-การก าหนดผู๎สอน 
กลไกการก าหนดผูส๎อนให๎สอดคล๎องกับความถนัดของอาจารย์ 

มีการจัดการสอนและแผนการสอนโดยมีการก าหนดให๎มีการจับคูํสอน
ระหวํางอาจารย์ประจ ากับอาจารย์พิเศษโดยพิจารณาจากคุณวุฒิสาขาที่
จบและความช านาญ ความเชี่ยวชาญของอาจารย์พิเศษที่ประกอบอาชีพ
ในแตํละสาขาให๎ตรงกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

การเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษมีความจ าเป็น
อยํางยิ่งส าหรับวิชาชีพการออกแบบเครื่องแตํงกาย ภาควิชาจึงมี
พันธมิตรกับแบรนด์ตํางๆ เพื่อสร๎างความรํวมมือในวิชาชีพและการ
เตรียมเข๎าสูํวิชาชีพของบัณฑิตในระยะตํอไป 

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

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

มีการก าหนดให๎ อ.ผู๎ประสานงานจัดท า มคอ.3 และ 4 และมี
ก าหนดเวลาในการสํงกํอนการเปิดภาคการศึกษาตามปฎิทิน TQF และ
ก าหนดให๎มีการประชุมประเมินการสอนปลายภาคการเรียน และให๎
อาจารยผ์ู๎สอนน าเสนอวําควรมีการปรับปรุงอยํางไร เพื่อเป็นข๎อมูลในการ
ปรับปรุง มคอ.3, มคอ.4 ในการสอนครั้งตํอไป รายวิชาที่เห็นประจักษ์ใน
การปรับปรุงจาการประเมิน ซึ่งกรรมการหลักสูตรได๎ก าหนดให๎เปิดสอน

5.2-1 มคอ.3 
5.2-2 มคอ.4 



 

 

49 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ตามข๎อเสนอของผู๎เรียน และเห็นความจ าเป็นในการใช๎ประโยชน์ในการ
ท างานคือ รายวิชา knitting design ซึ่งเป็นที่มาของการสร๎างสรรค์
ผลงานศิลปนิพนธ์ บน surface ด๎วย material นี้เพิ่มขึ้นและเป็นที่
ต๎องการของตลาด 

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

มีการจัดกิจกรรมและโครงการตํางๆ เพื่อให๎เสริมสร๎างและสอดคล๎อง
กับรายวิชาที่ได๎มีการเรียนการสอนเพื่อให๎นักศึกษาได๎น าเอาความรู๎ที่ได๎
เรียนไปปฏิบัติจริง  

1. โครงการ Crafty Scraps Fashion Show  เมื่อวันที่ 4 พ.ค.59 
ณ อาคารศิลป์ 3 คณะมัณฑนศิลป์  จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค
วิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย รํวมกับ ภาควิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ 

2. โครงการ “XXXY Fashion Show” เมื่อวันที่ 27 เม.ย.59 ณ 
อาคารศิลป์ 3 คณะมัณฑนศิลป์  จัดโดยนักศึกษาปีที่ 2  สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย  ในรายวิชา fashion design 2 

3. โครงการแสดงศิลปนิพนธ์ 2558 แฟชั่นโชว์ “PART 5 (People 
Attitude Represented Thesis 5)” เมื่อวันที่ 26 พ.ค.59 ณ Hof Art 
Space 

4. โครงการแสดงศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 46 “สังเคราะห์แสง” ใน
ระหวํางวันที่  31 พ.ค.59 – 12 มิ .ย.59 ณ หอศิลวัฒนธรรมแหํง
กรุงเทพมหานคร จัดโดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. โครงการความรํวมมือด๎านหลักสูตร กับ Ravenbourne 
University in London ในระวํางวันที่ 19 -27 มิ.ย.59  

ตารางที่ 3.2-
7 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การประเมินผู๎เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดม 
ศึกษาแหํงชาต ิ
กลไกการประเมินผลการเรียนรูต๎ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

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

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

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา  
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา 
1. มีการตรวจประเมินผลการเรียนและผลงานอาจารย์ผูส๎อน 
2. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาทุกปีการศึกษา 
3. มีระบบประเมินออนไลน์ของนักศึกษา 

เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 
; มคอ.5 ปี 
2558 
รายงานผล
การประเมิน
การสอน 
ตามรายวชิา 
ระบบ
ประมวลผล
ของคณะฯ
ประเมิน 

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

มีการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังจากปิดภาคเรียน 
และ มคอ.7 ภายใน 60 วัน นับจากการสิ้นสุดปีการศึกษา ตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลยั 

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

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
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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 
12 หลักฐานที่ 
2 ; มคอ.2 
พร๎อม 
mapping 

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

 
 

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

 
 

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

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

 
 

  

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

 
 

 เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 5 
5.4-1การ
ประเมินการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
หลักสตูร ปี
การศึกษา2557 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป

ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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 าด๎าน
การจัดการเรียนการสอน 

 
 

 อาจารย์ใหมํ 1 
คน (อาจารย์เสรี  
เทียนเจลี้) 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

 แผนพัฒนา
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
สนับสนุนในเลํม
ประเมินด๎านลําง 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

  

12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อย
กวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
 

  

รวมตัวบํงช้ีในปีนี ้ 12 -  
จ านวนตัวบํงช้ีที่ด าเนินการผํานเฉพาะตัวบํงช้ีที่ 1-5 5   

ร๎อยละของตัวบํงช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบํงช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผําน 12   

ร๎อยละของตัวบํงช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100   
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  10  ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  12 ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  12  ข๎อ  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    :  12  ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1. มีกระบวนการ
ประเมินที่ซับซ๎อน
หลายขั้นตอนและ
เกณฑ์การประเมินที่
ปรับแก๎ใหมํบํอยท าให๎
เกิดปัญหาแกํผู๎จัดท า
และอาจารยผ์ู๎สอนที่
จะต๎องจัดท าและต๎อง
เรียนรู๎เข๎าใจกับเกณฑ์
ใหมํที่ปรับเปลี่ยนอยูํ
เสมอ 

