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วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
1 ก.ค.63 

ในการจัดท ารายงาน มคอ. 7 (รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร) และการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self Assessment Report-Curriculum) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน 
โดยมีรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามรอบปีการศึกษา จึงก าหนดให๎รายงานผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และมีรายละเอียด
ครอบคลุมสอดคล๎องตามรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 
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ค าน า 

 
 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่อง

แตํงกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย  โดยวิเคราะห์เปรียบเปรียบผลการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ ในทุกองค์ประกอบตามที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดเพ่ือให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   

  การรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ได๎รายงานตามตัวบํงชี้
ในทุกองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  ดังนี้ 

1. หมวดที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป 
2. หมวดที่ 2 บัณฑิต 
3. หมวดที่ 3 นักศึกษา 
4. หมวดที่ 4 อาจารย์ 
5. หมวดที่ 5 ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
6. หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร 
7. หมวดที่ 7 ข๎อคิดเห็นจากผู๎ประเมิน 
8. หมวดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระเทบ 
9. หมวดที่ 9 แผนด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

   จากการจัดท ารายงานฯ ท าให๎หลักสูตรฯ ทราบถึงจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง  รวมทั้ง
ข๎อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตรฯ อยํางตํอเนื่อง  เพ่ือท าให๎
เกิดผลผลิตตามที่ตั้งไว๎  เกิดผลลัพธ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน  น าไปสูํการก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพไปสูํเป้าหมายและเป้าประสงค์ตามระบบคุณภาพและกลไกลของคณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 
(อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
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สารบัญ 
หน๎า 

ค าน า             3 
สารบัญ             4 
สารบัญตาราง            5 
บทสรุปผู๎บริหาร            6 
หมวดที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป           9 

ตัวบํงชี้ 1.1 การก ากับให๎เป็นไปตามมาตรฐาน       9 
หมวดที่ 2 บัณฑิต          15 
 ตัวบํงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  16 
 ตัวบํงชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ    17 
หมวดที่ 3 นักศึกษา          19 
 ตัวบํงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา        19 
 ตัวบํงชี้ 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา      22 
 ตัวบํงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา        27 
หมวดที่ 4 อาจารย์          30 
 ตัวบํงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์       30 
 ตัวบํงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์        34 
 ตัวบํงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์        38 
หมวดที่ 5 ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร   4  
 ตัวบํงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร       44 
 ตัวบํงชี้ 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน    49 
 ตัวบํงชี้ 5.3 การประเมินผู๎เรียน        54 
 ตัวบํงชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ     60 
หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร         64 
 ตัวบํงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎        64 
หมวดที่ 7 ข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู๎ประเมิน    70 

สรุปการประเมินหลักสูตร           70 
หมวดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ                  74 
หมวดที่ 9 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร                 75 
 ความก๎าวหน๎าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผํานมา   75 
 ข๎อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร        76 
 แผนปฏิบัติการใหมํส าหรับปีการศึกษา 2563      76 
แบบรับรองความถูกต๎องสมบูรณ์ของข๎อมูล        77 
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
ตารางที่            หน๎า 
1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทตํางๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ า     78 
1.1-2 อาจารย์ผู๎สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ   79 
1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทตํางๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ า  
ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํ ระหวํางปี พ.ศ. 2559 – 2563       81 
1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
ประเภทอ่ืนๆ            86 
หมายเหตุ : ตารางที่ 1.1-3 ถึง 1.1-8, 1-1-10 และ 2.x-x รายงานเฉพาะหลักสูตรรระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มี
ตาราง 3.x-x) 
4.2-1  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  88 
4.2-2  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร   88 
4.2-3  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมท่ี 2   89 
4.2-4  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล   89 
4.2-5  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 90 
         ระดับนานาชาติ และได๎รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ 
4.2-6  งานสร๎างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรํ          92 
 
สํวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
5  ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ        93 
6  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร        94 
7.1  เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว       94 
7.2  แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเป้าหมาย           95 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
   หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่ องแตํงกาย  คณะมัณฑนศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มเปิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547  เพ่ือตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงไปของสังคม และ
วัฒนธรรม โดยในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลได๎เรํงรัดให๎สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและเอกชนด๎าน 
อุตสาหกรรมแฟชั่นและอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือการสร๎างคน สร๎างธุรกิจ เกิดการพัฒนา 
ประเทศ การสร๎างรายได๎ สํงเสริมการจ๎างงานและเศรษฐกิจประเทศและสิ่งส าคัญที่จะท าให๎บรรลุ วัตถุประสงค์ 
ของความรํวมมือ คือ การสร๎างคนโดยเน๎นการผลิตนักออกแบบ หรือผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎าน การออกแบบ
เครื่องแตํงกาย ที่มีความรู๎ด๎านแฟชั่น สามารถสร๎างสรรค์ผลงานรองรับความก๎าวหน๎าของ วงการอุตสาหกรรม
แฟชั่น ที่การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตํอเนื่อง ตลอดจนเผยแพรํการออกแบบเข๎าสูํเวทีการ แขํงขันแฟชั่นระดับ
สากล   ในปัจจุบันแนวโน๎มการพัฒนาความก๎าวหน๎าในด๎านศิลปะการออกแบบเครื่อง แตํงกายเกิดขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความ เป็นเลิศในการผลิต
บัณฑิตด๎านศิลปะการออกแบบ   ได๎ผลิตบัณฑิตด๎านการออกแบบไปรับใช๎สังคมเป็น จ านวนมาก  จึงได๎เปิดรับ
นักศึกษาลักษณะโครงการพิเศษรุํนแรกในระดับปริญญาตรี  เมื่อปีการศึกษา 2551 และได๎รับอนุมัติจัดตั้งภาค
วิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย  เมื่อปีการศึกษา 2553  เป็นหนํวยงานรับผิดชอบ ด๎านการเรียนการสอน
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย   ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี  โดยได๎ปรับปรุงแก๎ไข
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย  ฉบับปี พ.ศ. 2555 คณะมัณฑนศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได๎รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม 2555  และปรับปรุงแก๎ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ฉบับปี พ.ศ. 
2560  ได๎รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 

การจัดการเรียนการสอน 
ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย จัดการเรียนการสอนเป็น 2 วิทยาเขต  คือ  

 กรุงเทพฯ : อาคารคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังทําพระ (อยูํระหวํางปรับปรุง) 
 นครปฐม : วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  อาคารศิลป์พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม  
 

ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา : เป็นเลิศด๎านความคิดสร๎างสรรค์ และเป็นผู๎น าด๎านการเรียนการสอนวิชาการ

ออกแบบเครื่องแตํงกาย ในระดับชาติ/นานาชาติ 
 ความส าคัญ : หลักสูตรการออกแบบเครื่องแตํงกาย  เป็นหลักสูตรที่มุํงผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี  ให๎เป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถในการสร๎างสรรค์งานทางด๎านการออกแบบเครื่องแตํงกาย เป็นผู๎
รอบรู๎มีทัศนคติอันดีงาม รู๎จักคิด  มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเอง และมีคุณธรรม น าคุณประโยชน์
สูํสังคม  
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วัตถุประสงค์ :  
    1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ความสามารถ  และมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องแตํงกาย  
และสามารถประยุกต์ใช๎ศิลปะให๎สอดคล๎องกับเทคนิควิทยาการทางการออกแบบ  

   2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ความสามารถในการด าเนินธุรกิจทางการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
มีความคิดสร๎างสรรค์และเข๎าใจในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
    3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถคิดค๎นนวัตกรรมเพ่ือการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
    4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบตํอสังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  หลักการที่ส าคัญของหลักสูตร คือ การเรียนรู๎ผํานการปฏิบัติโดยผู๎สอนที่เป็นผู๎มีประสบการณ์ 
มืออาชีพโดยตรงและมีชื่อเสียงในสาขาวิชาแฟชั่น  โดยสืบเนื่องจากที่สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นเป็นสาขา 
วิชาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงตามกระแสเปลี่ยนแปลง และเคลื่อนไหวอยํางรวดเร็วของสินค๎าในท๎องตลาด จึง
ต๎องการผู๎สอนที่อยูํในสายวิชาชีพในแวดวงแฟชั่นอยํางแท๎จริง 

    นอกเหนือจากการเรียนรู๎แฟชั่นในปัจจุบันแล๎ว หลักสูตรยังสํงเสริมให๎มีการเรียนรู๎ทั้งพ้ืนฐาน 
ประวัติศาสตร์การออกแบบเครื่องแตํงกายของประเทศไทยและตํางประเทศ รวมทั้งการให๎การศึกษาพ้ืนฐาน 
งานสิ่งทอภูมิปัญญาชาวบ๎าน  โดยจัดให๎มีการทัศนศึกษายังแหลํงการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎องในท๎องถิ่นและแลก 
เปลี่ยนเรียนรู๎กับสถานศึกษาในตํางประเทศเป็นประจ าทุกปี 

การด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ใน 4 พันธกิจหลัก ดังนี้ 
  การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ เครื่อง

แตํงกายได๎มีการพัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง มาตั้งแตํหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 และพัฒนา หลักสูตร
เรื่อยมา หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได๎รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยา วันที่ 11 เมษายน 2555 และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา 
(TQF) (หลักฐาน มคอ.2 มอค.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) จนกระทั่งปัจจุบันเป็น หลักสูตรศิลป
บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได๎รับอนุมัติ ตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 6/60 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560  สาขาวิชาด าเนินการรับ นักศึกษาเข๎า
เรียนที่มีคุณสมบัติและจ านวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล๎องกับเป้าหมาย สาขาวิชา ผลิตบัณฑิต
ได๎ตามคุณลักษณะและตรงตํอความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่ สํงเสริมการจัด
กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู๎ทั้งในและนอกหลักสูตร 

 
  การวิจัยสร้างสรรค์ ตลอดการด าเนินการที่ผํานมาภาควิชาฯ สนับสนุนให๎อาจารย์เสนอ 

โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทั้งในระดับคณะ และในระดับหนํวยงานภายนอก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และ
สมรรถนะในการท าวิจัย สํงเสริมและสร๎างเครือขํายการท าวิจัยกับหนํวยงานภายนอกสถาบัน  เพ่ือให๎ ได๎
ผลงานวิจัยและงานริเริ่มสร๎างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถ 
ตอบสนองความต๎องการของสังคมได๎ในวงกว๎างและกํอให๎เกิดประโยชน์แกํสาธารณชน 

 
  การบริการวิชาการ  คณาจารย์ในภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ได๎น าองค์ ความรู๎ 

ทั้งจากการศึกษาวิจัยและองค์ความรู๎ที่เกิดจากประสบการณ์ประกอบวิชาชีพมาให๎บริการวิชาการตํอสังคม ทั้ง
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ในระดับสถาบันและนอกสถาบันได๎รับเชิญเป็นวิทยากร เป็นที่ปรึกษา เป็นศิลปินรับเชิญ เป็นกรรมการ ตัดสิน
การประกวด  เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิอํานผลงานทางวิชาการ  และรํวมกิจกรรมด๎านการบริการวิชาการ 

 
  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชามีการด าเนินการสํงเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในระดับหนํวยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการสํงเสริมและ 
สนับสนุนให๎ศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นสํวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ๎อม เพ่ือให๎ 
ผู๎เรียนและบุคลากร ของสถาบันได๎รับการปลูกฝังให๎มีความรู๎  ตระหนักถึงคุณคํา เกิดความซาบซึ้งและ มี
สุนทรียะตํอศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีการศึกษา 2562  วันที่รายงาน 1 ก.ค.63 
 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร 104010 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผําน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. อ.เสรี  เทียนเจลี้ 1. อ.เสรี  เทียนเจลี้ สภาวิชาการ 

2. รองศาสตราจารย์ปนท ปลื้มชูศักดิ์ 2. รศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ์  ครั้งท่ี 5/2563 

3. อ.ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา 3. อ.ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา  เมื่อวันท่ี 4 มิ.ย. 

4. อ.ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี* 4. รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี* 63 

5. อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 5. อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์  
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

- ประกอบด๎วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู๎รับผิดชอบหลักสูตรข๎างต๎น 
 
อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

- ประกอบด๎วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู๎รับผิดชอบหลักสูตรข๎างต๎น 
 

อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) 
1. อ.สราวุฒิ  เงินพํุม 
2. อ.ฐากร  ถาวรโชติวงศ์ 
3. อ.วัชรดล  อริยเมธกุล 
4. อ.อัณชญาณ์  ลัคนทิน 
5. อ.ทเนศ  บุญประสาน 
6. อ.ศรันรัตน์  พรรจิรเจริญ 
7. อ.จิตรา  ทองประดับ 
8. อ.ประเสริฐ ตรีพันธุพิทักษ์ 
9. อ.มนอัปสร  สุวัณณาคาร 
10. อ.บัญชา  ชูดวง 
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11. อ.หิรัญกฤษฎิ์  ภัทรบริบูลย์กุล 
12. อ.ดร.วรฐ  ทรัพย์ศรีสัญจัย 
13. อ.วสันต์  ผึ่งประเสริฐ 
14. อ.พสุกิตติ์  จันทร์แจ๎ง 
15. อ.อารยะ  อินทรา 
16. อ.ศิโรจน์  ไชยสาม 
17. อ.กัมพล  ลิขิตกาญจนกุล 
18. อ.ตรีมินทร์  ประสมหงษ์ 

 
หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให๎ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท

ตํางๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํ ระหวํางปี      
พ.ศ. 2559 – 2563 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์  
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ. 2558) 

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 

2558 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หลักฐาน/   
ตารางอ้างอิง 

1. จ านวนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํง
กาย มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะ เวลาจัดการศึกษาจ านวน 5 ราย 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรและได๎รับการอนุมัติตามมติที่ 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในคราว
ประชุม 5/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
จาก 
1. อ.เสร ี เทียนเจลี้ 
2. รศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ ์
3. อ.ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา  
4. อ.ปิยะวัฒน์  พฒันภักดี* 
5. อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 
เป็น  
1. อ.เสร ี เทียนเจลี้ 
2. รศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ ์
3. อ.ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา  
4. รศ.ประภากร สุคนธมณ*ี 
5. อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 

ตารางที่ 1.1-1  
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 

2558 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หลักฐาน/   
ตารางอ้างอิง 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย มี
คุณวุฒิและต าแหนํงทางวิชาการ ดังนี้ 
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ราย 
(อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์) 
และด ารงต าแหนํงรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 ราย (รศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ์ และ 
รศ.ประภากร สุคนธมณี) และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับ
สาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ทั้ง 5 ราย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด  
1. อ.เสรี  เทียนเจลี้ 

     ศ.ม. (ประติมากรรม)  
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา)  

2. รศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ ์
     ศ.ม. (จิตรกรรม)  
     ศ.บ. (ศิลปะไทย)  
3. อ.ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา 

     ศ.ม. (ทฤษฎีศิลป์) 
     ศ.บ. (จิตรกรรม) 
4. รศ.ประภากร สุคนธมณ ี

วุฒิการศึกษา :  
                         
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) เกียรติ
นิยมอันดับสอง 

5. อ.ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์ 
วุฒิการศึกษา : 
ศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป ์
Diploma, advertising 
photography 

     ปร.ด. ศิลปะการออกแบบ 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย มี
คุณวุฒิและต าแหนํงทางวิชาการ ดังนี้ 
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ราย 
(อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์) 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 

2558 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หลักฐาน/   
ตารางอ้างอิง 

และด ารงต าแหนํงรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 ราย (รศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ์ 
และ รศ.ประภากร สุคนธมณี  ) และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่
ตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน ทั้ง 5 ราย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด  
1. อ.เสรี  เทียนเจลี้ 
     ศ.ม. (ประติมากรรม)  

ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา)  
2. รศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ ์

     ศ.ม. (จิตรกรรม)  
     ศ.บ. (ศิลปะไทย)  
3. อ.ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา 

     ศ.ม. (ทฤษฎีศิลป์) 
     ศ.บ. (จิตรกรรม) 
4. รศ.ประภากร สุคนธมณ ี

วุฒิการศึกษา :  
                         
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) เกียรติ
นิยมอันดับสอง 

5. อ.ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์ 
วุฒิการศึกษา : 
ศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป ์
Diploma, advertising 
photography 

     ปร.ด. ศิลปะการออกแบบ 
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู๎สอน  - คุณวุฒิขั้นต่ า ป.โท/ เทียบเทํา หรือมี