1. อาจารย์ต๎องใช๎เวลาท าความเข๎าใจ
และเรียนรู๎กับเกณฑ์ใหมํที่ปรับเปลี่ยน
ในการจัดท าการประเมินท าให๎มีเวลา
สอนและเวลาในการเพิ่มพูนต าแหนํง
ทางวชิาการและคุณวุฒทิางการศึกษา
น๎อยลง 

1. หาหนํวยงานสนบัสนนุ
การจัดท าให๎ชัดเจน มีเกณฑ์
การประเมินที่ชดัเจนไมํ
เปลี่ยนบํอย 

 

2. การเก็บเอกสารและ
รวบรวมข๎อมูล 
จากคณาจารย์ภายใน
หลักสูตรยังคํอนข๎างไมํ
เป็นระเบียบท าให๎ได๎
ข๎อมูลที่เก็บไมํ
ครบถ๎วน 

2. การรวบรวมเอกสารหลักฐานอ๎างอิง
ท าได๎ยากและใช๎เวลานานบาง
โครงการได๎ข๎อมูลที่ไมสํมบูณ ์

2. จัดท าระบบที่รัดกุมแยก
เอกสารให๎ตรงตามตัวเกณฑ์
ก าหนดให๎ชัดเจนขอความ
รํวมมือจากคณาจารย ์

 

3. จ านวนรับนักศึกษา
ที่ไมํพอเหมาะกับ
สถานที ่
 

3. พื้นที่ห๎องแออัด ท าให๎ปฏิบัตงิานได๎
ไมํมีประสทิธิภาพ 
 

3.1 จัดการก าหนดจ านวน
รับนักศึกษาให๎พอเหมาะกับ
สถานที่เรียนโดยต๎องดูจาก
เงินรายไดท๎ี่จะเข๎ามาวํา
พอเพียงในการจัดการ
หลักสูตรหรือไมํ 
3.2 ขยายพื้นที่เพิ่ม 
3.3. แบํงกลุํมเรียนนักศึกษา
เป็นเป็น2 กลุํมหรือมากกวํา
นั้นเพื่อให๎พอเพียงกับกับ
จ านวนนักศึกษาและสถานที่ 

 

 



 

 

54 
 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา) 

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

367 207 
Accessory 
Design 

ปลาย/2558 ได๎ระดับผล
การเรียน I 

ใบเช็คชื่อเข๎า
เรียน และใบ
เซ็นชื่อสํงงาน 

นักศึกษาขาด
การสํงงาน
เนื่องจากงานที่
มอบหมายมี
ขั้นตอนและ
ระยะเวลา   

มอบหมาย
งานให๎เป็น
ระยะ ๆ 
หลังจากการ
สอนทฤษฎ ี

 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ไมํมี     

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ไมํมี      

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

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
มี ไมํมี 

360 101 
Design I 

ต/58 /  จัดสรรสถานที่ให๎มีความ
สอดคล๎องกับจ านวนนักศึกษา 

รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ ผล
ประเมินออนไลน ์

360 103 
Drawing I 

ต/58 /  เพิ่มตัวอยํางในการสาธิตให๎
นักศึกษาดูอาจมีการเพิ่มหํุนให๎
เชื่อมโยงกับสาขาวิชาให๎มากข้ึน
เพื่อสามารถใช๎งานในสายวชิาชพี
จริง 

รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ 

360 105 Art 
Studio I 

ต/58 /  เพิ่มตัวอยํางการสาธติการลงสีน้ า
ให๎ให๎มากข้ึน 

รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
มี ไมํมี 

ประเมินออนไลน ์
360 107 Basic 
Technical 
Drawing 

ต/58 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมินออนไลน ์

360 102 
Design II 

ป/58 /  มีแผนการสอนทีช่ัดเจนไมํ
เปลี่ยนแปลงบํอย 

รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมินออนไลน ์

360 104 
Drawing II 

ป/58 /  หุํนวาดบา๎งครั้งไมํเพียงพอตํอ
นักศึกษาควรเพิ่มจ านวนหุํนให๎
สอดคล๎อง 

รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมินออนไลน ์

360 106 Art 
Studio II 

ป/58 /  ไมํมี รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมินออนไลน ์

360 108 
Survey of Thai 
Art 

ป/58 /  ไมํมี รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 101 
Textile Design 
I 

ต/58 /  ปรับปรุงในเร่ืองอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2558 รายงานผลการ
ประเมินการสอน ตาม
รายวิชา ระบบประมวลผล
ของคณะฯประเมิน 

367 103 
Fashion Design 
I 

ต/58 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2558 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 105 ต/58 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
มี ไมํมี 

Pattern Making 
I 

เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

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

367 107 
Construction 
Technical I 

ต/58 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2558 รายงานผลการ
ประเมินการสอน ตาม
รายวิชา ระบบประมวลผล
ของคณะฯประเมิน 

367 201 
Fashion Design 
III 

ต/58 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.8 ปี 
2557 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 203 
Creative 
Pattern Making 

ต/58 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

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

367 204 
Materail for 
Fashion Design 

ต/58 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

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

367 206 
Fashion Design  
in Thai Style  

ต/58 /  
 
 

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

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
มี ไมํมี 

 
 
 

2558 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 208 
Fashion 
Marketing and 
Management 

ต/58 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2558 รายงานผลการ
ประเมินการสอน ตาม
รายวิชา ระบบประมวลผล
ของคณะฯประเมิน 

367 216 
Weaving 

ต/58 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

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

367 218 
Leather Design 
in Fashion 

ต/58 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

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

367 221 
Costume 
Design in 
Fashion 

ต/58 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2558 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 102 ป/58 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
มี ไมํมี 

Textile Design 
II 

เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

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

367 104 
Fashion Design 
II 

ป/58 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

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

367 106 
Pattern Making 
II 

ป/58 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

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

367 108 
ConstructionT
echnical II 

ป/58 /  ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและสถานที่ให๎
เอ้ืออ านวยกับการเรียนการสอน
ให๎มากยิ่งขึ้น 

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

367 109 
Fashion Design 
History 

ป/58 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2558 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
มี ไมํมี 

ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 110 
Computer for 
Fashion Design 

ป/58 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2558 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 202 
Fashion Design 
IV 

ป/58 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2558 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 205 
Surface Design 

ป/58 /  จ านวนนักศึกษามีมากไมํ
สอดคล๎องกับพื้นที่การจัดการ
เรียนการสอน   

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

367 207 
Accessory 
Design 

ป/58 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2558 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 209 
Fashion 
Industry 

ป/58 /  จัดให๎นักศึกษามีการจัด Project 
ที่เป็นกลุํมจ าลองเหมือนเป็นงาน
รูปแบบร๎าน 

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

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
มี ไมํมี 

2558 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 210 
Fashion 
Coordination 
and 
Presentation 

ป/58 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2558 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

367 217 
Individual 

ป/58 /  ไมํมี เอกสารหลักฐาน ; หมวดที่ 
1หมวดที่ 1.1 เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; มคอ.5 ปี 
2558 
รายงานผลการประเมินการ
สอน ตามรายวิชา ระบบ
ประมวลผลของคณะฯ
ประเมิน 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 โดยภาพรวมจะมีปัญหาเรื่องจ านวนนักศึกษาความเหมาะสมของสถานที่เรียนและอุปกรณ์ โดยแตํละ
รายวิชาพยายามมุํงเน๎นให๎นักศึกษาได๎มีเรียนรู๎และได๎รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือและปฏิบัติและการพา
นักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณธรรมจริยธรรม 1. บรรยายสอดแทรกชี้ให๎เห็น

คุณคําและความส าคัญ 
ของการมีคุณธรรมจริยธรรม ให๎
เห็นคุณคําและความส าคัญของ
ความรับผิดชอบ 
ตํอตนเองและสังคมในบทบาท

ปัญหา ความมวีินัยและตรง
ตํอเวลา ตระหนักในความ
รับผิดชอบตํอตนเองและ
สํวนรวม  
 
วิธีการแก้ไข ประเมินผล

เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1.1 
เกณฑ์ 12
หลักฐานที่ 4 ; 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

หน๎าที่รับผดิชอบของตนเอง
รวมถึงเคารพกฎ ระเบียบและ
ข๎อบังคับตําง ๆ ขององค์กรและ
สังคมโดยมีข๎อตกลงรํวมกัน
ระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอนเร่ือง
วินัยในการเข๎าชัน้เรียนและการ
สํงงาน 

ความตรงตํอเวลาจากการ
เช็คชื่อเข๎าชั้นเรียน  โดย
นักศึกษาขาดเรียนได๎ไมํเกิน 
4 คร้ัง ตํอภาคการศึกษา 
และผลงานที่ไมสํํงตาม
ก าหนดเวลา จะไมไํด๎รับ
คะแนน 

มคอ.5 ปี 
2558 

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

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

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

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

นักศึกษายังขาดการ
วิเคราะห์ข๎อมลูตํางในการ
ประยุกต์ใช๎ให๎ได๎
ประสิทธิภาพเต็มที ่

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

ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุ
คลและความรับผิดชอบ 

1. มุํงเน๎นให๎นศ.ตระหนักถึงการ
เรียนรู๎รํวมกันในชั้นเรียน การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตํอ
ประเด็นตํางๆในชั้นเรียน  
2. มีการมอบหมายงานทัง้ราย
กลุํม และรายบุคคล 

ฝึกและปลูกฝั่งให๎มีจิตอาสา
และเสียสละในการท างาน
รํมกัน 
 
 
 
 

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

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

1. ประเมินผลจากเนื้อหาข๎อมูล 
ความชัดเจนที่ได๎มาจากแหลํง
สารสนเทศทีน่ ามาประกอบกับ

ปรังสัญญาณอินเตอร์เน็ตให๎
มีประสิทธ์ภาพและสํงเสริม
ให๎นักศึกษาพัฒนาทักษะ

เอกสาร
หลักฐาน ; 
หมวดที่ 1
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

รายงาน หรือผลงานการ
ปฎิบัติงาน 
2. น าเสนอผลงานการ
ปฎิบัติงานในรปูแบบทาง
เทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

ทางการออกแบบสร๎างสรรค์
และทักษะทางการใช๎
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให๎
สอดคล๎องกับแนวโน๎ม
เทคโนโลยีในปัจจบุัน 

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

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

ภาควิชาได๎มีการปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร   
ภาควิชาได๎มีการรับอาจารย์ประจ าเข๎าปฏิบัติงานใหมํในปีการศึกษา 2558 ตั้งแตํ 1 – กรกฎาคม 

2559 – 30 มิถุนายน 2559 เพ่ิมจ านวน 1 ราย คือ อาจารย์เสรี   เทียนเจลี้  และได๎เข๎ารํวมการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหมํ  จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2559 ระหวํางวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 
2559 ณ เดอะ รีเจ๎นท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรีซึ่งอาจารย์ใหมํได๎รับทราบข๎อมูลและมีความรู๎ความ
เข๎าใจในบริบทขององค์กร นโยบาย เป้าหมาย รวมทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  ตลอดจนได๎มี
โอกาสท าความรู๎จักและสร๎างสัมพันธภาพที่ดีตํอกัน  นอกจากนี้อาจารย์ยังเข๎ารํวมโครงการสัมมนาคณาจารย์ 
ประจ าปี 2559 เกี่ยวกับการเขียนเอกสารประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร ใน
วันที่ 28 29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรงธารามันตรา ชะอ า รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี  รวมทั้งมีระบบอาจารย์พ่ี
เลี้ยงที่ให๎ค าแนะน า ชํวยเหลือ ในเรื่องการเรียนการสอนและการจัดท าเอกสารแผนการสอน 

 จ านวนอาจารย์ใหมํ   1 ราย       
จ านวนอาจารย์ที่เข๎ารํวมปฐมนิเทศ   1 ราย 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

1. การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อ
การยื่นขอความคุ๎มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาจาก
ผลงานการออกแบบ 
วันที่ 5 พ.ย.58 

1 - ได๎รับความรู๎ในเร่ืองการจัดเตรียมข๎อมูล
เอกสารในการขอต าแหนํงทางวชิาการ
และการจดลิขสทิธิ์และการใสํข๎อมูลหรือ
ใช๎รูปภาพประกอบจากที่อื่นอยาํงถูกต๎อง 
 
หมายเหตุ : เป็นโครงการจัดการความรู๎  
คณะมัณฑนศลิป์  ประจ าปี 2558 

1.ตารางโครงการ
พัฒนา-วิจัย-
บทความ-งาน
สร๎างสรรค์  
คณาจารย ์
2.เอกสารเชิญเข๎า
รํวมโครงการ 

2. การเขียนรายงานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
วันที่ 21 ม.ค.59 

5 3 ได๎รับความรู๎ในเร่ืองการเขียน SAR และ
การเตรียมเอกสารส าหรับการตรวจใน
รอบปีการศึกษาใหมํที่มีการปรบัเปรียน
เกณฑ์และฟอร์มการเขียนรายงาน 
 

1.ตารางโครงการ
พัฒนา-วิจัย-
บทความ-งาน
สร๎างสรรค์  
คณาจารย ์
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

หมายเหตุ : เป็นโครงการจัดการความรู๎  
คณะมัณฑนศลิป์  ประจ าปี 2559 

2.เอกสารเชิญเข๎า
รํวมโครงการ 

3. โครงการสัมมนา
คณาจารย์เกี่ยวกับการ
เขียนเอกสารประเมิน
คุณภาพภายในระดบั
หลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตร  

5 3 - ได๎รับความรู๎เก่ียวกับการเขียนเอกสาร
ประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสูตร 
และการปรับปรุงหลักสูตร  
 

1.ตาราโครงการ
พัฒนา-วิจัย-
บทความ-งาน
สร๎างสรรค์  
คณาจารย ์
2.เอกสารเชิญเข๎า
รํวมโครงการ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 2 ระดับ 3 3.00 
5.2 ระดับ 2 ระดับ 2 2.00 
5.3 ระดับ 2 ระดับ 2 2.00 
5.4 10 ข๎อ 12 ข๎อ 5.00 

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

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. มีการเปิดรายวิชาที่เป็นทักษะที่สํงเสริมและเกี่ยวข๎องสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย 
2. หลักสูตรมีระบบและกลไก มีการน าระบบและกลไกสูํการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการมีการ

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดดเจนเป็นรูปธรรม และมีแนว
ปฏิบัติที่ด ีมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3. มีโครงการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากร 
4. นักศึกษามีทักษะฝีมือในการสร๎างสรรค์และออกแบบ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. เพ่ิมระบบในการจัดเก็บเอกสารให๎มีประสิทธิภาพเพ่ืองํายตํอการเข๎าถึงข๎อมูลของอาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา 
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หมวดที่ 6 
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

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

มีการส ารวจและสอบถามความต๎องการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและบุคลากร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะท าหน๎าทีเ่ป็น
ผู๎สอนและประสานงานในแตํละรายวิชาท าให๎เห็นและได๎รับฟังจาก
นักศึกษาถึงข๎อควรในการพัฒนาในแตํละรายวิชา ไมวํําจะเป็น 
วิธีการสอน เนื้อหาที่สอน สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
อุปกรณ์ที่ใช๎ในการเรียนการสอนโดยจะมีการน าเข๎ามาพูดคุยและ
แจ๎งผลในการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตรในแตํละเทอมเพื่อปรับปรุงตํอไปและสร๎างเนื้อหาให๎
เชื่อมโยงกับภาคการศึกษาที่ 2 

มีการประเมินผลออนไลน์ในระบบประมวลผลประเมนิการสอน 
ตามรายวชิา 

5.4-1 การ
ประเมินการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
หลักสูตรปี
การศึกษา
2558 
-รายงานผล
ประเมินการ
สอนตาม
รายวิชาของ
ระบบ
ประเมินผล
ออนไลน์ของ
ทางคณะ 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการ
จัดการเรียนการสอน 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการ
จัดการเรียนการสอน ที่ได๎ปรับปรุงในปี 2558 มาจากการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร 

1 กี่ทอผ๎า จ านวน 10 ตัว 
2 หุํน จ านวน 37 ตัว 
3 เครื่องนิตติ้ง จ านวน 4 เคร่ือง 
นอกจากนี้ยังมีการจัดบริการรถรับ-สํง นักศึกษาระหวํางอาคารธ

นาลงกรณ์ กับ วิทยาเขตสนามจันทร์ ตามข๎อเรียกร๎องของนักศึกษา
และบุคลากร 

และการพิจารณาเชําพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์เพิ่ม เพื่อให๎
เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็น
การเตรียมการจากปีการศึกษา2558 

รวมถึงการจัดให๎มีห๎องสันทนาการเพิ่มส าหรับนักศึกษา 

รายละเอียด
การจัดบริการ
รถรับ – สํง
และห๎องใหมํ
ของภาควิชาฯ 
 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ตํอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ได๎แกํ ห๎องเรียน 
อุปกรณ์ประกอบการสอน สิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ ที่นักศึกษา
มีการประเมินเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ทุกรายวิชา ในแตํละปี

- ใบรายงานผล
การศึกษา วิชา 
367 203  
Creative 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การศึกษา 

จากผลการประเมินใน 2557 นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบั
ปานกลาง สาขาวิชาฯ ไดป๎รับปรุงตามผลประเมินดา๎นสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู๎ ปี 2557 โดยด าเนินการในปี 2558 มีผลดังนี ้