ต าแหนํง ผศ.สาขาวิชาที่ตรง/ สัมพันธ์กับ
สาขาของรายวิชาที่สอน 
- อาจารย์ประจ าที่ มี คุณวุฒิ  ป .ตรี / 
เทียบเทํา ซึ่งเป็นผู๎สอนกํอนวันที่ 13 พ.ย.
58 (วันที่ประกาศใช๎เกณฑ์ฯ) ให๎สามารถ
ท าหน๎าที่อาจารย์ผู๎สอนตํอไปได๎ 
- อาจารย์พิเศษต๎องมีคุณวุฒิขั้นต่ า ป.ตรี/ 
เทียบเทํา และมีประสบการณ์การท างาน
เกี่ยวข๎องกับวิชาที่สอนไมํน๎อยกวํา 6 ปี 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
ตารางที่ 1.1-9 
ตารางที่ 1.1-10 
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 

2558 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หลักฐาน/   
ตารางอ้างอิง 

และต๎องมีชั่วโมงสอนไมํเกินร๎อยละ 50 
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู๎รับผิดชอบ
รายวิชา 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายได๎ปรับปรุง
หลักสูตร เมื่อปี พ.ศ. 2560 ครบก าหนด
ระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร ในปี พ.ศ. 
2565 โดยในแตํละปีได๎จัดท าการประเมิน
การเรียนการสอน การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์เกินร๎อยละ 25 ของรายวิชา 
และ มคอ.7 ทุกปีเพื่อน าผลที่ได๎มาใช๎ใน
การวางแผนในปีตํอไปและน าไปใช๎ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ป ีพ.ศ. 2564 ดังนี้ 
1. เสริมสร๎างและพัฒนาความสามารถ 
และความคิดสร๎างสรรค์ของบัณฑิต ให๎
สอดคล๎ อ งกั บกา ร เปลี่ ยนแปลงกั บ
เทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนการสอน
ที่ เน๎นการศึกษาดูงาน การวิ เคราะห์
แนวโน๎ม การลงมือปฏิบัติ และการมีสํวน
รํวมในกิจกรรมตํางๆ ในเวทีการแขํงขัน
ระดับชาติและนานาชาตซิึ่งมีทุนสนบัสนนุ
ให๎กับนักศึกษาที่ผลงานได๎ผํานเข๎ารอบ
การประกวดหนํวยงานของภายนอก  
2. การจัดเตรียมส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรในรอบ ปี พ.ศ. 2564 โดยได๎น า
ผลการวิเคราะห์จากการประเมินผลใน
รายวิชา การวิเคราะห์ และข๎อเสนอแนะ
การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การ 
การพูดคุยสัมภาษณ์แลกเปลี่ยความคิด
กับนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เกํา บัณฑิต 
ผู๎ปกครอง และผู๎ประกอบการ เพื่อใช๎
หารือแนวทางการบริหารหลักสูตรฯ ของ
กรรมการบริหารหลักสูตร ที่มีประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม น า ไปปฏิบัติ  และ
ทบทวน ตามแผนการปฏิบัติราชการ
ตลอดระยะเวลาทุกเดือน 

- มคอ.3 
- มคอ.5 
- รายงานทวน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา 
- แผนปฏบิัติ
ราชการประจ าป ี
 

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

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

1.1 
 หลักสูตรได๎มาตรฐาน 

 หลักสูตรไมํได๎มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 
  1. คณาจารย์พิเศษที่เชิญสอนล๎วนเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิและเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถและมีชื่อเสียง 
ในวิชาชีพเป็น ที่ประจักษ์ในวงการด๎านการออกแบบ อาทิดีไซเนอร์แบรนด์ Greyhound, Theatre, Karma 
Kamet, The Sun Chic  เป็นบรรณาธิการและสไตล์ลิทส์นิตยสารทางแฟชั่นที่มีชื่อเสียง  ได๎แกํ Vogue, 
นิตยสารเปรียว ฯลฯ เพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎จากผู๎มีประสบการณ์ตรงและเป็นผู๎ที่ประสบความส าเร็จ ใน
วิชาชีพ 
  2. การเชิญอาจารย์พิเศษที่เป็นดีไซเนอร์จากแบรนด์ตํางๆรวมถึงเจ๎าของธุรกิจแฟชั่นเป็นการสร๎าง 
โอกาส ให๎คนในวงการออกแบบและสถานประกอบการได๎เห็นและสัมผัสความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และการ 
พัฒนาผลงานของนักศึกษา เป็นการสร๎างโอกาสในการเข๎าสูํแหลํงงานในวงวิชาชีพแกํนักศึกษาโดยตรง  รวมทั้ง
เป็นการเปิดโลกทัศน์แกํนักศึกษาในการแสวงหาแนวทางในวิชาชีพที่ตรงกับความต๎องการของตนเองในอนาคต 
  3. การมีปฏิสัมพันธ์กับวงการออกแบบและธุรกิจอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่องนี้เป็นการสร๎างความ 
รํวมมือทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรและภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายกับหนํวยงานภายนอกได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ   
  4. มีการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดือนละครั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ 
หากมีภารกิจเรํงดํวน  ท าให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู๎และความคิดเห็นตํางๆ พร๎อม 
ทั้งสามารถวางแผนการด าเนินงานหลักสูตรฯ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและน าไปใช๎ในการปรับปรุงการจัด การ
เรียนการสอนให๎มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
โอกาสในการพัฒนา 
  1. เป็นการสร๎างแรงบันดาลใจในการเรียนของนักศึกษาปัจจุบัน  จากการได๎เรียนรู๎โดยผู๎ที่มีชื่อเสียง
และ ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ   รวมทั้งเป็นการแรงจูงใจให๎กับผู๎ที่สนใจเข๎าเรียน 
  2. เป็นการสํงเสริมให๎เกิดการวิจัย พัฒนาตํอยอดความรู๎ ที่เกิดจากความรํวมมือระหวํางภาครัฐและ 
เอกชน 
  3. เพ่ิมโอกาสให๎นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาได๎รํวมงานและประกอบวิชาชีพในองค์กรที่มีชื่อเสียง  
  4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่ตรงและสัมพันธ์กับสาขา 
ท าให๎มีโอกาสพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตรงตามความต๎องการของสังคม 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จ านวนที่
รับเข๎า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ ์(โดยรวมที่
ส าเร็จกํอนเกณฑ์) 

 

จ านวนที่
คงอยูํสิ้นปี
การศึกษา 

2562 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหวําง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2562 (4) 

อัตราการคงอยูํ 

  X 100 

 2560 2561 2562 

2557 51 44 4 - 86.27 - 3  0.00 
2558 (48) - 37 2* 77.08 1 8  2.08 
2559 (40) - - 38* 92.50 1 3  0.00 
2560 (51) - - -  46 6 88.24 
2561 (39) - - -  34 5 87.18 
2562 (39) - - -  38 2 94.87 

* จ านวนทีร่ออนุมัติปริญญา 
() ในจ านวนนี้ ไมํรายงานตัว/ ไมํขึ้นทะเบียนตั้งแตํปีแรกรวม 4, 3, 5, 1, 1 คน ตามล าดับปี 
 

          ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
   ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการจ านวนนักศึกษา พบวํา นักศึกษาในหลักสูตรโดยเฉลี่ยสํวนใหญํ 85% 
สามารถเรียนรู๎และส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ 4 ปี  โดยนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด นักศึกษาที่ลาออก  และนักศึกษาที่ต๎องเพ่ิมระยะเวลาศึกษา (จบช๎า) ของ 3 ปีการศึกษา
ย๎อนหลัง (ปี 2558 – 2560) สามารถแสดงได๎ดังตารางข๎างต๎น  จากการสอบถามถึงเหตุผลที่ นักศึกษาออก
ระหวํางการศึกษา  มีสาเหตุเนื่องจากนักศึกษามารายงานตัวแรกเข๎าแตํผํานไป 1 ปีการศึกษา จะมีนักศึกษา
ลาออกไปจ านวน 1 – 2 คน เพ่ือไปสอบในคณะสาขาวิชาอ่ืน  เนื่องจากการค๎นพบตนเองวํา ไมํเหมาะกับ
หลักสูตรที่เรียน  อยํางไรก็ตามหลักสูตรฯ ก าหนดให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกทํานมีหน๎าที่ ให๎ค าปรึกษากับ
นักศึกษาทุกคนทุกชั้นปี หากนักศึกษาต๎องการค าปรึกษาเพ่ิมเติมจากการปรึกษา กับอาจารย์ที่ปรึกษา 
นอกจากนี้นักศึกษาใหมํจะได๎รับการแนะน าภาควิชาฯ โดยคณบดี หัวหน๎าภาควิชาฯ บุคลากรภาควิชาฯ 
นักศึกษารุํนพี่ และอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี  
 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข๎า 
(ตั้งแตํปีที่เริ่มใช๎หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 62 61 60 59 58 รวม 

 จ านวนจบในรุํน - 4 44 - - 48 
2557 จ านวนรับเข๎าในรุํน - 51 51 - - 51 

 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - 7.84 86.27 - - 94.12 
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ปีการศึกษาที่รับเข๎า 
(ตั้งแตํปีที่เริ่มใช๎หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 62 61 60 59 58 รวม 

 จ านวนจบในรุํน 2* 37 - - - 39 
2558 จ านวนรับเข๎าในรุํน 48 48 - - - 48 

 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน 4.17 77.08 - - - 81.25 
 จ านวนจบในรุํน 37 - - - - 37 

2559 จ านวนรับเข๎าในรุํน 40 - - - - 40 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน 92.50 - - - - 92.50 
 จ านวนจบในรุํน - - - - - - 

2560 จ านวนรับเข๎าในรุํน 51 - - - - 51 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 
 จ านวนจบในรุํน - - - - - - 

2561 จ านวนรับเข๎าในรุํน 39 - - - - 39 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 
 จ านวนจบในรุํน - - - - - - 

2562 จ านวนรับเข๎าในรุํน 39 - - - - 39 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 

 
         ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
   1. การค๎นพบตนเองวําไมํเหมาะกับหลักสูตรที่เรียน  

2. ฐานะทางการเงินโดยรายได๎ครอบครัวไมํเพียงพอ  
3. ผลการเรียนของรายวิชาตํางๆ มีผลการเรียนบางวิชาไมํผํานตามเกณฑ์ ท าให๎ไมํสามารถลงทะเบียน 

เรียนในวิชาที่ตํอเนื่องได๎ และไมํส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 
4. ปัญหาทางด๎านสุขภาพ 

 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2561 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ล าดับ
ที ่

ข๎อมูลพื้นฐานประกอบตัวบํงช้ี 
ผลรวมคํา
คะแนน 

(1) 

จ านวนข๎อ
ที่ตอบ 

(2) 

จ านวนคน
ที่ตอบ 

(3) 

คําเฉลี่ย 
(4) =  (1) 
      (2)X(3) 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ๎าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
1,152 21 12 4.57 

โครงการ
ติดตามผล  

   (1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 175 3 12 4.86 บัณฑิตฯปี 
   (2) ด๎านความรู ๎ 160 3 12 4.44 การศึกษา 
   (3) ด๎านทักษะทางปัญญา 162 3 12 4.50 2561 
   (4) ด๎านทักษะความสมัพันธ์ระหวํางบุคคล 174 3 12 4.83  

 
  (5) ด๎านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศ 

253 5 12 4.22 
 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 228 4 12 4.75  
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ล าดับ
ที ่

ข๎อมูลพื้นฐานประกอบตัวบํงช้ี 
ผลรวมคํา
คะแนน 

(1) 

จ านวนข๎อ
ที่ตอบ 

(2) 

จ านวนคน
ที่ตอบ 

(3) 

คําเฉลี่ย 
(4) =  (1) 
      (2)X(3) 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
2 จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน) 42   

3 
จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได๎รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (คน) 

12 
  

4 
ผู๎ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสตูร (ร๎อยละ) (อยํางน๎อยร๎อยละ 20) 

28.57 
  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : คําเฉลี่ย 3.65  เกณฑ์ประเมิน  : 3.65 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : คําเฉลี่ย 4.57  เกณฑ์ประเมิน  : 4.57 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : คําเฉลี่ย 4.20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : คําเฉลี่ย 4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20 คะแนน 
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2561 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) วันที่ส ารวจ  21 พ.ย.62    

ข๎อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร๎อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 42 100 

ข๎อมูลจาก
แบบสอบถามของ

ทางคณะฯ 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 39 92.86 
จ านวนบัณฑิตท่ีได๎งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 
(ไมํนบัรวมผู๎ประกอบอาชีพอิสระ) 

19 61.29 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 12 38.71 
- ตรงสาขาที่เรียน 26 89.66 
- ไมํตรงสาขาที่เรียน 3 10.34 

จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
กํอนเข๎าศึกษา 

2 6.45 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาตํอ 3 7.69 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร - - 
ร๎อยละของบัณฑิตที่ได๎งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

(19+12)-2 

39-2-3-0 
85.29 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 33.33  เกณฑ์ประเมิน  : 1.67  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ 85.29  เกณฑ์ประเมิน  : 4.26  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 85.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 85.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4.25 คะแนน 
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การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยใช๎การส ารวจด๎วยการให๎บัณฑิตตอบแบบสอบถามด๎วยตนเอง ผําน
ระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย จ านวน 42 คน  พบวํา มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม  39 คน  คิดเป็น
ร๎อยละ  92.86  ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  โดยบัณฑิตที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี  มีจ านวน  29 คน  จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจโดยไมํนับรวมบัณฑิตที่มีงานท ากํอนเข๎าศึกษา
หรือมีกิจการเป็นของตนเองที่มีรายได๎ประจ าอยูํแล๎วที่ไมํได๎เปลี่ยนงานใหมํ ผู๎ที่ศึกษาตํอในระดับบัณฑิตศึกษา 
ผู๎อุปสมบท  ซี่งมีจ านวน 3 คน  ดังนั้น  ภาวการณ์มีงานท าและ/หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร๎อยละ 85.29 ซึ่งเทํากับ 4.26 คะแนน 
  เมื่อเปรียบเทียบร๎อยละของการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ร๎อยละ 85.29) เทียบกับปี การศึกษา 2560 (ร๎อยละ 33.33) มีแนวโน๎ม
เพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับ ปีการศึกษา 2559 (ร๎อยละ 96.43) เข๎าใกล๎จ านวนปีการศึกษา 2559 เนื่องจากบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ยังมีความต๎องการเรียนตํอในระดับที่สูงขึ้นไปทั้งในสาขาวิชาเดิม และที่
ตํางสาขาออกไปเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู๎ให๎กับตนเอง และเป็นผู๎ที่ประกอบอาชีพอิสระด๎านออกแบบตั้งแตํ
กํอนจบการศึกษา (ในระหวํางที่ศึกษาชั้นปีที่ 3) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 คําเฉลี่ย 4.20 คําเฉลี่ย 4.57 4.57 
2.2 ร๎อยละ 85 ร๎อยละ 85.29 4.26 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
8.84/ 2  =  4.42 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 
  1. มีการควบคุมดูแลการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการและค าแนะน าแกํนักศึกษา 

2. มีการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให๎กับนักศึกษา พร๎อมทั้งมีการจัดเพ่ือศึกษาดูงาน เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพด๎านตํางๆ เชํน ด๎านการออกแบบเสื้อผ๎า  การด๎านถํายภาพ ด๎านการตลาด บริหาร
จัดการธุรกิจเสื้อผ๎า การออกแบบเพื่อสํงผลงานเข๎าประกวด เป็นต๎น 

3. มีการเตรียมความพร๎อมที่ให๎นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในการจัดนิทรรศการและกิจกรรม ที่เกี่ยวข๎อง
ในหลักสูตร 

4. เก็บข๎อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรค ตลอดจนความ
เปลี่ยนแปลงตํางๆ ของสังคม มาปรับแผนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 
โอกาสในการพัฒนา 
  1. หลักสูตรสนับสนุนให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติจริง จากการให๎นักศึกษาได๎บริหาร 
จัดการโครงการตํางๆ ด๎วยตนเอง  โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให๎ค าแนะน าทุกระยะและทุกกิจกรรม 
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  2. หลักสูตรสนับสนุนงบประมาณในการจัดให๎มีกิจกรรมและโครงการที่พัฒนาและสํงเสริมทักษะ อัน
จ าเป็นตํอการศึกษาและน าไปใช๎ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต 
 3. สํงเสริมให๎นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานที่และผู๎ประกอบการในท๎องถิ่น  เพื่อเรียนรู๎วิถีชุมชน 
และผลิตภัณฑ์ผ๎าเพ่ือน ามาเข๎าสูํกระบวนการออกแบบและกลไกทางการตลาด 