มีการจัดซื้อหํุนส าหรับเดรปปิ้งเพื่อใช๎เรียนในรายวิชา 367 203 
Creative Pattern Making จ านวน 35 ตัว เพื่อให๎เพียงตํอจ านวน
ผู๎เรียน สํงผลให๎นักศึกษามีผลการเรียนที่ดี นักศึกษามีอุปกรณ์
สนับสนนุการสํงผลงานประกวด และนักศึกษาได๎รับรางวัล เปน็ตัว
บํงชี้ความส าเร็จของการปรับปรงุผลประเมินความพงึพอใจของ
นักศึกษา 

การจัดบริการรถรับ-สํง นักศึกษา เพื่ออ านวยความสะดวกใน
ด๎านการเดินทาง การจัดการศึกษา 2 วิทยาเขตา ตามความต๎องการ
ของนักศึกษา  สํงผลตํอภาพรวมของการเข๎าเรียนตรงตํอเวลา
เพิ่มข้ึน และการขาดเรียนลดน๎อยลง 

Pattern  
- ใบเช็คชื่อเข๎า
เรียนของ
นักศึกษา 
- นักศึกษา
ได๎รับรางวลั
การประกวด
ผลงาน 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 3 3 3 

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

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

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

2. มีการจัดให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นตํอการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนในการ
เรียนการสอนให๎แกํนักศึกษาใหมํอยูํเสมอ 
โอกาสในการพัฒนา 

1. จ านวนนักศึกษาไมํสอดคล๎องกับปริมาณพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน 
2. จ านวนนักศึกษามีมากเกินไปท าให๎อุปกรณ์บางอยํางที่ราคาสูงไมํสามารถจัดได๎ทั่วถึงและไมํเพียงพอ

กับจ านวนของนักศึกษาและการใช๎ห๎องปฏิบัติการที่แออัดเกินไป 
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หมวดที่ 7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

1.สนบัสนุนให๎อาจารย์เรํงขอ
ต าแหนํงทางวิชาการและเพิ่มพูน
คุณวุฒ ิ

เห็นชอบให๎ก าหนดเป็นแผนพัฒนา
บุคลากร โดยมีเปา้หมายชัดเจน 

- จัดสรรทุนและปรับปรุง
เร่ืองการมอบหมายงาน
และเวลาบางสํวนให๎
อาจารย์ที่มีเกณฑ์ต๎องขอ
ต าแหนํงทางวิชาการ 
พร๎อมก าหนดเป้าหมาย
เร่ืองระยะเวลาเพื่อขอ
ก าหนดต าแหนํง 

2.จัดให๎มโีครงการความรํวมมือกับ
องค์กรวิชาชีพภายนอกเพื่อ
นักศึกษาได๎มปีระสบการณ์จริง 

เห็นชอบให๎ก าหนดในแผนพฒันา
ศักยภาพนักศึกษา 

- จัดสรรทุนสนับสนุนให๎
นักศึกษา ทีไ่ด๎รับคดัเลือก
จากการประกวด 

- จัดให๎มีการศึกษาดูงานใน
รายวิชาด๎านการตลาดและ
อุตสาหกรรมตามแผนการ

สอนที่ก าหนดใน มคอ.3  

- จัดท าโครงการความ
รํวมมือรํวมกับหนํวยงาน
องค์วิชาชีพภายนอก 

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 16 ธ.ค.58 (หลักสูตรเกํา) 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
เพ่ิมและเสริมการฝึกปฏิบัติทักษะทางด๎านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพราะภาษาจะเป็นใบเบิกทาง
ให๎นักศึกษาก๎าวหน๎าและประสบณ์ความส าเร็จในวง
กว๎างมากยิ่งขึ้น 
 

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในด๎านทักษะภาษา 

ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน  
เพิ่มกิจกรรมสํงเสริมทักษะทางภาษาและจัดให๎มีโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อเตรียมความ 
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
การส ารวจความคิดเห็นโดยแบสอบถาม 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ผู๎จ๎างงานบัณฑติสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
เห็นวํา บัณฑิตควรเพิ่มเติมทักษะด๎านภาษา, การใช๎
โปรแกรมซอฟท์แวร์ด๎าน Graphic Design, ความรู๎
เก่ียวกับงานดา๎นอื่นๆ เชํน การพิมพ์เอกสาร การใช๎
คอมพิวเตอร ์อุปกรณ์ส านักงาน งานดา๎นเอกสาร ซึ่ง
เป็นทักษะพืน้ฐานทั่วไป ควรแทรกในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการได๎งานท าให๎กับบัณฑิต 
โดยเห็นวําคุณลักษณะที่ควรสํงเสริมในวิชาชีพเปน็อยําง
ยิ่ง คือ ความซื่อสัตย์ ไมํคัดลอกงานของผู๎อื่น ไมํเอา
เปรียบผู๎อื่น และการตรงตํอเวลา 

เพิ่มเนื้อหาในและรายละเอียดในรายวิชา 367 110 
Computer for Fashion Designเพ่ือเพ่ิมทักษะใน
ด๎าน Graphic Design และสํงเสริมกิจกรรมเสริม
ทักษะตํางๆ เชํนโครงการความรํวมมือทางวิชาการ
ระหวํางภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย  และ 

Ravensbourne University in Londonประเทศ
อังกฤษ (ระยะสั้น) เพ่ือเพ่ิมทักษะทางภาษาและ
กิจกรรมในรายวิชารวมทั่งกับหนํวยงานภายนอก 

ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน  
สอดแทรกเรื่องระเบียบวินัยจรรยาบรรณในทุกๆรายวิชาที่เปิดสอน 
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หมวดที่ 8 
แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
1.แผนการปรับ
โครงสร๎าง
หลักสูตรให๎มีอัต
ลักษณ์ที่เป็น 
Surface 
(จ านวนหนํวยกิต 
รายวิชาแกน 
รายวิชาเลือกฯ) 
 

รอบหลักสูตรปรับปรุง ปี 
60 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
- มีการเพ่ิมรายวิชาที่เป็น

เนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง Surface 
เชํน รายวิชา 367 205 