4. เปิดโอกาสให๎นักศึกษาได๎ฝึกวิชาชีพอยํางหลากหลายตามที่นักศึกษามุํงสนใจ  ท าให๎มีผลที่สะท๎อน 
บางอยํางในความสนใจของแตํละบุคคล เชํน นักศึกษาสนใจการทอผ๎าจึงกลับไปน าจุดเดํนในผ๎าจากชุมชน มา
พัฒนา เป็นต๎น 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 
 

- การรับนักศึกษา 
หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายเป็น
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนขึ้นมาได๎ 12 ปี และมี
บัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปสร๎างชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักในวงการ
วิชาชีพที่ เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบเครื่องแตํงกาย ด๎วยมี
กระบวนการการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณลักษณะทางความรู๎
ความสามารถโดดเดํนอยํางสอดคล๎องกับนโยบายการรับ
นักศึกษาของต๎นสังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกายซึ่ง
ก าหนดแผนการรับนักศึกษาจานวนไมํเกิน 50 คนตํอปีโดยมีการ
จัดสอบทุกรอบปี  
 
กลไกการรับนักศึกษา 
ในปี 2563 ภาควิชาฯ ได๎เปิดรับนักศึกษาตามนโยบายการรับ
นักศึกษาของต๎นสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญา
บัณฑิต (SU-TCAS) โดยแบํงเป็น 3 รอบคือ 

1. รอบ 1 รับตรงใช๎ความสามารถพิเศษ (ยื่น Portfolio) 
ไมํใช๎คะแนน เปิดรับจ านวน 35 คน มีการสอบวิชา
เฉพาะแยกตํางหากเพ่ือน าคะแนนสอบที่ได๎ไปใช๎ในการ
สอบรอบ 2 และรอบ 5 

2. รอบ 2 โควตาใช๎คะแนน เปิดรับจ านวน 7 คน 
3. รอบ 5 รับตรงอิสระ เปิดรับจ านวน 1 คน 

และมีกลไกดังนี้คือ 
1. คณะแตํงตั้งกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข๎า

ศึกษา 
2. หลักสูตรฯเสนอชื่อคณะกรรมการออกและตรวจข๎อสอบ

วิชาเฉพาะและความถนัดเฉพาะสาขาวิชาและ
อนุกรรมการสอบสัมภาษณ์  

  
ผลการด าเนินงาน 
ภาควิชาฯเสนอชื่อคณะกรรมการออกและตรวจข๎อสอบวิชา
เฉพาะและความถนัดเฉพาะสาขาวิชาและกรรมการสอบ
สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการประจาคณะฯ แตํงตั้งอาจารย์ใน
ภาควิชาเป็นคณะกรรมการออกและตรวจข๎สอบสอบสัมภาษณ์ 

- ประกาศการ
รับสมคัร 
TCAS 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
โดย  
      วิชา 0400 เฉพาะวาดเส๎นมัณฑนศิลป์ แตํงตั้งตัวแทน
ภาควิชาฯ โดยมีการเข๎าร วมในการออกและตรวจข๎อสอบ
ตลอดจนกระบวนการคัดเลือกและตรวจสนามสอบ 
      วิชา 0406 ออกแบบเครื่องแตํงกาย คณะกรรมการประชุม
หารือกันก าหนดหัวข๎อในการออกข๎อสอบตลอดจนกระบวนการ
คัดเลือกและตรวจสนามสอบ รวมทั้งการสอบทักษะการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายและการสอบสัมภาษณ์  

       
การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 

ในการสอบคัดเลือกนักศึกษาประจ าปี 2563 ภาควิชาฯได๎
นักศึกษาจากการสอบคัดเลือกจ านวน 43 คน มากกวําในปี 
2562 จ านวน 4 คน แม๎วําจ านวนรับมากกวําจ านวน 40 คนที่ตั้ง
ไว๎ แตํก็เป็นจ านวนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับจ านวนคณาจารย์ 
ห๎องเรียน และวัสดุอุปรณ์ตํางๆที่จัดเตรียมไว๎ส าหรับนักศึกษา 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางคุณภาพของการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชา
ทางสาขาศิลปะซึ่งต๎องใช๎ระบบการสอนแบบเป็นรายบุคคลตาม
ทักษะความสามารถและคุณสมบัติที่แตกตํางกันไปของนักศึกษา
แตํละคน 

 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการฯ 

การสอบ SU-TCAS เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่
ได๎รับมาจากที่ประชุมอธิการบดีแหํงประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งยังคง
มองภาพรวมทางการศึกษาเป็นแบบแผนเดียวกันไปหมด ไมํได๎
เข๎าใจถึงบุคลิกเฉพาะของแตํละสาขาวิชา ท าให๎การสอบคัดเลือก
ในบางรอบอาจใช๎วัดความรู๎ด๎านทักษะศิลปะของผู๎สอบได๎อยําง
ไมํเต็มที่ เชํน การสอบในรอบที่ 1 ซึ่งใช๎การยื่น Portfolio  

 
อยํางไรก็ตามในสํวนของภาควิชาฯ เนื่องจากเป็นหนึ่งใน

ภาควิชาที่มีชื่อเสียงในวงการวิชาชีพการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
จ านวนและคุณภาพของนักศึกษาที่มาสอบและได๎ผํานการ
คัดเลือกจึงถือวํายังอยูํในเกณฑ์คุณภาพดีถึงปานกลาง 
 

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
จากผลการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรที่ผํานมาซึ่งมีนักศึกษา
ไมํสามารถส าเร็จตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรด๎วยปัญหา
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สํวนตัว, วุฒิภาวะและปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรจึงได๎มีการ
จัดการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษาดังนี้  
กลไกการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

1. หลักสูตรมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษารวมกับคณะ 
2. มีระบบที่ปรึกษาทางวิชาการโดยมีการตั้งอาจารย์ที่

ปรึกษาทางวิชาการโดยพิจารณาจากภาระงานของ
อาจารย์แตํละทํานเพ่ือให๎สามารถจัดการบริหารเวลาให๎
ค าปรึกษาและดูแลนักศึกษาได๎อยํางทั่วถึง  

ผลการด าเนินงาน 
1. เมื่อนักศึกษาผํานเกณฑ์การคัดเลือกของคณะและยืนยัน

สิทธิ์การเป็นนักศึกษาเรียบร๎อยแล๎วจึงมีการจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมํรํวมกับทางคณะฯ  

ส่วนของทางคณะฯ  
       โดยทางคณะแนะนาให๎ร๎ูจักองค์กร คณาจารย์ทุกภาควิชา 
การจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน การประเมินผลการ
เรียนการสอน ระเบียบของกิจการนักศึกษา การจัดกิจกรรม
นักศึกษา ทุนการศึกษา  
ส่วนของทางหลักสูตรฯ  

   มีการปฐมนิเทศโดยนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและ  
อาจารย์ประจาภาควิชาฯ  เพ่ือพบปะพูดคุยสร๎างความคุ๎นเคย 
แนะนาการเตรียมตัวและใช๎ชีวิตในมหาวิทยาลัย และข๎อปฏิบัติ
ต างๆ ของภาควิชาฯ และให๎นักศึกษารุํนพ่ีมีสํวนรํวมในการเป็นพ่ี
เลี้ยงดูแลให๎การแนะนาเรื่องตํางๆ เพ่ือสร๎างความใกล๎ชิดและ
คุ๎นเคยให๎กับนักศึกษาใหม ํ

2. มีการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในปีการศึกษา 
2562 โดยผํานการพิจารณาจากทางภาควิชาและคณะฯ 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทาหน๎าที่แนะน าเนื้อหา
ในหลักสูตร โครงสร๎างหลักสูตรและรายวิชาที่จัดการเรียน
สอนของนักศึกษาใหมํที่ต๎องลงเรียน ระบบกฎเกณฑ์ตํางๆ
ในการศึกษา  

       
การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

จากผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมของนักศึกษาท าให๎
นักศึกษามีความเข๎าใจในลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตร
มากยิ่งขึ้นและสามารถปรับตัวให๎ใช๎ชีวิตในมหาวิทยาลัยได๎มาก
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ยิ่งขึ้นมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับรุํนพ่ีและเพ่ือนรํวมรุํนนมากยิ่งข้ึน 

 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการฯ 

ส ารวจและวิเคราะห์ข๎อมูลของนักศึกษาเข๎าให๎เพ่ือน าไปปรับ
กิจกรรมปฐมนิเทศให๎รํวมสมัยและการเตรียมความพร๎อมเพ่ือให๎
ครอบคลุมความต๎องการของนักศึกษาในการปรับตัวให๎เข๎ากับ
สภาพแวดล๎อมในการเรียน  
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3 เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2 ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ระดับ 4 เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

-การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา 
     หลักสูตรฯมีการควบคุมดูแลเพ่ือให๎นักศึกษาสามารถปรับตัว
ได๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมการเรียนนอกเหนือจากเรื่องทางวิชาการ
เทํานั้น หลักสูตรยังเล็งเห็นวํา ความเข๎าใจอันดี ความไว๎วางใจ
ระหวํางนักศึกษาและอาจารย์ จะท าให๎นักศึกษาสามารถศึกษา
เลําเรียนในชั้นเรียนได๎อยํางราบรื่นและสาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด โดยหลักสูตรได๎มีการควบคุมดูแล 
ดังนี้ 
กลไกการควบคุมการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา 

1. มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจ านวน 1 คนประจาทุก
ชั้นปีคอยให๎การดูแลควบคุมและให๎คาปรึกษาตลอดจนจบ
การศึกษาโดยจะมีการแจ๎งแกํนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ  

2. มีการควบคุมดูแลการให๎คาปรึกษาศิลปนิพนธ์  
         2.1 มีการแตํงตั้งคณะกรรมการศิลปนิพนธ์และ
คณะกรรมการตรวจและตัดสินศิลปนิพนธ์  
         2.2 จัดให๎มีที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์โดยเป็นอาจารย์ผู๎สอน
และผู๎เชี่ยวชาญภายนอก  

- ค าสั่งแตํงตั้ง
ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ 
- ค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจศลิป
นิพนธ์ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
     3. มีการใช๎ระบบโซเชียลมีเดียในการสื่อสารและติดตํอ
ระหวํางนักศึกษาและอาจารย์ นักศึกษาจึงสามารถเข๎าถึงตัว
คณาจารย์ในภาควิชาทุกทํานได๎โดยตรงและงําย 
      
ผลการด าเนินงาน 
     1. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจานวน 1 คน แกํนักศึกษา
ชั้นปี 1 ที่เข๎ามาใหม ในทุกๆปีโดยจะแจ๎งชื่อที่ปรึกษาในวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีหน๎าที่คอยดูแลและ
ก ากับนักศึกษาทั้งในเรื่องทางวิชาการ การลงทะเบียน กฏ
ระเบียบตํางๆ รวมทั้งการให๎ค าปรึกษาตํางๆ โดยจะดูแล
นักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาตั้งแตํแรกเข๎าจนส า เร็จ
การศึกษา ท า ให๎นักศึกษาสามารถปรับตัวและใช๎ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได๎อยํางราบรื่นและส าเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตร
ก าหนด  
     2. ผลการดาเนินการดูแลและควบคุมศิลปนิพนธ์เพ่ือให๎
นักศึกษาสามารถท าโครงการศิลปนิพนธ์ได๎เสร็จลุลํวงเป็นไปได๎
ด๎วยดี โดยหลักสูตรมีการแตํงตั้งคณะกรรมการศิลปนิพนธ์และ
คณะกรรมการตรวจและตัดสินศิลปนิพนธ์เพ่ือแนะน าปรึกษา
และตรวจศิลปนิพนธ์ โดย  
- คณะกรรมการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู๎ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ชั้นน าในสายอาชีพ และมีการจัด
ปฐมนิเทศรายวิชาศิลปนิพนธ์แกํนักศึกษาที่ลงในรายวิชานี้ เพ่ือ
เตรียมความพร๎อมและแนะนาการเลือกหัวข๎อ และเสนอหัวข๎อใน
การท างานตลอดจนดูแลจนเสร็จสิ้นทั้งหมดของขบวนการ  
- อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ เพ่ือชํวยดูแลให๎ค าแนะน าและ
ปรึกษาให๎แกํนักศึกษา โดยนักศึกษาแตํละคนจะมีที่ปรึกษา 2 คน 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 
คนและอาจารย์ที่ปรึกษาภายนอก 1 คน ซึ่ งมาจาก
คณะกรรมการศิลปนิพนธ์ โดยก าหนดให๎นักศึกษาต๎องเข๎าปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งภายนอกและภายในอยํางน๎อยไมํต่ ากวําคน
ละ 2 ครั้ง ระหวํางการตรวจศิลปนิพนธ์ทุกครั้งโดยมีใบบันทึก
การเข๎าปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและต๎องแนบใบบันทึกการ
เข๎าปรึกษากํอนเข๎าตรวจศิลปนิพนธ์ทุกครั้ง มิเชํนนั้นจะไมํมีสิทธิ์
เข๎าตรวจ ผลการด าเนินงาน ท าให๎นักศึกษามีความกระตือรือร๎น
มากยิ่งขึ้นสํงผลให๎ผลงานของนักศึกษามีความก๎าวหน๎าอยําง
รวดเร็ว 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
       3. การสื่อสารโดยใช๎สื่อโซเชียลระหวํางกลุํมอาจารย์และ
นักศึกษาทุกชั้นปี นักศึกษาสามารถได๎รับค าตอบ และแก๎ปัญหา
อยํางรวดเร็ว  
 
การประเมินกระบวนการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษา 
 

1. จากการมีที่ปรึกษาทางวิชาการและอาจารย์ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาท า ให๎นั กศึกษาสามารถปรับตั ว เข๎ ากับ
สภาพแวดล๎อมในการเรียนและสามารถศึกษาเลําเรียน
ในชั้นเรียนได๎ดีขึ้น 

2. การก าหนดให๎นักศึกษาต๎องเข๎าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั้งภายนอกและภายในอยํางน๎อยไม ตํากวําคนละ 2 ครั้ง
ระหวํางการตรวจศิลปนิพนธ์ทุกครั้งโดยมีใบบันทึกการ
เข๎าปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและต๎องแนบใบบันทึก
การเข๎าปรึกษากํอนเข๎าตรวจศิลปนิพนธ์ทุกครั้งมิเชํนนั้น
จะไมํมี สิ ทธิ์ เ ข๎ าตรวจนั้ นท า ให๎ นั กศึกษามีความ
กระตือรือร๎นในการเข๎าปรึกษามากขึ้นสํงผลให๎ผลงาน
ของนักศึกษามีการพัฒนาไปอยํางรวดเร็ว  

3. การใช๎สื่อโซเชียลระหวํางกลุํมอาจารย์และนักศึกษาทุก
ชั้นปีท าให๎แก๎ปัญหาได๎ทันทํวงที 

 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการฯ 
     จากการประเมินกระบวนการทาให๎เข๎าถึงนักศึกษาได๎มาก
ยิ่งขึ้นและมุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพและทักษะรวมทั้งสภาพ
จิตใจของนักศึกษาให๎มีความพร๎อมในการใช๎ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
และติดตามผลในปีการศึกษาตํอไป  
 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     จากการประเมินผลข๎อมูลที่ผํานมาของปีการศึกษา 2561 
พบวํา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกหลักสูตร ชํวย
สํงเสริมและพัฒนาให๎มีการเรียนรู๎ที่ยืดหยุํน สร๎างสรรค์ และท๎า
ทาย มองเห็นปัญหาและสามารถเรียนรู๎วิธีการแก๎ไข ซึ่งเป็นการ
สร๎างทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่  21 ให๎กับนักศึกษา รวมทั้ง
การสนับสนุนสํงเสริมให๎นักศึกษาสํงงานประกวดเพ่ือเป็นการ

- facebook : 
part of su 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
พัฒนาศักยภาพตนเองนั้น ท าให๎หลักสูตรมีนักศึกษาที่ได๎รับ
รางวัลและเข๎ารอบงานในการประกวดตํางๆ ทุกปี  นอกจากนี้
หลักสูตรยังมีโครงการพานักศึกษาไปตํางประเทศเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษ
ที ่21 ตามกลไกดังนี ้
 

กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     หลักสูตรฯ มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมี
การก าหนดแผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมที่มีความรํวมมือกับตํางประเทศ 
 