Surface Design, 367 211 
Print for Fashion และ
รายวิชา367 215 Knitwear 
เพ่ือให๎นักศึกษาสามารถ
สร๎างคลอเลคชั่นที่มีพ้ืนผิว
พิเศษได๎ 

2.แผนการ
เปลี่ยนแปลง
รายวิชา
ปรับเปลี่ยนเพิ่ม
และลดเนื้อหาใน
รายวิชาที่มีความ
ใกล๎เคียงกัน  
(การเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมหรือลดเนื้อหา
ในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการ
สอนและการ
ประเมินสัมฤทธิผล
รายวิชาฯ) 

ปีการศึกษา 58 อาจารย์ผู๎สอน
และผู๎
ประสานงาน 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
- มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา

ปรับเปลี่ยนเพิ่มและลด
เนื้อหาในรายวิชาที่มีความ
ใกล๎เคียงกัน  

3.แผนการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
สนับสนุนการท า

ปีการศึกษา 58 
 

คณาจารย์และ
บุคลากรของ
ภาควิชา 

ก าลังด าเนินการ 
- เ นื่ อ ง จ า ก ค ณ า จ า ร ย์ ใ น

ภาควิชามีจ านวนน๎อยท าให๎มี
ภาระงานในด๎านตํางๆมาก
ท าให๎การขอต าแหนํงและ
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ต าแหนํงทาง
วิชาการ  
(ผศ. รศ. ศ.) 
1. สนับสนุนการ
เรียนระดับดุษฎี
บัณฑิต 

 

ศึกษาตํอเป็นไปอยํางล๎าช๎า 
 

 

4.แผนพัฒนาการ
เขียนรายงาน
ประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรและ
การจัดระบบ
รวบรวมเอกสาร 
โดยการจัด
โครงการกิจกรรม
สํงเสริมความรู๎ใน
เรื่องการเขียนงาน
ประกันและเข๎ารํวม
สัมมนาเรื่องการ
บรรยายและ
workshop การ
เขียนรายงาน
ประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรที่
ทางคณะจัด  

ปีการศึกษา 58 คณาจารย์และ
บุคลากรของ
ภาควิชา 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
- คณาจารย์มีความเข๎าใจใน

เรื่องระบบประกันและการ
เขียนระบบขบวนการ
ด าเนินการตามแบบ PDCA 
มากยิ่งขึ้นท าให๎การจัดท า
และรวบรํวมเอกสารมีความ
สะดวกและตรงตามเกณ์การ
ประเมินยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข๎อเสนอในการปรับโครงสร๎างหลักสูตร (จ านวนหนํวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      การปรับปรุงหลักสูตรโดยให๎มีอัตลักษณ์ที่เป็น Surface เนื่องด๎วยลวดลายของผ๎า เนื้อผ๎า และ

พ้ืนผิวในลักษณะที่เป็นตัวสร๎างความแตกตํางของเนื้อผ๎าได๎  ท าให๎คอลเลคชั่นมีความพิเศษ  การเพ่ิมการเรียน
การสอนด๎านการสร๎างพ้ืนผิวของผ๎าจะชํวยเน๎นให๎การออกแบบเครื่องแตํงกายมีความพิเศษมากขึ้น 

2. ข๎อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
มีการปรับควบรวมรายวิชา ที่มีเนื้อหาใกล๎เคียงกันและ แบํงเนื้อหารายวิชาให๎ชัดเจน เชํน  367 
204 Materail for Fashion Design , 367 208 Fashion Marketing and Management 
และ367 209 Fashion Industry 

3.กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
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1. สนับสนุนการท าต าแหนํงทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) 
2. สํงเสริมการศึกษาแกํอาจารย์ในระดับดุษฎีบัณฑิต 
3. จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาคณาจาย์และบุคลากรภาควิชาทุกปีการศึกษา 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2559 
ระบุแผนการปฏิบัติการแตํละแผน วันที่คาดวําจะสิ้นสุดแผน และผู๎รับผิดชอบ 

แผนการปฏิบัติการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
แผนการด าเนนิงานด้านการเรียนการ
สอน 

  

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

ธันวาคม 2560 รองหัวหน๎าภาควิชาฯ 

2. โครงการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการ
เรียนการสอน 

ธันวาคม 2560 หัวหน๎าภาควิชาฯ 

โครงการ/ กิจกรรมท่ีมีความร่วมมือ
กับต่างประเทศ 

  

1. โครงการความรํวมมือทางวิชาการ
ระหวํางภาควิชาการออกแบบเครื่อง
แตํงกาย  และ Ravensbourne 
University in Londonประเทศ
อังกฤษ (ระยะสั้น) ประจ าปี 2559 

ปีการศึกษา 2560 หัวหน๎าภาควิชาฯ 
อ.อนุกูล 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
1.กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุนอุดหนุน
ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 2560 หัวหน๎าภาควิชาฯ 
 

2.โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ปี
การศึกษา 2559 

ปีการศึกษา 2560 หัวหน๎าภาควิชาฯ 
 

3.กิจกรรมเสริมหลักสูตรแสดงผลงาน
ในรายวิชา Costume และ
Presentation ปี2559 

ปีการศึกษา 2560 อ.ปิยะวัฒน์ 
น.ศ. ป3ี-ปี4 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรการจัด
แสดงผลงานแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาปีที่ 
1 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย
และภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ใน
รายวิชา 360 102 การออกแบบ 2 

ปีการศึกษา 2560 หัวหน๎าภาควิชาฯ 
น.ศ.ปี 1 

5.โครงการอบรมระยะสั้นของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 อ.ปิยะวัฒน์ 
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(ชํวงปิดภาคการศึกษาปลาย) 
6.โครงการความรํวมมือกับองค์กร 
วิชาชีพภายนอก(ทุนสนับสนุนให๎
นักศึกษาท่ีได๎รับคัดเลือกจากการ
ประกวด) 

ปีการศึกษา 2560 หัวหน๎าภาควิชาฯ 
 

7 กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะด๎านภาษาแกํ
นักศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 หัวหน๎าภาควิชาฯ 
 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