ผลการด าเนินงาน 
     1. หลักสูตรฯ มีการประชุมหารือและจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีโดยมีการก าหนดแผนงานกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและแผนงานโครงการกิจกรรมที่มีความรํวมมือกับ
ตํางประเทศโดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการและ
กิจกรรมตํางๆ รวมทั้งทุนอุดหนุนให๎นักศึกษา ได๎แกํ 

  - กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุนอุดหนุนศิลปนิพนธของนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 

  - ทุนอุดหนุนนักศึกษาที่ได๎รับรางวัลเพื่อคัดเลือกผลงานเข๎า
ประกวด ปีการศึกษา 2562 

  - ทุนอุดหนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแตํมีความขาด
แคลน 
     2. หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมสํงเสริม
หลักสูตร ดังนี้ 

 - กิจกรรมเสริมหลักสูตรแสดงผลงานในรายวิชา 367 103 
Fashion Design I โดยมีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์และจัด
แสดงผลงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  

 - กิจกรรมเสริมหลักสูตรแสดงผลงานในรายวิชา 360 101 
Design II และ 367 102 Fashion Design II โดยมีกิจกรรมการ
เดินแฟชั่นโชว์รํวมกันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2  ทั้ง 2 
รายวิชาดังกลําว เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนในชํวงท๎ายเทอมเมื่อใกล๎จะ
ปิดคอร์สของทุกๆ ปี โดยรายวิชา 367 103 Fashion Design I 
จะอยูํในชํวงของเทอมต๎น และ 360 101 Design II, 367 102 
Fashion Design II จะอยูํในชํวงของเทอมปลาย เพ่ือให๎นักศึกษา
ได๎น าความรู๎และผลงานในชั้นเรียนมาจัดแฟชั่นโชว์ เพ่ือฝึกทักษะ
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การจัดงานผํานทางกิจกรรม โดยมีการแบํงหน๎าที่ควบคุมดูแล
วางแผน และจัดด าเนินการโดยมีอาจารย์ผู๎สอนคอยให๎ค าแนะน า
ก ากับดูแล  

- โครงการบูรณาการการเรียนการสอนการศึกษานอกสถานที่ 
เพ่ือศึกษาดูงานด๎านการเรียนการสอนด๎านการทอผ๎า ณ จังหวัด
บุรีรัมย์ ขอนแกํน นครราชสีมา นักศึกษาชั้นปีที่ 2  

- โครงการบูรณาการการเรียนการสอนการศึกษานอกสถานที่
เพ่ือศึกษาดูงานด๎านการเรียนการสอนด๎านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
เป็นแรงบันดาลในการออกแบบ ณ จังหวัดเชียงใหมํ นักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 
     3. โครงการ/กิจกรรมที่มีความรํวมมือกับตํางประเทศ  

  - โครงการความรํวมมือกับสถาบัน ITS Machina Lonati 
โดยได๎น าผลงานของนักศึกษาของหลักสูตรฯ รํวมแสดงในงาน  
Serata della Moda 2018 ที่ Brixia Forum เมืองเบรสเซีย 
ประเทศอิตาลี นักศึกษาได๎มีการเรียนรู๎กับสถาบันภายนอกใน
ตํางประเทศเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และสร๎างความพร๎อมในการ
เรียนรู๎และพัฒนาในเรื่องของภาษาในการสื่อสาร เพ่ือเปิดโอกาส
ให๎กับนักศึกษาได๎อยํางทั่วถึงและมากยิ่งขึ้น หลักสูตรฯ จึงเป็น
ผู๎สนับสนุนคําใช๎จํายหลักให๎แกํนักศึกษาโดยมีวิธีการคัดเลือก
นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการด๎วยวิธีคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ยในรอบ
แรกและคัดเลือกรอบท่ี 2 อีกครั้งจากการน าเสนอผลงาน 
     4. โครงการ/กิจกรรมที่มีความรํวมมือกับผู๎เชี่ยวชาญด๎านการ
ออกแบบเครื่องแตํงกายและสาขาที่เก่ียวข๎อง 
     นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานภายในประเทศโดยความ
รํวมมือกับ ศิลปิน ดีไซเนอร์ ผู๎ประกอบการตํางๆ ในการน าชม
สถานที่ โรงงาน แกลลอรี และดีไซน์ช๎อปตํางๆ เชํน Club 21, 
Louis Vuitton, Dior เป็นต๎น 
       ทั้งนี้   เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อ 
COVID-19 ท าให๎ไมํสามารถจัดกิจกรรมให๎เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการได๎ครบทุกโครงการ 
 

การประเมินผลกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     นักศึกษาได๎มีการฝึกการจัดกิจกรรมแฟชั่นโชว์โดยมีอาจารย์
ผู๎สอนเป็นผู๎ควบคุมคอยดูแลซึ่งจะท าให๎นักศึกษามีความช านาญ
และสะสมประสบการณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการฝึกนี้จะสํงผลตํอยอด
ตอนนักศึกษาจัดแฟชั่นโชว์ในงานศิลปนิพนธ์ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
     โครงการความรํวมมือกับตํางประเทศท าให๎นักศึกษาได๎มี
ประสบการณ์และโอกาสในการท างานระดับสากล อีกทั้งยัง
กระตุ๎นให๎นักศึกษามีความใสํใจในการเรียนและพัฒนาตนเองมาก
ยิ่งขึ้น  
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการฯ 
     หลักสูตรพยายามสรรหาทุนและโอกาสใหมํๆ ให๎แกํนักศึกษา
ในการเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่  21 โดยความ
รํวมมือกับศิลปิน ดีไซเนอร์ ผู๎ประกอบการ และการตกลงท า
ความรํวมมือกับสถาบันการออกแบบและแฟชั่นในตํางประเทศ 
เพ่ือให๎เป็นโอกาสที่กว๎างไกลยิ่งขึ้นแกํนักศึกษา 
 

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

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.3) 

- การคงอยูํ   
- จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประกอบด๎วย 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รับเข๎าปี 2560) จ านวน 47 คน อัตราการคง
อยูํเทํากับ 90.38 %  
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รับเข๎าปี 2561) จ านวน 37 คน อัตราการคง
อยูํเทํากับ 91.89 %  
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รับเข๎าปี 2562) จ านวน 38 คน อัตราการคง
อยูํเทํากับ 97.43 %  
 

 

 - การส าเร็จการศึกษา  
อัตราการส าเร็จการศึกษา (รับเข๎าปี 2557) = 84.31 %  
อัตราการส าเร็จการศึกษา (รับเข๎าปี 2558) = 84.09 % 
อัตราการส าเร็จการศึกษา (รับเข๎าปี 2559) = 92.50 % 

 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข๎อร๎องเรียนของนักศึกษา    
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข๎อร๎องเรียนของนักศึกษา 
ผลส ารวจปี 2560 = 3.02 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลส ารวจปี 2561 = 3.84 
ผลส ารวจปี 2562 = 3.52    

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 :  นักศึกษา 

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

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

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 
 

1. มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู๎ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับ
วิชาชีพการออกแบบ และมีการพัฒนากระบวนการ เพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติให๎เห็นผลเป็นรูปธรรม 

2. จัดให๎มีทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมและทุนการศึกษาเพ่ือสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาไปสูํการเป็นนัก
ออกแบบมืออาชีพ โดยมี ทุนอุดหนุนศิลปนิพนธของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทุนอุดหนุน
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลเพ่ือคัดเลือกผลงานเขาประกวด ปีการศึกษา 2562 ทุนอุดหนุนนักศึกษาที่มี
ความประพฤติดีแตํมีความขาดแคลน ปีการศึกษา 2562 

3. การสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎ดูงานและฝึกปฏิบัติงานในตํางประเทศ โดยหลักสูตรฯเป็นผู๎ออกคําใช๎จําย 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ผลักดันนักศึกษาให๎มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีการสรรหาโครงการ
ประกวดทั้งในและตํางประเทศมาน าเสนอ นอกจากนี้ยังมีการจัดให๎มีทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์โครงการตํางๆ เชํน โครงการประกวด ให๎นักศึกษาสามารถเข๎ารํวมและสร๎างสรรค์
ผลงานให๎สมบูรณ์แบบยิ่งข้ึน 

2. มีการควบคุมดูแลการให๎ค าปรึกษาวิชาการ มีผู๎เชี่ยวชาญทางสาขาที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนการสอนมา
ชํวยแนะน าความรู๎และข๎อมูลใหมํๆในวงการการออกแบบเครื่องแตํงกาย 

3. การเซ็นสัญญากระท าความรํวมมือกับสถาบันตํางๆโดยเฉพาะสถาบันแฟชั่นในตํางประเทศเพ่ือ
สํงเสริมโอกาสให๎นักศึกษาได๎มีประสบการการท างานออกแบบเครื่องแตํงกายในระดับสากล 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
หลักสู ตรฯ  มี การทบทวนตรวจสอบจ านวนอาจารย์

ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอยูํ เสมอ จ านวนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรในปัจจุบันยังคงที่จ านวนเทําเดิมจากปีการศึกษา 2560 
ที่ผํานมา  ซึ่งได๎มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
เนื่องจากมีการลาออกของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไป จ านวน 1 
ทําน  และมีการรับโอนย๎ายมาประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย จ านวน 1 ทําน  โดยได๎
แตํงตั้งอาจารย์ทีร่ับโอนมาเป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให๎จ านวนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตลอดระยะเวลาอยําง
ตํอเนื่อง จ านวน 5 คน 
 

กลไกการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

- การลาออกของอาจารย์จ านวน 1 ทําน 
  เนื่องจากอาจารย์ที่ได๎รับการจ๎างตํอหลังจากเกษียณอายุแล๎ว 

มีความประสงค์จะลาออก เพ่ือเป็นการเกษียณอายุของตนเอง ที่
แท๎จริง ภาควิชาฯ จึงได๎ขอรับโอนย๎ายอาจารย์ 1 ทําน เพ่ือให๎
การเรียนการสอนด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ  

- การรับโอนย๎ายอาจารย์จ านวน 1 ทําน 
 หลักสูตรมีการรับโอนย๎ายอาจารย์เข๎ามา 1 ทําน เนื่องจากมี

คุณวุฒิ คุณสมบัติ ต าแหนํงทางวิชาการ ความรู๎ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่ เป็นประโยชน์ตํอการจัดการศึกษาใน
หลักสูตร  โดยอาจารย์ที่ย๎ายเข๎ามานั้นมีต าแหนํงทางวิชาการใน
ระดับรองศาสตราจารย์ ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ตํอภาควิชาฯ
ตํอไป อีกทั้งอยูํในระหวํางการขอต าแหนํงทางวิชาการในระดับ
ศาสตราจารย์อีกด๎วย 
 

ผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากมีการลาออก และโอนย๎ายเข๎าของอาจารย์นั้น 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบจึงประชุมเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  โดยท าหนังสือขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบและเอกสารรายละเอียดการปรับปรุงแก๎ไข
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
หลักสูตร (สมอ.08) สํงเรื่องเข๎าคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาเพ่ือสํงเรื่องเข๎าสภาอนุมัติตํอไป โดยหลักสูตรมีการ
เตรียมความพร๎อมให๎กับอาจารย์ที่โอนย๎ายเข๎ามา โดยอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรแนะน าหลักสูตรและการ จัดการเรียนการ
สอน ประชุมเพ่ือจัดภาระงานสอนให๎กับ อาจารย์ที่ย๎ายเข๎ามา 

 

การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรับอาจารย์โอนย๎ายเข๎ามา 1 
ทําน คือ รศ.ประภากร สุคนธมณี  รวมทั้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์  ผู๎ รับผิดชอบหลักสูตร โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรจากอาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี เป็น รศ.
ประภากร สุคนธมณี รวมมีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด 
5 คน 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการฯ 
ผลจากกระบวนการ ท าให๎หลักสูตรสามารถคงจ านวน 

อาจารย์  ผู๎ รับผิดชอบหลักสูตรไว๎ เทํ าเดิมท าให๎หลักสูตรมี 
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรครบตามเกณฑ์ของ สกอ. แตํเนื่อง 
จากอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเป็นชุดเดียวกัน ท าให๎หลักสูตรยัง 
คงมีความเสี่ยงในเรื่องอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรสูงอยูํ  หาก
ขาดอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรไปเพียง 1 ทําน  
       

 - ระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมหารือแผนการรับ 

บุคคลากรเพ่ิม เพ่ือจัดการกับความเสี่ยงในกรณีที่หลักสูตรขาด 
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรกระทันหัน  

ทางภาควิชาฯ จึงมีมติเปิดรับบรรจุอาจารย์เพ่ิม  1 อัตรา โดย
มีการประกาศรับเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และมีการ
ประกาศผลคัดเลือกได๎จ านวน 1 อัตรา ในวันที่ 11 มิถุนายน 
2563 
 

กลไกการระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรมีสํวนรํวมในการบริหารจัด การ
หลักสูตรโดยจัดให๎มีการจัดการประชุมทุกเดือน 
2. มอบหมายภาระงานสอนและงานอ่ืนๆ ให๎สอดคล๎องกับ ความ
ถนัดและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ หลักสูตรแตํละ

- รายงานการ
ประชุม 
- ประกาศรับ
สมัครอาจารย ์



 

 

32 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ทําน โดยพิจารณาภาระงานสอน งานวิจัย สร๎างสรรค์ งาน
บริการวิชาการ และงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม ให๎เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติ ราชการ (KPI)  
3. มีการเชิญอาจารย์พิเศษที่เป็นผู๎เชี่ยวชาญและมีความรู๎ เฉพาะ
ทางเพ่ือมาถํายทอดความรู๎ให๎แกํนักศึกษา 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุก

เดือน หรือมีวาระพิเศษเพ่ือการปรึกษาหารือและด าเนินการ 
บริหารจัดหลักสูตรในด๎านตํางๆ โดยมีการประชุมวางแผนการ
จัดการ เรียนการสอน และการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนใน
รายวิชาที่ต๎องการถํายทอดความรู๎จากประสบการณ์ท างานตรง 
และมีการก าหนดอาจารย์ผู๎ รับผิดชอบหลักสูตรมาเป็นผู๎
ประสานงานหรือ สอนรํวมด๎วยในทุกรายวิชา กํอนเปิดภาค
การศึกษา ซึ่งอาจารย์ ได๎ปฏิบัติตามภาระงานสอนและภาระงาน
ที่รับมอบหมาย โดยมี การติดตามด๎วยเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (KPI) ตามรอบของการประเมิน รอบที่ 1 : 1 
ต.ค.- 31 มี.ค. และ รอบท่ี 2 : 1 เม.ย.-30 ก.ย. 
 

การประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานของ 
หลักสูตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และการเชิญอาจารย์พิเศษที่มี 
ประสบการณ์ตรงมาเป็นผู๎สอนเพ่ือถํายทอดประสบการณ์ตรงนั้น 
ท าให๎ได๎อัพเดทข๎อมูลที่ใหมํในวิชาชีพเสมอ ท าให๎มีความรํวมมือ
และเครือขํายในวงการวิชาชีพ  ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ภาควิชา
ฯ ได๎ย๎ายกลับไปจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตวังทําพระ ในสํวนของชั้นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งสะดวกตํอ
การเดินทาง ของอาจารย์พิเศษมากขึ้น 

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการฯ 
จัดประชุมหารือ วางแผนเตรียมรับมือในการบริหารและ ปรับ

ภาระงานอาจารย์ เมื่อมีการเรียนการสอน 2 วิทยาเขต จึงได๎มี
การแบํงภาระงานที่เหมาะสมให๎กับอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ 
 

 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรมีแผนและระบบกลไกลในการสํงเสริมพัฒนาอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งจากทางมหาวิทยาลัย ทางคณะฯ และ
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สํวนของภาควิชาเอง โดยหลักสูตรมีการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ในสํวนของการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยได๎มีการ
จัดโครงการเพื่อสํงเสริมอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาวิชาการเพ่ือเพ่ิม
คุณวุฒิ/ต าแหนํงทางวิชาการ 

2. โครงการศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 
3. โครงการเสริมทักษะ พัฒนา และฝึกอบรมวิชาชีพบุคลากร 

 

กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    หลักสูตรมีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
- อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา และ อ.เสรี เทียนเจลี้ อยูํระหวําง
จัดท าเอกสารเพ่ือขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรมีการพิจารณาและวางแผนให๎การสนับสนุนการ

พัฒนาอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอยํางตํอเนื่องโดยมีระบุใน
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาน 2563 โดยมี 

1.โครงการสงเสริมบุคลากรในการพัฒนาวิชาการ เพ่ือเพ่ิม
คุณวุฒิ / ต าแหนงทางวิชาการ  

ทั้งนี้  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได๎ท าต าแหนํงทางวิชาการ  
และอยูํในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติต าแหนํงทางวิชาการ 
จ านวน 1 ทําน และได๎รับการแตํงตั้งต าแหนํงทางวิชาการ 1 ทําน 
ดังนี้ 

1) อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ เสนอขอก าหนดต าแหนํง
ทางวิชาการในระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 

2) ผศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ์  ได๎รับก าหนดต าแหนํงทางวิชาการ
ในระดับรองศาสตราจารย์ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็น รศ.ปนท 
ปลื้มชูศักดิ์ 

2. โครงการเสริมทักษะ พัฒนา และฝกอบรม วิชาชีพบุคลากร 
ซึ่งจากท่ีผํานมายังไมํมีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทํานไหนขอ
งบประมานในการพัฒนาวิชาการ เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ / ต าแหนงทาง
วิชาการซึ่งสาขาวิชายังขาดแคลนอยูํ 
 

การประเมินผลกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กระตุ๎นให๎อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรขอต าแหนํงทาง
วิชาการและเพ่ิมพูนคุณวุฒิ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการฯ 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรได๎ก าหนดเสนอขอต าแหนํงทาง
วิชาการ จ านวน 1 ทําน และได๎รับการแตํงตั้งต าแหนํงทาง
วิชาการ 1 ทําน ดังนี้ 

1. อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์  เสนอขอก าหนดต าแหนํง
ทางวิชาการระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 

2. ผศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ์  ได๎รับก าหนดต าแหนํงทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2562 เป็น รศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ์ 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์  
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

(1) ร๎อยละอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
1 x 100/ 5 = 20.00 

ตารางที่ 1.1-1 

 (2) ร๎อยละอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหนํงทางวิชาการ  
1 x 100/ 5 = 20.00 

ตารางที่ 1.1-1 

 (3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  
(0+9.00) x 100/ 5 = 180.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
4.2(1) สรุปจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 4 ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร๎อยละ 0.00  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร๎อยละ 80.00  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 20.00  
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 20.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20 ขึ้นไป) 
 

4.2(2) สรุปจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามต าแหน่งวิชาการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
รองศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์ที่ไมํมีต าแหนํงทางวิชาการ คน 4 ตารางที่ 1.1-1 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหนํงวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) คน 1  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหนํงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร๎อยละ 20.00  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 0.00  เกณฑ์ประเมิน  : 0.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  : 1.67  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 36.00  ผลการด าเนินงาน     ไมํบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 36.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3.00 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ

หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี
น้ าหนัก จ านวน 

ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 



 

 

36 
 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

2.5 ผลงานท่ีได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 
TCI กลุํมที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

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

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
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
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

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

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

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

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร๎ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับการประเมินผํานการ
ประเมินต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎
ด าเนินการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค๎นพบใหมํและไดร๎ับการจด
ทะเบียน 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต ารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่ํานการประเมินต าแหนํงทาง
วิชาการแล๎ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหนํงทางวิชาการแตํไมไํด๎น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหนํงทางวิชาการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูสําธารณะในลักษณะใดลักษณะ 0.20   ตารางที่ 4.2.6 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

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

0.80   
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร๎างสรรค์ท่ีไดร๎ับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 9 9.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด  

จ านวนผลงานสร๎างสรรค์ท้ังหมด 9 
ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร๎ับผิดชอบ

หลักสตูร 
 

ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

9.00 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของประจ า/
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

180.00 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสรา๎งสรรค์ของ
อาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

45.00 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 116  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ 180  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 20  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20) 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 
 

- การคงอยูํของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
  

เดิม ใหมํ 
1. อาจารย์เสรี  เทียนเจลี้ 1. อาจารย์เสรี  เทียนเจลี ้
2. รองศาสตราจารย์ ปนท ปลืม้ชู
ศักดิ์ 

2. รองศาสตราจารย์ ปนท ปลืม้ชู
ศักดิ์ 

3. อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ 
อยุธยา 

3. อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ 
อยุธยา 

4. อาจารย์ปิยะวฒัน์  พฒัน
ภักดี* 

4. รองศาสตราจารย์ ประภากร 
สุคนธมณี* 

5. อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณ
ประพฤกษ์* 

5. อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณ
ประพฤกษ์* 

           
หลักสู ตรฯ  ได๎ด า เนินการขออนุมั ติ และแตํ งตั้ ง รอง

ศาสตราจารย์ ประภากร สุคนธมณี  เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรผํานสภาวิชาการ ซึ่ง
อยูํระหวํางเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงแก๎ไข โดย
ผํานสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อ 4 มิถุนายน 2563 โดย
การปรับปรุงแก๎ไขนี้เริ่มใช๎ ตั้งแตํเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 
2563 เป็นต๎นไป 
 

ได๎รับการอนุมัติ
การปรับปรุงแก๎ไข
ในการประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ 
5/2563  เมื่อวันที ่
4 มิ.ย.2563 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
      ผลส ารวจปี 2560 = 3.26 
      ผลส ารวจปี 2561 = 4.78 
      ผลส ารวจปี 2562 = 5.00 
   

ที่ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (%) 
5 4 3 2 1 

1 การวางแผนด๎านอัตราก าลังอาจารย์
ใ ห๎ เ ป็ น ไป ต าม เ กณฑ์ ม า ต รฐ า น
หลักสูตร 

100     

2 มีการก าหนดบทบาทหน๎าที่และความ
รั บผิ ด ชอบข องอ า จ า รย์ ป ระจ า
หลักสูตรไว๎อยํางชัดเจนความชัดเจน 

100     

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีสํวนรํวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

100     

4 การจัดรายวิชาวิชาความเหมาะสม
ตรงกับความรู๎ความสามารถของ
อาจารย์ผู๎สอน 

100     

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 



 

 

39 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
5 จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่

เป็นจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม 
100     

6 การประเมินการสอนของอาจารย์ 
และน าผลมาใช๎ในการสํงเสริมพัฒนา
ความสามารถด๎ านการสอนของ
อาจารย์ 

100     

7 อ า จ า ร ย์ ใ ห มํ ทุ ก ค น  ไ ด๎ รั บ ก า ร
ปฐมนิ เทศหรือค าแนะน าด๎านการ
จัดการเรียนการสอน 

100     

8 อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยําง
น๎อยปีละหนึ่งครั้ง 

100     

9 อาจารย์ได๎รับการสํงเสริมให๎เข๎าสูํ
ต าแหนํงทางวิชาการและศึกษาตํอ 

100     

1
0 

การเสริมสร๎างบรรยากาศทางวิชาการ
ระหวํางอาจารย์ทั้งในและระหวําง
หลักสูตร 

100     

การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 5.00 
 

ที่ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (%) 
5 4 3 2 1 

1 มีการก ากับและติดตามการจัดท า
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อย
กํอนการเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษา
ให๎ครบทุกรายวิชา 

100     

2 การก ากับและติดตามการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให๎ครบทุกรายวิชา 

100     

3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อย
ร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํ
ละปีการศึกษา 

100     

4 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู๎  จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล๎ว 

100     

5 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน ได๎รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี 

100     

6 การบริหารหลักสูตร ได๎รับความรํวมมือ
และความชํวยเหลือจากหนํวยงานอื่นที่

100     
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
มีความเกี่ยวข๎องกันอยํางเหมาะสม 

กระบวนการบริหารหลักสตูร 5.00 
 

ที่ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (%) 
5 4 3 2 1 

1 มีการควบคุมการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาที่มีหลายกลุํมเรียนให๎ได๎มาตรฐาน
เดียวกัน 

100     

2 มีการสํงเสริมให๎อาจารย์ใชว๎ิธีการสอน
ใหมํๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของ
นิสิต 

100     

3 มีการสํงเสรมิการท าวิจยัเพื่อพัฒนา
นักศึกษาของอาจารย ์

100     

4 มีการควบคุมก ากับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 

100     

5 มีการน ากระบวนการบริการทางวิชาการ
เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการ
สอน 

100     

6 มีการน ากระบวนการวิจัยมาใช๎ในการ
เรียนการสอน  

100     

7 มีการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ในกระบวนการเรียน
การสอนและสํงผลตํอการเรียนรู๎ของ
นิสิต 

100     

กระบวนการเรียนการสอน 5.00 
 

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
4.2   รวม 11.67/ 3 = 3.89 

4.2 (1) ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 20 5.00 
4.2 (2) ร๎อยละ 36 ร๎อยละ 20 1.67 
4.2 (3) ร๎อยละ 20 ร๎อยละ 180 5.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 4 4 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
11.89/3  = 3.96 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 
  1. หลักสูตรมีการสํงเสริมพัฒนาอาจารย์อยํางตํอเนื่อง ด๎วยเล็งเห็นความตั้งใจของอาจารย์ทุกคน ที่
ทุํมเท ก าลังกาย ก าลังใจผลักดันให๎การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย คือ การส าเร็จการ 
ศึกษาอยํางม ีคุณภาพ และได๎จัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรทุกปี 
  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการเสนอขอก าหนดต าแหนํงวิชาการมากข้ึน 
  3. บุคลากรได๎รับการพัฒนาทักษะ ความรู๎ ความสามารถตํางๆ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช๎ใน  การปฏิบัติ
หน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ 
  
โอกาสในการพัฒนา 

1. หามาตรการในการสํงเสริมและผลักดันให๎อาจารย์ประจ าขอต าแหนํงทางวิชาการภายในก าหนด 
เวลา ได๎แกํ การจัดสรรเวลาบางสํวน และการรํวมมือรํวมใจในการให๎ความชํวยเหลือกัน 

2. ควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรได๎เพ่ิมพูนความรู๎ที่เกี่ยวกับหลักสูตร ทั้ง
ระยะสั้น และสนับสนุนการท าวิจัยและต าแหนํงทางวิชาการตามเป้าหมาย 

3. มีการด าเนินงานตามแผนและการติดตามผลเป็นรายบุคคล ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
4. มีการประเมินความพึงพอใจตํอการจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษาของอาจารย์  ประจ า

หลักสูตรเพื่อน าผลไปปรับปรุงและพัฒนา 
5. ทราบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาตํอไป 



 

 

42 
 

หมวดที ่5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

360 101 Design I 1/62 1 2 20 10 4 - - 1 - - - - 38 37 

360 103 Drawing I 1/62 - 2 12 11 10 - 2 1 - - - - 38 37 

360 105 Art 
Studio I 

1/62 1 5 11 5 7 1 - 1 - - 7 - 36 28 

360 107 
Basic Technical 
Drawing 

1/62 1 1 10 13 10 2 - 1 - - - - 36 35 

360 102 Design II 2/62 6 12 13 6 - - - 1 - - - - 38 37 

360 104 Drawing II 2/62               

360 106  
Art Studio II 

2/62 4 8 8 7 4 4 1 - - - - - 36 36 

360 108 Survey of 
Thai Art 

2/62 - - - - - - - - - - 37 - 37 - 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

367 101 Textile 
Design I 

1/62 25 5 1 2 1 - - 1 - - - - 35 35 

367 103 Fashion 
Design I 

1/62 13 8 4 4 2 2 2 - - - - - 35 35 

367 105 Pattern 
Making I 

1/62 1 4 10 5 5 - 10 - - - - - 35 35 

367 107 
Construction 
Technical I 

1/62 19 4 3 1 3 3 2 - - - - - 36 35 

367 201 Fashion 
Design III 

1/62 21 8 6 7 1 1 1 1 - - - - 45 44 

367 203 Creative 
Pattern Making 

1/62 24 10 5 4  1  - 1 - - - - - 45 45 

367 204 Materail 
for Fashion 

1/62 2 7 16 9 8 2 1 - - - - - 45 45 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

Design 
367 206 Fashion 
Design  in Thai 
Style  

1/62 35 6 3 - 1 - - - - - - - 45 45 

367 111  
Print for Fashion 

1/62 29 3 4 - - - 1 - - - - - 37 37 

367 211 Practical 
Training 

1/62 - - - - - - - - 34 - - - 34 34 

367 212 Art 
Thesis 
Preparation 

1/62 28 4 3 3 - - - - - - - 2 39 37 

367 213 Fashion 
Styling 

1/62 4 13 10 7 2 1 - - - - - - 37 37 

367 215 Knitwear 1/62 15 20 7 1 2 - 2 - - - - - 45 46 

367 218 Leather 
Design in Fashion 

1/62               

367 220 Fashion 
Photography 

1/62 32 13 - - - - - - - - - - 45 45 

367 221 Costume 
Design in Fashion 

1/62 16 17 12 - - - - - - - - - 45 45 

367 102 Textile 
Design II 

2/62 14 8 3 2 3 1 1 - - - 1 - 33 32 

367 104 Fashion 
Design II 

2/62 9 6 6 2 3 1 - - - - 7 - 34 27 

367 106 Pattern 
Making II 

2/62 1 1 7 5 6 4 8 2 - - - - 34 32 

367 108 
ConstructionTech
nical II 

2/62 16 3 3 7 3 2 - - - - - - 34 34 

367 109 Fashion 
Design History 

2/62 18 5 3 2 2 2 1 - - - 1 - 34 33 

367 110 
Computer for 
Fashion Design 

2/62 - - - - - - - - - - 38 - 38 
 

- 

367 111 Print for 
Fashion sec.1 

2/62 - - - - - - - - - - 37 - 37 - 

367 202 Fashion 
Design IV 

2/62 2 1 5 14 13 1 8 1 - - - - 45 44 

367 205 Surface 
Design 

2/62 5 22 14 3 1 - - - - - - - 45 45 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

367 207 English 
for Costume 
Design I 

2/62 21 8 6 4 1 4 1 - - - - - 45 45 

367 209 Fashion 
Industry 

2/62 22 21 - 1 1 - - - - - - - 45 45 

367 210 Fashion 
Coordination and 
Presentation 

2/62 12 16 11 4 1 1 - - - - - - 45 45 

367 214 Art 
Thesis 

2/62 32 6 - - - - - 1 - - - - 39 38 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข๎อมูลที่ใช๎ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หรือ มคอ.2 ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 
2560 โดยพัฒนาจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึ กษาแหํ ง ชาติ  ( Thai 
Qualifications Framework for Higher Education;TQF:Hed) 
โดยมีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร เป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง) ตามแนวทาง
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร สรุปดังนี้ 
 

กลไกลการจัดท าหลักสูตร 
1. มีการแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรศิลป

บัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ที่ประกอบด๎วย
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา และผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งท าหน๎าที่ด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี  
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย  
   2. มีการส ารวจความคิดเห็นของผู๎ใช๎บัณฑิต ที่มีผลตํอบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย เพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน
การปรับหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มี
ตํอบัณฑิต 

มคอ.2 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
   3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ จัดท าหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560)  
 

ผลการด าเนินงาน 
     หลักสูตรนี้ ได๎มีการปรับปรุงโครงสร๎างหลักสูตรและเนื้อหา
บางสํวนไปจากหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) โดย
น าข๎อคิดเห็นของผู๎ใช๎บัณฑิตมาใช๎ในการปรับปรุง และเนื้อหา
โดยรวมยังคงสอดคล๎องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
โดยได๎เปิดสอนนักศึกษา ในภาคการศึกษาต๎น ปีการศึกษา 2560 
มีนักศึกษาเรียนอยูํในหลักสูตรนี้ จ านวน 3 รุํน โครงสร๎างหลักสูตร
มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดตํางๆ ในแตํละชั้นปี
อยํางเหมาะสม  เริ่มจากจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาชีพ
ตั้งแตํปีแรก  ควบคูํไปกับการเรียนวิชาพ้ืนฐานตํางๆ และวิชา
ศึกษาทั่วไป  แล๎วคํอยเพ่ิมสัดสํวนทางวิชาชีพให๎มากขึ้นในปีถัดไป  
โดยแตํละรายวิชามีล าดับการเรียนกํอนหลังตามที่อธิบายไว๎ใน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎ที่
จ าเป็นตามล าดับขั้นจนสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในวิชาศิลป
นิพนธ์ในชั้นปีสุดท๎าย 
 

การประเมินกระบวนการจัดท าหลักสูตร 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร ฯ  ป ร ะ ชุ ม ท บ ท ว น

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการฯ 
แนวทางในการปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา

กรออกแบบเครื่องแตํงกาย  นอกจากการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีผลตํอบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตแล๎ว  ยังต๎องดูความต๎องการ
ของตลาดในภาพรวมด๎วย เชํน ปัจจุบันผู๎ใช๎บัณฑิตอาจเป็นตัว
บัณฑิตที่มีแนวโน๎มจะไปประกอบวิชาชีพอิสระมากขึ้น  จึงต๎องมี
ทักษะที่จ าเป็นมากขึ้น ได๎แกํ ความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูล 
ความรู๎  เทคโนโลยีใหมํๆ และทักษะที่จ าเป็นสามารถน ามา
ประยุกต์ใช๎ในการท างานในสาขาที่ไมํเคยมีประสบการณ์มากํอน มี
ความรอบรู๎เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก 
และเข๎าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอสิ่งแวดแล๎อมในแงํมุมตํางๆ ซึ่ง
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การพัฒนาหลักสูตรต๎องให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังใน
ทักษะ 5 ด๎านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาศิลปกรรม ได๎แกํ ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ด๎านความรู๎ 
ด๎านทักษะทางปัญญา ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด๎านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ งนี้ เ พ่ือผลิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน  รวมทั้งสามารถใช๎
องค์ความรู๎ด๎านการออกแบบเครื่งแตํงกายในวิชาชีพได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรต๎องผํานการน าเสนอ
และให๎ความคิดเห็นจากผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
น าข๎อเสนอแนะจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียจากการใช๎บัณฑิตที่จบ
การศึกษาในหลักสูตรนี้มาใช๎ในการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู๎ที่
คาดหวังของหลักสูตรนี้ตํอไป 
 

 -การปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตามความก๎าวหน๎าในศาสตร์
สาขาวิชา 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตาม
ความก๎าวหน๎าในศาสตร์สาขาวิชา ตามกลไกการปรับปรุงหลักสูตร 
 

กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชา 

1. การส ารวจความต๎องการในการพัฒนาหลักสูตร 
2. มีการแตํงตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญและ     

มีคุณวุฒิตรงตามสาขา 
3. จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือแตํงตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน และขออนุมัติงบประมาณในการจัดท าหลักสูตร 
4.  มอบหมายภาระ ชี้แจงบทบาทให๎อาจารย์ประจ าสูตรทราบ 
5. ติดตามความก๎าวหน๎าในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
ผลการด าเนินงาน 

หลังจากที่หลักสูตรได๎ปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชา
การออกแบบเครื่องแตํงกาย ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรได๎เตรียม
ด า เนินการปรับปรุ งหลักสู ตร ให๎สอดคล๎องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงอยูํอยํางตํอเนื่องเมื่อครบก าหนด 5 ปี  โดยด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํง
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
กาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังนี้  การปรับปรุงหลักสูตรจะ
เน๎นที่ความต๎องการนักศึกษา ตลาดแรงงานและสังคม รวมถึง
ความก๎าวหน๎าในศาสตร์ เป็นส าคัญ  โดยระบบการปรับปรุง
หลักสูตรให๎ทันสมัยประกอบด๎วย 4 องค์ประกอบดังนี้ 

1) ด๎านข๎อมูล (Input) คือ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2560  มคอ. 3, 4, 5,  6 แผนการสอนประจ าวิชา 

2) ด๎านกระบวนการ (Process) มีข้ันตอนการด าเนินงาน คือ 
   2.1 พิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   2.2 พิจารณาวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
   2.3 ประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู๎ระหวํางการสอน 
   2.4 ประเมินผลการจัดการเรียนรู๎หลังสอน 
   2.5 ตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู๎ 
   2.6 ทบทวนและปรับปรุงรายวิชา โดยอาจารย์ผู๎สอน 
3) ด๎านผลลัพธ์ (Output) คือรายวิชาในหลักสูตรมีความ

ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
4) ด๎านผลป้อนกลับ คือ ผลลัพธ์การเรียนรู๎ 
 จากองค์ประกอบของระบบการปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัย 

ได๎มีกลไกในการผลักดันให๎เกิดการด าเนินงานอยํางเป็นรูปธรรม
เพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎  คือ รายวิชามีความทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) พิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งก าหนดไว๎วํา (1) เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎ ความสามารถและทักษะด๎านการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย (2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎มีเจตคติที่ดีและสามารถ
ประยุกต์ความรู๎เพ่ือประกอบอาชีพด๎านออกแบบเครื่องแตํงกาย 
(3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ 
แก๎ปัญหาและสร๎างสรรค์งานวิจัยทางการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
(4) เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  ภาษา    
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎มี
คุณธรรม จริยธรรม  ภาวะผู๎น า  มนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ
และมีจิตอาสาพัฒนาท๎องถิ่น 

2) ก าหนดแนวปฏิบัติให๎อาจารย์ผู๎สอนแจกแนวการสอนตาม
ก าหนด 
   3) ก าหนดให๎ผู๎สอนรายงาน มคอ.5 ที่สอดคล๎องตามที่ก าหนดไว๎
ใน มคอ.3  
การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรฯ 

 จากการด าเนินงานตามระบบข๎างต๎นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
รํวมกันประเมินผลกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตาม
ความก๎าวหน๎าในศาสตร์สาขาในการประชุมกรรมการบริ หาร
หลักสูตร  ซึ่งผลการประเมินสรุปได๎วํา หลักสูตรฯ ควรน าข๎อมูล
จากผลประเมินการด าเนินงานตามตัวบํงขี้ TQF รํวมพิจารณาใน
การปรับปรุงหลักสูตรด๎วย รวมถึงการติดตามผลการใช๎หลักสูตร
จากบัณฑิตและผู๎ใช๎บัณฑิตมาเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
และรายวิชาด๎วย นอกจากนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรควรรํวมกัน
ก าหนดแนวทางและทบทวนการด าเนินงานให๎ในภาพรวมรํวมกัน
เพ่ือเป็นประโยชน์กับการน าไปพัฒนาหลักสูตรได๎  รวมทั้งควรมี
การปรับแผนการเรียนของนักศึกษาเ พ่ือให๎ เป็นให๎ทันตํอ
สถานการณ์ทางด๎านเทคโนโลยีที่เข๎ามามีบทบาทในสังคมไทย
ปัจจุบัน  

 

การปรับปรุง/พัฒนาจากการประเมิน 
ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ เห็นได๎วํา การปรับปรุง

หลักสูตรให๎ทันสมัยตามความก๎าวหน๎าของหลักสูตร มีการปรับปรุง
ที่เกิดขึ้น คือ  

       1. มีการรวบรวมข๎อมูลทั้งหมดจากผู๎ใช๎บัณฑิต และสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ออกไปฝึกประสบการวิชาชีพ 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนารายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังได๎
รํวมกันสรุปผลการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาพรวมและในแตํละรายวิชาในหลักสูตรด๎วย  

        2. มีการติดตามผลการใช๎หลักสูตรจากบัณฑิตและผู๎ใช๎
บัณฑิตในปีที่ผํานมา โดยผู๎ ใช๎บัณฑิตได๎ประเมินบัณฑิตและ
หลักสูตรซึ่งสรุปผลได๎วํา บัณฑิตของหลักสูตรเดิม พบวํา นักศึกษา
มีคุณภาพตามมาตรฐาน TQF  ทั้ง 5 ด๎าน ดังนั้นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจึงได๎น าผลดังกลําวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ในปัจจุบัน       

      3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรํวมกันสะท๎อนความคิดเห็นวํา 
ต๎องน าสังเคราะห์ข๎อมูลจากหลายด๎าน ทั้งด๎านผลการประเมินผู๎ใช๎
บัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2562 ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรให๎
เหมาะสม  

     ผลจากการปรับปรุงดังกลําวข๎างต๎น พบวําการการปรับปรุง
หลักสูตรให๎ทันสมัยตามความก๎าวหน๎าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ นั้น
มีการเปลี่ยนแปลง คือ มีการวางแผนการด าเนินงานและก าหนด
ชํวงระยะเวลาที่เหมาะสม 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การวางระบบผู๎สอน
และกร ะบวนกา ร
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 

-การก าหนดผู้สอน 
ในแตํละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการ

ประชุมเพ่ือก าหนดผู๎สอน การเชิญอาจารย์พิเศษ การเชิญวิทยากร 
ในรายวิชาตํางๆ ตามคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจ า
ตามที่ได๎ก าหนดไว๎ใน มคอ.2 ซึ่งมีการประชุมเพ่ือก าหนดผู๎สอนและ
การจัดการเรียนการสอนลํวงหน๎ากํอนเปิดภาคการศึกษาไมํน๎อยกวํา 
90 เพ่ือจะได๎ด าเนินการในขั้นตอนตํอๆ ไปได๎อยํางทันก าหนด
ระยะเวลา เชํน จัดท าประกาศตารางสอนลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา 60  
วัน  จัดท าแผนการสอนและมคอ.3  ลํวงหน๎ากํอนเปิดภาคการศึกษา
ไมํน๎อยกวํา 30 วัน และจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน  
จัดเตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให๎พร๎อมกํอนเปิดภาค
การศึกษา โดยในปีการศึกษา 2561 ได๎มีการน าผลการพิจารณาการ
วางระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากปี
การศึกษา 2561 ที่ถูกน าไปใช๎เป็นแนวทางจากการทบทวนและ
ปรับปรุงจากปีการศึกษา 2560 มาปรับใช๎  ซึ่งการวางระบบผู๎สอน
และกระบวนการจัดการเรียน ในปีการศึกษา 2562 มีแนวทาง ดังนี้ 
 

กลไกลการก าหนดผู้สอน 
1. ผู๎สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาฯ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

รายวิชาที่สอน มีความรู๎ความช านาญความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน 
โดยค านึงถึงประสบการณ์ท างาน และเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์
ประจ าแตํละทําน  

2. กรณีท่ีมีการเชิญอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา  คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษให๎เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่คณะมัณฑนศิลป์ก าหนด (คุณสมบัติเบื้องต๎น คือ คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎อง และ/หรือคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีและมีประสบการณ์ไมํน๎อยกวํา 6 ปี) และพิจารณาความ
เหมาะสมด๎านประสบการณ์การท างานประกอบประวัติการศึกษา  
และในรายวิชาที่เชิญอาจารย์พิเศษสอน  คณะกรรมการบริหาร

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

ตาราง
อ้างอิง 

หลักสูตรฯ มีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนประชุมพิจารณา
ก าหนดอาจารย์ผู๎ที่ท าหน๎าที่ผู๎ประสานงานรายวิชา โดยอาจารย์ผู๎
ประสานงานรายวิชาประสานกับอาจารย์พิเศษ ในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดท าแผนการสอน เกณฑ์การ
ประเมิน มคอ.3  ให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
อาจารย์ผู๎ประสานงานรายวิชามีหน๎าที่อ านวยความสะดวกด๎วนการ
เรียนการสอน เป็นผู๎ชํวยสอน ดูแลการสอบกลางภาคและปลายภาค 
รับคะแนนและข๎อสอบจากอาจารย์พิเศษเพ่ือค านวณคําคะแนนและ
ตัดเกรดตามเกณฑ์ประเมินที่ก าหนดไว๎ใน มคอ.3  
 

ผลการด าเนินงาน 
    อาจารย์ผู๎สอนจัดท า มคอ.3 โดยน าข๎อมูลจาก มคอ.5  รายงาน
ทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มาประกอบเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ในการพิจารณาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดใน
รายวิชา 
 

การประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน 
มีการประเมินผลอาจารย์ผู๎สอนและอาจารย์พิเศษในระบบโดย

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในแตํละรายวิชา  การสังเกตจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ น าผลการ
ประเมิน ไปพัฒนาปรับปรุ งการ เรี ยนการสอนและทบทวน
กระบวนการในการวางระบบผู๎สอนและการจัดการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษา 2563 ตํอไป 

ที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

1 การจัดการศึกษา
สอดคล๎องกับลักษณะ
รายวิชา และวัตถุประสงค์
การเรียนรู๎ 

35 57.5 7.5     

4.28 85.5 
2 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
มีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาดา๎นการ
ออกแบบ 

37.5 47.5 15     

4.23 84.5 
3 มีแผนการศึกษาตลอด

ภาคการศึกษาอยําง
ชัดเจน 

40 37.5 22.5     
4.18 83.5 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ด้านอาจารย์ผู้สอน  

4 อาจารย์ผู๎สอน ที่ปรกึษา 
และกรรมการศิลปนิพนธ์
มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์เหมาะสม 

50 45 5     

4.45 89.0 
5 การแตํงตั้งที่ปรึกษาศิลป

นิพนธ์มีความเหมาะสม 
37.
5 

40 20 2.5   
4.13 82.5 

6 ด๎านความรู๎ การให๎
ค าปรึกษา ได๎รับ
ค าแนะน าที่ชัดเจนและ
เป็นประโยชน ์

52.5 37.5 7.5 2.5   

4.40 88.0 
ด้านการบริหารจดัการ 

7 ระบบสารสนเทศแจ๎ง
ข๎อมูลที่รวดเร็ว เชํน 
Facebook, Line 

32.
5 

47.5 20     
4.13 82.5 

8 ก าหนดการ และ
ระยะเวลา ในการตรวจ
ผลงานแตํละครั้งมีความ
เหมาะสม 

30 32.5 35 2.5   

3.90 78.0 
9 การจัดเวลาให๎ค าปรึกษา

แตํละครั้งมีความ
เหมาะสม เพียงพอ 

40 40 15 5   
4.15 83.0 

10 การประกาศคะแนนการ
ตรวจผลงานนักศึกษาแตํ
ละคร้ัง 

30 55 12.5 2.5   
4.13 82.5 

ด้านสภาพแวดล้อม 

11 สถานที่มีความเหมาะสม 
37.5 50 12.5     

4.25 85.0 
12 การจัดสถานที่ส าหรับนั่ง

รอเพียงพอ 
15 16 8 1 

 4.13 82.5 

 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 
อาจารย์ผู๎สอนมีภาระงานสอนตรงตามความรู๎ความเชี่ยวชาญและ

สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียนและมาตรฐานของหลักสูตร
นอกจากนี้ อาจารย์ผู๎สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาฯ มีความ
เชี่ยวชาญเพ่ิมขึ้นจากการก าหนดให๎สอนในรายวิชาตามคุณวุฒิ 
ความสามารถ และประสบการณ์แล๎ว  ยังท าให๎ได๎เรียนรู๎ศาสตร์อ่ืน
เพ่ิมขึ้นจากการก าหนดให๎เป็นผู๎ประสานและสอนรํวมกับอาจารย์
พิเศษ  ท าให๎เกิด khow how ขึ้นในองค์กร สามารถให๎ค าแนะน า
และถํายทอดให๎กับนักศึกษา เกิดการบูรณาการความรู๎หลายด๎าน 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

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

หลักสูตรมีการก ากับติดตาม และตรวจสอบมาตรฐานการท า
ประมวลการสอน (มคอ.3 และ/หรือมคอ.4) ของอาจารย์ให๎เนื้อหา
ครอบคลุม ครบถ๎วน และทันสมัย กิจกรรมการเรียน การวัดและการ
ประเมินผลมีความเหมาะสม ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนกํอนเปิดภาค
การศึกษา โดยน าแนวทางจากรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.5 และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ผลการประเมินผู๎สอน  รวมทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดด๎านการเรียนการสอนจากนักศึกษา จากปีการศึกษา 2560  
ซึ่งได๎ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหา รายละเอียดกิจกรรม วิธีการสอน 
ให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสภาพการณ์ภายนอก
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 

กลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้    
(มคอ. 3 และ มคอ.4)   
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการตรวจสอบให๎อาจารย์ทุกคน
ต๎องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุก
รายวิชาแจกนักศึกษา ซึ่งอาจารย์ผู๎สอนจัดสํงให๎ภาควิชาฯ และ
ภาควิชาฯ มีแนวปฏิบัติการเผยแพรํแผนการเรียนรู๎ให๎อยูํในรูปแบบ
ออนไลน์เพ่ือเป็นการลดเอกสาร รวมทั้งนักศึกษาและอาจารย์ผู๎สอน
สามารถเข๎าถึงได๎ตลอดเวลา รวมทั้งท าให๎มีความยืดหยุํนในการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเหมาะสม  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ให๎มีการรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
และ/หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วันนับแตํสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุก
รายวิชาที่เปิดสอน 
 

ผลการด าเนินงาน 
แตํละรายวิชาอาจารย์ผู๎สอนจะจัดท าแผนการสอน ซึ่งระบุวิธีการ

เรียนการสอน (มคอ.3) พร๎อมทั้งอธิบายให๎แกํผู๎เรียนกํอนเริ่มการ
เรียนการสอนของรายวิชา เพ่ือให๎ผู๎เรียนรับทราบและเข๎าใจตรงกัน 
และนักศึกษา อาจารย์ผู๎สอน ที่สามารถเข๎าถึงและตรวจสอบได๎
ตลอดเวลา 
 

การประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้    (มคอ. 3 และ มคอ.4) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาก ากับ ติดตาม 

 



 

 

53 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู๎ เพ่ือใช๎เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดท าและติดตามประมวลการสอนรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไป 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการฯ 
มีการสื่อสารให๎ผู๎มีสํวนได๎เสียอยํางทั่วถึง ผํานชํองทางกรุ๏ปไลน์

ภาควิชาฯ และมีแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนการสอนในรายวิชา
ในภาคการศึกษาถัดไป   
 

 -การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การจัดการศึกษาที่ยึดหลักวําผู๎เรียนมีความส าคัญท่ีสุด  ผู๎เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎  ดังนั้นกระบวนการ
จัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ 
 

กลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรํวมกันบูรณาการกิจกรรมนักศึกษา
กับงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุศิลปวัฒนธรรม 

2. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรรํวมกันพิจารณากิจกรรมที่จัด
ให๎นักศึกษา 

3. ก าหนดให๎วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ การออกแบบสิ่งทอ และ
การออกแบบเครื่องแตํงกาย  บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 

4. ทบทวนกิจกรรมที่จัดให๎นักศึกษาในรูปแบบบูรณาการกับ
รายวิชา 

5. จัดการความรู๎ สร๎างแนวปฏิบัติที่ดี 
 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรได๎มีการด าเนินการตามระบบและกลไก ซึ่งประกอบด๎วย  
1) ด๎านข๎อมูล (Input) คือ รายวิชา, อาจารย์ประจ าหลักสูตร, 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2) ด๎านกระบวนการ (Process) มีข้ันตอน การด าเนินงาน คือ 
  2.1 ได๎ก าหนดให๎บางรายวิชามีการจัดกิจกรรมเสริมจากชั่วโมง

เรียนเพ่ือให๎นักศึกษาได๎เข๎ารํวมและเรียนรู๎จากผู๎เชี่ยวชาญภายนอก  
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

  2.2 การบูรณาการพันธกิจตํางๆ กับการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีในบางรายวิชาของหลักสูตรฯ 

  2.3 เพ่ิมการพัฒนาการฝึกปฏิบัติการจากผลการด าเนินงานที่
นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานจริงโดยปรับปรุงจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจและข๎อเสนอแนะของหนํวยงาน โดยน ามาจาก
ข๎อเสนอแนะของหนํวยงานที่นักศึกษาได๎ไปฝึกงานในปีการศึกษาที่
ผํานมา  

 2.4 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 1/2562 หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือทบทวน
ผลการด าเนินงานของปีการศึกษาที่ผํานมาเกี่ยวกับการบูรณาการกับ
จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี  มีความ
เหมาะสมหรือไมํ  

 3) ด๎านผลลัพธ์ (Output) คือ มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในหลักสูตร  

 4) ด๎านผลป้อนกลับ คือ ผลการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการด๎านท านุบ ารุงศิลปะ ด๎านงานวิจัย  
และด๎านบริการวิชาการ 
 

การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     จากระบบการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม  ในหลักสูตรมีการประเมิน
กระบวนการในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  วําในปี
การศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ควรปรับปรุงรายวิชาที่มีการบูรณาการ 
ด๎านการบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับด๎านบริการวิชาการ 

ด๎านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  บูรณาการกับ รายวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ และรายวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย
ลักษณะไทย 

ด๎านบริการวิชาการ บูรณาการกับรายวิชาการออกแบบเครื่อง
แตํงกาย และรายวิชาการออกแบบสิ่งทอ 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการฯ  
การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎สอน  จัดบรรยากาศและ

สิ่งแวดล๎อมที่ เ อ้ือตํอการเรียนรู๎  ใช๎การวิจัยเป็นสํวนหนึ่ งของ
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

กระบวนการเรียนรู๎  ผู๎สอนและผู๎เรียนอาจเรียนรู๎ไปพร๎อมกัน จาก
สื่อและแหลํงวิทยาการประเภทตํางๆ จัดการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นได๎ทุก
เวลาทุกสถานที่  มีการประสานความรํวมมือกับชุมชน  รวมทั้งจัดให๎
มีการพัฒนาบุคลากรผู๎ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎
พัฒนาขีดความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ในโอกาส
แรกที่ท าให๎ได๎อันจะน าไปสูํการแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยําง
ตํอเนื่อง 
 

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

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การประเมินผู๎เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 

-กา รประ เ มิ น ผลกา ร เ รี ย น รู๎ ต า มกรอบมาตร ฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
    การประ เมินผลการ เรี ยนรู๎ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ในแตํละรายวิชามีการใช๎เกณฑ์ที่แตกตําง
กันไป ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร มคอ.3 แตํละรายวิชา ซึ่งมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

- วิชาทางบรรยายและทฤษฎี มีการประเมินผู๎เรียนโดยการให๎
คะแนนการบ๎าน รายงาน ท างานที่ได๎รับมอบหมายในชั้น
เรียน โครงงานพิเศษ และการน าเสนอโครงงานรํวมด๎วย 

- วิชาฝึกปฏิบัติ มีการประเมินผู๎เรียนโดยการปฏิบัติงาน การ
น าเสอนแผนการปฏิบัติงานจัดท ารายงาน การสอบปฏิบัติ 
และสอบปลายภาคท้ังแบบข๎อเขียนและแบบปากเปลํา 

- วิชาฝึกวิชาชีพ (รายวิชาฝึกงาน) มีการประเมินผลผู๎เรียน
โดยการปฏิบัติงานในสถานที่ท างานจริง  ซึ่งมีเจ๎าหน๎าที่หรือ
หัวหน๎าควบคุมงานเป็นผู๎ประเมินนักศึกษารํวมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา  โดยประเมินจากรายงานการฝึกษาที่ท าสํงและการ
ตรวจประเมินนักศึกษา ณ สถานที่ปฏิบัติงาน  

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

ตาราง
อ้างอิง 

- วิชาโครงงาน (การเตรียมศิลปนิพนธ์ และศิลปนิพนธ์) 
นักศึกษาจะท าโครงงานภายใต๎ค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยมีการเข๎าพบอาจารย์ที่ปรึกาโครงงานอยําง
สม่ าเสมอและระบุไว๎ในแผนการสอนของนักศึกษา และมี
การประเมินผลจากการน าเสนอโครงรํางของโครงงาน ทั้ง
แบบรายงานและน าเสนอตํอคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ การ
น าเสนอรายงานความก๎าวหน๎าในการท าโครงงาน และ
ประเมินผลส าเร็จของโครงงาน และการจัดท ารายงาน 
 

กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ทุกรายวิชาอาจารย์ผู๎สอนจะระบุเกณฑ์ที่ใช๎ในการประเมิน
นักศึกษาไว๎ในแผนการสอนของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งได๎จัดท า
แจกและชี้แจงตํอนักศกึษาเมื่อเริ่มเปิดภาคการศึกษา   

2. สิ่งที่มอบหมายให๎นักศึกษาให๎นักศึกษาท าเพ่ือการประเมิน 
ผํานการพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ  

3. ภายหลังการสอบ อาจารย์ผู๎สอนทุกรายวิชาต๎องแจ๎งคะแนน
สอบให๎แกํนักศึกทราบภายในเวลาที่ก าหนด  เพ่ือให๎นักศึกษา
สามารถถอนรายวิชาได๎ทันเวลา หรือปรับปรุงพัฒนาผลการ
เรียนให๎ดีขึ้น 

4. ภายหลังการสอบปลายภาค  ภาควิชาฯ มีการประชุมเพ่ือ
พิจารณาและทบทวนผลการสอบของรายวิชาตํางๆ  

5. นักศึกษาที่ทราบเกรดสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนตํอ
อาจารย์ผู๎สอนได๎โดยตรง  โดยการขอดูผลการให๎คะแนน 
เพ่ือตรวจสอบผลคะแนนในรายวิชานั้น และด าเนินการแก๎ไข
หากมีข๎อผิดพลาด 

 

ผลการด าเนินงาน 
มีการแจ๎งเกณฑ์ วิธีการประเมิน สัดสํวนการให๎คะแนนอยําง

ชัดเจน ไว๎ในแผนการสอนของแตํละรายวิชาซี่งได๎แจกและชี้แจงเมื่อ
เปิดภาคการศึกษาให๎นักศึกษาทราบ 

 

การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

น าวิธีการประเมินที่ก าหนดไว๎มาใช๎ในการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการฯ 
สามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู๎ได๎  โดยการให๎คะแนนและตัด

เกรดแบบอิงเกณฑ์  
 

 -การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ที่ก าหนด ใน มคอ.3 อยํางน๎อยร๎อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา (5 รายวิชาจาก
ทั้งหมด 19 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562) 
   เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ 
 

กลไกลการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรรํวมกันก าหนดเกณฑ์แนวทง

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
2. ด าเนินการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ 
3. รายงานผลการทวนสอบตํอหลักสูตรฯ 
4. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรรํวมกันพิจารณาผลการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ 
5. สรุปแนวทางแก๎ไขและข๎อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

รายวิชาและหลักสูตร 
6. จัดการความรู๎  สร๎างแนวปฏิบัติที่ดี 

 

ผลการด าเนินงาน 
     การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาใน
หลักสูตรฯ ด าเนินการตามระบบและกลไกดังนี้  

1) ด๎านข๎อมูล (Input) คือ รายวิชาของแตํละภาคการศึกษา  ผล
ประเมินการเรียนรู๎ของนักศึกษา 

2) ด๎านกระบวนการ (Process) มีข้ันตอนการด าเนินงาน คือ 
   2.1 ก าหนดแนวทางการทวนสอบหรือการตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา 
   2.2 ก าหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการตรวจสอบการประเมินผลการ

เรียนรู๎ของนักศึกษา 
   2.3 ด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของ

นักศึกษาตามท่ีระบุไว๎ 
   2.4 รายงานผลตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของ
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

นักศึกษาตํอหลักสูตร 
   2.5 กรรมการบริหารหลักสูตรรํวมกันพิจารณาตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาที่มีความผิดปกต ิ
   2.6 สรุปแนวทางแก๎ไขและข๎อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

รายวิชา และหลักสูตร 
3) ด๎านผลลัพธ์ (Output) คือ การประเมินผลการเรียนรู๎ของ

นักศึกษาอยํางมีคุณภาพ 
   4) ด๎านผลป้อนกลับ คือ ผลการทวนสอบผลสัมฤทิธิ์ของนักศึกษา 
 

การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 จากการด าเนินงานตามระบบ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรํวมกัน
พิจารณาการประเมินผลการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎
ของนักศึกษา  สรุปได๎วํา กระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู๎ของนักศึกษาควรปรับปรุงวิธีการประเมินให๎เหมาะสมในแตํละ
รายวิชาและผู๎สอนทุกคนมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎
ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ด๎านความรู๎ 
ด๎านทักษะทางปัญญา ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และควรมีการประเมินที่เน๎นคุณภาพ 
เชํน การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การสัมภาษณ์ผู๎สอน ผู๎เรียน และ
บุคลากรที่เกี่ยวกับการใช๎หลักสูตร 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการฯ 
     มีแนวปฏิบัติในด๎านการประเมินที่เน๎นคุณภาพ เชํน การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การสัมภาษณ์ผู๎สอน ผู๎เรียน และบุคลากรที่
เกี่ยวกับการใช๎หลักสูตรท าให๎ได๎ข๎อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

 -การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
     หลักสูตรฯ มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร ด าเนินการตามระบบและกลไก           
 

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

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนรํวมกันเพ่ือ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผู๎เรียนใน มคอ.3 และ มคอ.4 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

พร๎อมก าหนดให๎อาจารย์ผู๎สอนและผู๎เรียนรํวมกันปรับปรุง
ก าหนดเกณฑ์ และสัดสํวน วิธีการให๎คะแนน ในการ
ประเมินตามรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนนั้นๆ  

2. อาจารย์ผู๎สอนจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
ตามเกณฑ์ที่ระบุไว๎ใน มคอ.3 และ มคอ.4   

3. อาจารย์ผู๎สอนสํงผลการประเมินให๎คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเป็นผู๎ตรวจสอบ หากพบวําผลการประเมินใน
รายวิชาใด  มีความผิดปกติให๎แจ๎งผู๎สอนเพ่ือชี้แจง อธิบาย
และแก๎ไขตามความเหมาะสม  

4. อาจารย์ผู๎สอนจัดท า มคอ.5 หรือ 6 ภายใน 30 วันนับแตํ
สิ้นภาคการศึกษา และน าสํงให๎คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรตรวจสอบ  

5. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท า มคอ.7 และจัดท าให๎
แล๎วเสร็จภายใน 60 นับแตํวันสิ้นภาคการศึกษา รวบรวม
ข๎อมูล และรายงานผลการด าเนินงานตํอคณะ 
 

ผลการด าเนินการ 
     การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร ด าเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้ 
     1) ด๎านข๎อมูล (Input) คือ มคอ.3  มคอ.5 มคอ.7 

 2) ด๎านกระบวนการ (Process) มีข้ันตอนการด าเนินงาน คือ 
    2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนรํวมกัน

เพ่ือก าหนดเกณฑ์การประเมินผู๎เรียนใน มคอ.3 และ มคอ.4 พร๎อม
ก าหนดให๎อาจารย์ผู๎สอนและผู๎เรียนรํวมกันปรับปรุงก าหนดเกณฑ์ 
และสัดสํวน วิธีการให๎คะแนน ในการประเมินตามรายวิชาที่เปิดสอน
ในภาคเรียนนั้นๆ  
      2.2 อาจารย์ผู๎สอนจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
ตามเกณฑ์ที่ระบุไว๎ใน มคอ.3 และ มคอ.4   
      2.3 อาจารย์ผู๎สอนสํงผลการประเมินให๎คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเป็นผู๎ตรวจสอบ หากพบวําผลการประเมินในรายวิชาใด  มี
ความผิดปกติให๎แจ๎งผู๎สอนเพ่ือชี้แจง อธิบายและแก๎ไขตามความ
เหมาะสม  
      2.4 อาจารย์ผู๎สอนจัดท า มคอ.5 หรือ 6 ภายใน 30 วันนับแตํ
สิ้นภาคการศึกษา และน าสํงให๎คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบ  
     2.5 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท า มคอ.7 และจัดท าให๎
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

แล๎วเสร็จภายใน 60 นับแตํวันสิ้นภาคการศึกษา รวบรวมข๎อมูล และ
รายงานผลการด าเนินงานตํอคณะ 

 3) ด๎านผลลัพธ์ (Output) คือ การประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตรที่มีคุณภาพ 

 4) ด๎านผลป้อนกลับ คือ ผลประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร 
 

การประเมินกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
     การประเมินผลการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตรในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให๎ทุกฝ่าย
มีสํวนรํวมในการด าเนินงานเกี่ยวกับ มคอ.7 เพ่ือเตรียมความพร๎อม
การประคุณภาพ  
 

ผลทีไ่ด้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการฯ 
     จากระบบการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5, 6 และ 7) ได๎มีกลไกในการผลักดันให๎เกิด
การด าเนินงานอยํางเป็นรูปธรรม  คือมีการจัดท าและสํง มคอ.5 
ครบถ๎วนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

   

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

   

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการ
เปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

   

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

   

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

   

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

   

8) อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด๎านการ
จัดการเรียนการสอน 

   

9) อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 

   

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

   

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.52  ข๎อมูลสํวนกลาง 

12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อย
กวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.57  ส ารวจโดย น.ส.
ณัชชา แสง 

รวมตัวบํงช้ีในปีนี้ 12  สุวรรณภัทร 
จ านวนตัวบํงช้ีที่ด าเนินการผํานเฉพาะตัวบํงช้ีที่ 1-5 5   

ร๎อยละของตัวบํงช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบํงช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผําน 12   

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

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

- ไมํมี -    
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา)  

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการ

แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

- ไมํม ี-       
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2562  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน 

มาตรการที่
ด าเนินการ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

- ไมํมี -      
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2562  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- ไมมํี -      