  

1.โครงการกิจกรรม 5 ส ภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย ประจ าปี 
2559 

ปีการศึกษา 2560 รองหัวหน๎าภาควิชาฯ 
 

แผนด้านบริหารจัดการ   
1.โครงการสัมมนาบุคลากรประจ า

ภาควิชาฯ   
ปีการศึกษา 2560 หัวหน๎าภาควิชาฯ 

 
แผนบริหารการจัดพัฒนาบุคลากร   
1.โครงการฝึกอบรมบุคลากรใน
ภาควิชาปี 2559 

ปีการศึกษา 2560 รายบุคคล 

2.ทุนสนับสนุนการท าต าแหนํงทาง
วิชาการ 

ปีการศึกษา 2560 รายบุคคล 

แผนวิจัยสร๎างสรรค์/ เผยแพรํผลงาน ปีการศึกษา 2560  
1.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ๎า
ของภาควิชา 

ปีการศึกษา 2561 หัวหน๎าภาควิชาฯ 
 

 
แบบรับรองความถูกต๎องสมบูรณ์ของข๎อมูล 
ขอรับรองวําข๎อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได๎มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมํได๎ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ๎าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพรํผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง : ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล 

1. การวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรสงํเสริมและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชมุชน : 
ผลิตภัณฑผ์๎า ระยะที่ 2 (2558) 

2. ที่ปรึกษาโครงการออกแบบเครื่องแตํงกายชุดมัคคุเทศก์ (2558) 
3. ผลงานชื่อ “เรามีพรุํงนี้เสมอ” จัดแสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange : MATRAX 2015 ณ 

Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia จัดโดย UiTM, เยี่ยมชม
หนํวยงานใน MOU ได๎แกํ Galeri Petronas KLCC, Design Development Centre (DDEC) และ Malaysian 
Industrial Development Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58 และรํวมแสดงนทิรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์
คณะมัณฑนศลิป์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.58) 
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    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง : อาจารย์วรุษา  อุตระ 
1. การวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรสงํเสริมและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชมุชน : 

ผลิตภัณฑผ์๎า ระยะที่ 2       
2. ผลงานชื่อ “เรืองรอง” จัดแสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange : MATRAX 2015 ณ 

Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia จัดโดย UiTM, เยี่ยมชม
หนํวยงานใน MOU ได๎แกํ Galeri Petronas KLCC, Design Development Centre (DDEC) และ Malaysian 
Industrial Development Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58 และรํวมแสดงนทิรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์
คณะมัณฑนศลิป์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.58)       

 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม : อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ 
1. ผลงานชื่อ “ภาพสะท๎อนจากอดีต (สุโขทัย)” จัดแสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange : MATRAX 

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

 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ : อาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี 
1. ผลงานชื่อ “WINGS OF HAPPINESS” จัดแสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange : 

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

 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห๎า : อาจารย์อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 
1. ผลงานชื่อ “Bed of Roses” จัดแสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange : MATRAX 2015 ณ 

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

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

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
- -  
- -  
- -  
- -  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  28 ก.ค.59 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : อาจารย์วรุษา  อุตระ 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  28 ก.ค.59 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  28 ก.ค.59 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : อาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  28 ก.ค.59 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : อาจารย์อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  28 ก.ค.59 

เห็นชอบโดย : ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลํสัตรูไกล  (หัวหน๎าภาควิชา) 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  28 ก.ค.59 

เห็นชอบโดย : ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง  (คณบดี) 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
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เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให๎คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช๎ในการประเมิน 
3. ข๎อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข๎อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ๎ามี) 
5. ข๎อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู๎ใช๎บัณฑิต (ถ๎ามี) 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

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

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหนํงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางน้ าฝน  ไลํสัตรูไกล ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ 

ศ.บ. 
Master Degree 
Diplome 
Ph.D. 

ประยุกตศิลปศึกษา 
Visual Art 
- 
Textile 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2537 
2539 
2542 
2547 

2 นางณัฏฐินี ผายจันเพ็ง  ศ.บ. 
Master of Arts 

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
Three Dimensional Design 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2539 
2542 

3 น.ส.วรุษา  อุตระ  ศ.บ. 
ศ.ม. 

ประยุกตศิลปศึกษา (ศิลปะสิ่งทอ) 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2549 
2554 

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

ศิลปหัตถกรรม 
Design 

ตรงกับ
หลักสูตร 

มทร.ธัญบุรี 
Visva-Bharati, India 

2542 
2548 

5 น.ส.ดรุพร เขาจารี  ศ.บ. 
M.F.A. 

การออกแบบนิเทศศิลป์ 
Fashion 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Academy of Art U., 
USA. 

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

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหนํงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางน้ าฝน  ไลํสัตรูไกล ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ 

ศ.บ. 
Master Degree 
Diplome 
Ph.D. 

ประยุกตศิลปศึกษา 
Visual Art 
- 
Textile 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2537 
2539 
2542 
2547 

2 นายปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี  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 (ศิลปะสิ่งทอ) 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2549 
2554 

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

ศิลปหัตถกรรม 
Design 

ตรงกับ
หลักสูตร 

มทร.ธัญบุรี 
Visva-Bharati, India 

2542 
2548 

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

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Brooks Institute of 
Photography,USA. 

2535 
2540 
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ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหนํง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 อาจารย์เสรี  เทียนเจลี้  ศ.บ. 
ศ.ม. 

ประยุกตศิลปศึกษา (ประติมากรรม) 
จิตรกรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2548 
2554 

 
ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หนํวยงาน/ต าแหนํง 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 อาจารย์อินทิรา  ทัพวงศ์  ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร 2527 
2 อาจารย์เอกกมล  อรรถกมล  ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร 2531 
3 อาจารย์บัญชา  ชูดวง  ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร 2531 
4 อาจารย์โกสินทร์  ชิตามร  ศ.บ. ออกแบบตกแตํงภายใน ม.ศิลปากร 2515 
5 อาจารย์วสันต์  ผึ่งประเสริฐ  ปริญญาตรี วิชาการถํายภาพ และภาพยนตร์ 

 
เทคนิคกรุงเทพ 2528 

6 อาจารย์จิตต์สิงห์  สมบุญ  ศ.บ.  จิตรกรรม ม.ศิลปากร 2529 
7 อาจารย์เกศกาญจน์  อาศิรรัตน์  ศ.บ. 

MA 
ประยุกตศิลปศึกษา 
 

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

2540 
2541 

8 อาจารย์พรพิไล  มีมาลัย  ศ.บ. การออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ศิลปากร 2533 
9 อาจารย์จีระเดช  มีมาลัย  ศ.ม. ประยุกตศิลปศึกษา ม.ศิลปากร 2547 
10 อาจารย์ชลิต  นาคพะวัน  ศ.บ.  จิตรกรรม ม.ศิลปากร 2532 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หนํวยงาน/ต าแหนํง 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

11 อาจารย์ดนัย  อุํนอนันต์  ศ.บ. 
ACADEMIE 
INTERNATIONAL 
DE COUP (1994) 
DE  PARIS  
METIER  D’ART  
PARIS (1989) 

จิตรกรรม ม.ศิลปากร 2531 

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 2558 

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 /  
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ตัวบํงช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผําน ไมํผาํน 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู๎ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล๎ว 

จากการประเมินผลใน มคอ.7 ครัง้ที่แล๎วปีการศึกษา 2557 มีข๎อเสนอะจากกรรมการให๎
เพิ่มกิจกรรมและโครงการตํางๆที่เกี่ยวกับตํางประเทศและนานาชาต ิทางภาควิชาจึงได๎มี
การน ามาปรับปรุงในหลักสูตรป ี2558 โดยมีการเพิ่มโครงการและกจิกรรมที่ท ารํวมกับ
ตํางประเทศและมีการวางแผนเพือ่ซื้อบทเรียนออนไลน์จากตํางประเทศ 

/  

 

8. อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด๎านการจัดการเรียนการสอน 

มีการรับอาจารย์ใหมํ จ านวน 1 คน (อาจารย์เสรี เทียนเจลี้) /  
 

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. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (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 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  (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 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ 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. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  (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 กลุํมที ่2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 
     

 
ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 



 

 

83 
 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
1 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) 

 

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

 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

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 

ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
     
 
ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรสํูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (คําน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับสถาบัน (คําน้ าหนัก 0.40) 

     
งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับชาติ (คําน้ าหนัก 0.60) 

     
งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ (คําน้ าหนัก 0.80) 

1 เรามีพรุํงนีเ้สมอ ผศ.ดร.น้ าฝน ไลํสตัรไูกล จัดแสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange :   
2 เรืองรอง อ.วรุษา อุตระ MATRAX 2015 ณ Faculty of Art and Design,  
3 ภาพสะท๎อนจากอดตี (สุโขทัย) อ.เสาวลักษณ์ กบิลสิงห ์ Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia   
4 WINGS OF HAPPINESS อ.ปิยะวัฒน ์พัฒนภักดี จัดโดย UiTM, เยี่ยมชมหนํวยงานใน MOU ได๎แกํ Galeri   
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
5 Bed of Roses อ.อนุกูล บูรณประพฤกษ์ Petronas KLCC, Design Development Centre 

(DDEC) และ Malaysian Industrial Development 
Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58 และรํวมแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.58) 

 

งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (คําน้ าหนัก 1.00) 
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
 
สรุปผลการประเมิน 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบํงช้ี 1.1  ผําน   ได๎มาตรฐาน 

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

3,454 
4.33 4.33 

798 
ตัวบํงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด๎
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85 
38 

100 5.00 
40-2 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  9.33/2 = 4.66 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบํงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3.00 

ตัวบํงช้ี 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3.00 

ตัวบํงช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  9/3 = 3.00 ด ี
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบํงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 2  ระดับ 2 2.00 

ตัวบํงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์   11.67/ 3 =  3.89 
ตัวบํงช้ี 4.2.1 ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 12.00 

1 
20.00 5.00 

5 
ตัวบํงช้ี 4.2.2 ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

36.00 
1 

20.00 1.67 
5 

ตัวบํงช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 12.00 

6 
120.00 5.00 

5 
ตัวบํงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 2  ระดับ 2 2.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  
10.29/3 

= 
3.43 ด ี

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบํงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 2  ระดับ 3 3.00 
ตัวบํงช้ี 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 2  ระดับ 2 2.00 

ตัวบํงช้ี 5.3 การประเมินผู๎เรยีน ระดับ 2  ระดับ 2 2.00 
ตัวบํงช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 10 ข๎อ 

12 
12 ข๎อ 5.00 

12 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  12/4 = 3.00 ปานกลาง 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบํงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ระดับ 2  ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00 ด ี
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  43.68/13 = 3.36 ด ี

 
ตารางที ่6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 4.67 4.67 ดีมาก 
3 3 3.00 - 3.00 3.00 ดี 
4 3 2.63 - - 3.44 ดี 
5 4 3.00 3.00 - 3.00 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ดี 

รวม 13 7 4 2 3.36 ดี 
ผลการ   2.84 3.00 4.67   
ประเมิน   ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก   

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต๎องด าเนินการเรํงดํวนดังนี้ 

ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 



 

 

89 
 

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

แผนพัฒนาหลักสูตร 
- เพิ่มเติมรายวิชาที่เป็นความ
ต๎องการของตลาด ในรายวิชา
เลือกเสรี 
- ปรับ/ลด รายวิชาที่ซ้ าซ๎อน 
- ส ร๎ า งความรํ วมมื อกั บ
หนํวยงานภายนอก 

 
 

  

แผนพัฒนาคณาจารย ์
- สนับสนุนคณาจารย์ให๎ท า
วิจัยและขอต าแหนํงทางวิชา 
- สนับสนุนให๎อาจารย์ศึกษา
ตํอ 

   

 
 
 

   

 
 
 

 