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (น ามาจาก มคอ.5 แตํ
ละวิชา)  

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอ๎างอิง มี ไมํม ี
- ไมํม ี-       

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม - 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ 
ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไข 
ปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม   มคอ.5 
ความรู ๎   มคอ.5 
ทักษะทางปัญญา   มคอ.5 
ทักษะความสัมพันธ์ ระหวํางบุคลและความ
รับผิดชอบ 

  มคอ.5 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  มคอ.5 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไมํมี  
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จ านวนอาจารย์ใหมํ ... คน  จ านวนอาจารย์ที่เข๎ารํวมปฐมนิเทศ ... คน 
 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมที่จดั 
หรือเข๎ารํวม 

จ านวน 
สรุปข๎อคิดเห็น และประโยชน ์

ที่ผู๎เข๎ารํวมกจิกรรมได๎รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ๎างอิง อาจารย ์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

โครงการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 1 ได๎รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารด๎านภาษา  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

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

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
11/4  = 3.50 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. รูปแบบการสอนสํงเสริมการพัฒนานักศึกษาในการแสวงหาองค์ความรู๎และสร๎างนวัตใหมํในวิชาชีพ 
และผลักดันด๎านความคิดสร๎างสรรค์ 

2. หลักสูตรมีการก าหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู๎ที่ชัดเจนและมีการรายงานผลการ 
ประเมินผลการเรียนรู๎ผู๎เรียนที่น าไปสูํการปฏิบัติและปรับปรุงอยํางเหมาะสม 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. หลักสูตรมีการก าหนดกระบวนการวางระบบผู๎สอนและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล๎องสัมพันธ์

กันตลอดกระบวนการ 
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หมวดที ่6 
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสํวนรํวมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให๎มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
 

กลไกที่ด าเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ในการจัดหา
เพ่ือให๎มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ส าหรับนักศึกษาโดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรประชุมจัดท าแผนงบประมาณ(แผนปฏิบัติราชการประจ าปี)  
จากการทบทวนแผนปฏิบัติราชการปีกํอนหน๎าเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู๎ เชํน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือทดแทนและเพ่ิมเติมให๎
เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและมีการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ือซํอมแซมครุภัณฑ์เดิม  โดยการวิเคราะห์โครงการ
ตํางๆ ระยะเวลา งบประมาณ ผู๎รับผิดชอบ ซึ่งในแตํละปีอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรจะเสนอโครงการที่มีสํวนในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน และแผนการจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ทางการศึกษาที่จ าเป็นตํอการจัดการศึกษา ซึ่งมาจากการประเมิน
ของนักศึกษา การสังเกตของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร มคอ.5  
และรายงานการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  น ามารํวมกั น
พิจารณาตามความต๎องการ จ าเป็นและเหมาะสม ภายใต๎ข๎อจ ากัด
ด๎านสถานที่ งบประมาณ จากนั้นเสนอแผนปฏิบัติราชการให๎ที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ  แล๎วจึงด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
 

ผลการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษา 2562 ภาควิชาฯ มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎

ที่เหมาะสม เพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ห๎องปฏิบัติการตัดเย็บ ประกอบได๎ด๎วย จักรอุตสาหกรรม 

จ านวน 12 คัน  
     โดยการจัดหาสิ่งสนับสนุนตํางๆ เหลํานี้  เกิดจากความต๎องการ
ของอาจารย์ผู๎สอน ข๎อเสนอแนะของผู๎เรียน  การสังเกตการณ์จัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ถูกวิเคราะห์ รวบรวม 
ปัญหาจากการจัดการเรียนการสอน และเป็นข๎อเสนอแนะเมื่อปี
การศึกษา 2561  ภาควิชาฯ ได๎จัดท าแผนเสนอคณะกรรมการ

แผนปฏิบัติ
ราชการ
ภาควิชาฯ 
มคอ.3 
มคอ.5 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ประจ าคณะและได๎รับอนุมัติ เมื่อปีการศึกษา 2562   
 

การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ ให้
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
     จากการประเมินกระบวนในระบบการมีสํวนรํวมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ือให๎มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎  ประจ าปีการศึกษา 
2562 ในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ให๎เพ่ิมกระบวนการ
แนะน าและติดตามการใช๎งานห๎องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา  โดยมอบหมายให๎อาจารย์ผู๎รับผิดชอบรายวิชาท าหน๎าที่ 
 

ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการปรับปรุง 
จากผลการประเมินกระบวนการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได๎มีการ

ปรับปรุงพัฒนากระบวนโดยเพ่ิมข้ันตอนการแนะน าและติดตามการ 
ใช๎งานห๎องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการ
จัดการเรียนการสอน 

มีสิ่งสนับสนุนอยํางเพียงพอและเหมาะสมตํอการจัดการเรียนการ
สอนที่เอ้ือประโยชน์ตํอผู๎เรียน 

 

กลไกการจัดการข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     การด าเนินงานโดยมีสํวนรํวมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให๎
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอ
และเหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ด าเนินการ
ตามระบบการดังนี้  

1) ด๎านข๎อมูล (Input) คือ ห๎องปฏิบัติการตัดเย็บ และ
ห๎องปฏิบัติการสกรีน 

2) ด๎านกระบวนการ (Process) มีข้ันตอนการด าเนินงาน คือ 
   2.1 มีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบรายวิชาและบุคลากร เพ่ือรับผิดชอบ

การด าเนินงานด๎านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎โดยการส ารวจความ
ต๎องการ และส ารวจความพร๎อมใช๎ของสิ่งอ านวยความสะดวกหาก
พบวําไมํสามารถใช๎งานได๎ จะแจ๎งให๎คณะทราบแล๎วด าเนินการขอ
งบประมาณในการซํอมหรือเปลี่ยนครุภัณฑ์ดังกลําว เพ่ือให๎มีสภาพ
พร๎อมใช๎งาน                 

  2.2 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากรท าหน๎าที่ดูแล
ห๎องปฏิบัติการและให๎บริการแกํอาจารย์และนักศึกษา   
     2.3 การก าหนดหน๎าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาหรือซํอมแซม
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ โดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานด๎าน
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การแจ๎งซํอมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ทันทีนับตั้งแตํวันที่สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู๎ เกิดความเสียหาย พร๎อมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินงานของคณะ 

 2.4 ก าหนดระบบการจัดการ ยืม คืน สิ่งอ านวยความสะดวก
ตํางๆ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลําวเกิดผลที่ชัดเจน ดังนี้ วัสดุ 
อุปกรณ์และห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการตํางๆ มีสถานะและการใช๎งาน
ที่ชัดเจนทุกครั้ง  จึงท าให๎ผู๎สอนและผู๎เรียนทุกคนสามารถ
ก าหนดการใช๎งานได๎ดียิ่งขึ้น  

2.5 คณะกรรมการมีการน าผลจากการประเมินมาประชุมและ
ด าเนินการจัดซื้อและปรับปรุงห๎องปฏิบัติการ ให๎มีความพร๎อมในการ
ใช๎งาน 

2.6 หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในทุกภาคเรียนได๎มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  และรับข๎อเสนอจากนักศึกษาโดยมี
แบบสอบถามความคิดเห็นด๎านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักศึกษา
และอาจารย์   

2.7 น าผลประเมินที่ได๎มาหาแนวทางปรับปรุง  โดยน าเข๎าที่
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และ
วัสดุ และน าเสนอตํอผู๎รับผิดชอบในระดับที่สูงข้ึน  
     3) ด๎านผลลัพธ์ (Output) คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอ
และเหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอน  
     4) ด๎านผลป้อนกลับ คือ  ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการจัดการเรียน
การสอน 
 

ผลการด าเนินงาน      
  มีอาจารย์ประจ าหลักสู ตร และบุคลากรท าหน๎ าที่ ดู แล

ห๎องปฏิบัติการและให๎บริการแกํอาจารย์และนักศึกษา  โดยมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู๎ ดังนี้ 

- ห๎องปฏิบัติภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ชั้น 5 ส าหรับ
การเรียนการสอนรายวิชาการสร๎างแพทเทิร์นและตัดเย็บ 

- ห๎องปฏิบัติการภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย ชั้น 6  
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา Print for Fashion, Knitwear 
และ Textile 

- ครุภัณฑ์หุํนส าหรับเดรป จ านวน 50 ตัว 
- ครุภัณฑ์หุํนโชว์ชุด จ านวน 100 ตัว  
- ครุภัณฑ์จักรกระเป๋าหิ้ว จ านวน 53 ตัว 
- ครุภัณฑ์จักร อุตสาหกรรม จ านวน 44 ตัว  
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- เครื่องถักนิตติ้ง จ านวน 6 ตัว 
- กี่ทอผ๎าขนาดเล็ก จ านวน 10 ตัว 
- คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, จอฉายภาพ 3 มิติ 
- เครื่องเสียง 
- เครื่องปรับอากาศ 
- มีระบบเครือขํายอยํางทั่วถึงทั้งแบบมีสายและ ไร๎สาย 
- มีวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 

 

การประเมินกระบวนการจัดการข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะกรรมการมีการน าผลจากการประเมินมาประชุมและ

ด าเนินการจัดซื้อและปรับปรุงห๎องปฏิบัติการ ให๎มีความพร๎อมในการ
ใช๎งาน   
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 
ระบบการจัดการ ยืม คืน สิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ  ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงดังกลําวเกิดผลที่ชัดเจน ดังนี้  วัสดุ อุปกรณ์และ
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการตํางๆ มีสถานะและการใช๎งานที่ชัดเจนทุก
ครั้ง  ท าให๎ผู๎สอนและผู๎เรียนทุกคนสามารถก าหนดการใช๎งานได๎ดี  
 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ตํอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 

ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่
เพียงพอและเหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอน 
 

กลไกการส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในทุกภาคเรียนได๎มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  และรับข๎อเสนอจากนักศึกษาโดยมี
แบบสอบถามความคิดเห็นด๎านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักศึกษา
และอาจารย์ 
 

ผลการด าเนินงาน      
มีการประเมินความพึงพอใจ  น าผลประเมินที่ได๎มาหาแนวทาง

ปรับปรุง โดยน าเข๎าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ
จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ และน าเสนอตํอผู๎รับผิดชอบในระดับที่สูงข้ึน 
 

การประเมินกระบวนการส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการจัดการ
เรียนการสอน 
 

หัวข้อประเมิน คะแนน 
1. ความพร๎อมของห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ภาควิชาฯ 4.25 
2. ความพร๎อมของห๎องเรียน สภาพแวดล๎อม ในคณะฯ 4.25 
3. ความพร๎อมของหนังสือ วารสาร สื่อ ฯลฯ ของส านักหอสมุด
คณะ 

4.25 

4. คณะจัดให๎มีพื้นที่ส าหรับพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างาน
รํวมกันระหวํางนักศึกษา 

4.25 

5. การให๎บริการอินเทอร์เน็ต WIFI ในอาคารของคณะ 3.50 
6. ความพร๎อมของหลักสูตร ทั้งในด๎านโครงสร๎างหลักสูตร 
วัตถุประสงค์หรือความคาดหวังของหลักสูตร รายวิชา อาจารย์
ผู๎สอน ทรัพยากรการเรียนรู๎ สิ่งอ านวยความสะดวก แหลํงข๎อมูล
สารสนเทศ 

4.25 

7.ความพอใจตํอการจัดการข๎อเสนอแนะ ข๎อร๎องเรียน  4.25 
เฉลี่ย 4.14 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมนิ  : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 2 ระดับ 3 3 

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

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่พร๎อมใช๎งานและเพียงพอตํอจ านวนนักศึกษา 
2. หลักสูตรมีระบบการด าเนินงานและติดตาม โดยก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 

โอกาสในการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบการดูแลรักษาและการให๎บริการด๎านสิ่งสนับสนุนแกํนักศึกษาและบุคลากรอยํางเป็น

รูปธรรม 
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมินปีที่ผ่านมา 
ความเห็นของ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
1. การเก็บข๎อมูลความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตให๎
มากกวํานี้ และน าผลที่ได๎จากการประเมินฯ ไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องความ
ต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิตมากขึ้น 

เห็นด๎วย อยูํระหวํางการด าเนินงาน 

2. ควรมีกิจกรรมสํงเสริมให๎มีการสร๎างเครือขําย
โดยให๎ศิษย์เกําได๎รํวมกิจกรรมเพ่ือเป็นตัวอยําง
หรือแนวทางในการประกอบวิชาชีพที่ดี  หรือ
อาจสํงเสริมให๎อาจารย์พิเศษรับนักศึกษาไป
ชํวยงาน 

เห็นด๎วย อยูํระหวํางการด าเนินงาน 

3. ก ากับติดตามให๎นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตาม
แผนของหลักสูตร รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุที่มี
ผลตํอการไมํส าเร็จการศึกษา และสาเหตุที่มี
ผลกระทบตํออัตราการคงอยูํของนักศึกษา 

เห็นด๎วย อยูํระหวํางการด าเนินงาน 

4. ควรวิเคราะห์สาเหตุของแนวโน๎มที่ยังไมดํีขึ้น 
เชํน กระบวนการรับนักศึกษาตามนโยบายของ
คณะฯ /มหาวิทยาลัยหรือระบบ TCAS ตั้งแตปํี
การศึกษา 2561-ปัจจุบัน ซึ่งยังไมํมีการประเมิน
คุณภาพนักศึกษาจากการรับในระบบนี้ และไมํมี
การทบทวนอัตราสํวนตํอคุณภาพของนักศึกษาที่
รับจากแตํละเกณฑ์ในแตํละรอบ (วิธีรับ) ในปี
การศึกษานั้นๆ อยํางละเอียดถี่ถ๎วน 

เห็นด๎วย อยูํระหวํางการด าเนินงาน 

5. ควรพิจารณาในการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎า
เรียนวํา สัดสํวนเดก็ท่ีรับมาของแตํละรอบ (วิธี
รับ) เด็กรอบไหนเป็นอยํางไร รอบไหนที่ท า 
Score ให๎หลักสูตร เชํน รอบที่รับจากโควต๎า
โรงเรียนสาธิตฯ / ภูมิภาค 

เห็นด๎วย อยูํระหวํางการด าเนินงาน 

6. ควรสนับสนุนให๎อาจารย์ขอต าแหนํงทาง
วิชาการและสนับสนุนให๎ศึกษาตํอในสาขาที่
เกี่ยวข๎อง 

เห็นด๎วย อยูํระหวํางการด าเนินงาน 

7. สํงเสริมให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรท างาน
วิชาการ งานวิจัย ที่เก่ียวข๎องกับหลักสูตรให๎
ครอบคลุมทุกคน 

เห็นด๎วย อยูํระหวํางการด าเนินงาน 
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ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมินปีที่ผ่านมา 

ความเห็นของ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

8. สนับสนุนให๎อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาไมํตรง
สาย ท างานออกแบบสร๎างสรรค์ ให๎ตรงกับการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย เพื่อสร๎างสรรค์เป็น
นวัตกรรมใหมํๆ 

เห็นด๎วย อยูํระหวํางการด าเนินงาน 

9. ให๎เน๎นงานวิชาการท่ีตรงกับรายวิชา/
หลักสูตร/สาขา ที่เปิดสอน 

เห็นด๎วย อยูํระหวํางการด าเนินงาน 

10. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีสํวนรํวมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพ่ือให๎มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ให๎มี
การติดตามเพ่ือดูความถีใ่นแตํละรายวิชาที่เด็กได๎
ใช๎สิ่งตํางๆ เหลํานี้นั้น  สํงผลตํอการเรียนการ
สอน คะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นหรือไมํ 

เห็นด๎วย อยูํระหวํางการด าเนินงาน 

11. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
นําจะเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพ เชํน ความต๎องการ
สิ่งสนับสนุนตํางๆ ที่แสดงให๎เห็นถึงการมีสํวน
รํวมของอาจารย์/ นักศึกษา เป็นผู๎เสนอ แล๎ว
หลักสูตรได๎ด าเนินการตามความต๎องการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู๎ด าเนินการตาม
ข๎อเสนอนั้นๆ นอกจากนี้ ให๎มีการเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานกับปีที่แล๎ว 

เห็นด๎วย อยูํระหวํางการด าเนินงาน 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 21 พ.ย.62 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. บัณฑิตระบุวํา โรงปฏิบัติงานและสถานที ่ ไมํ

เอ้ืออ านวยตํอการใช๎งาน สํวนเครื่องมือ
อุปกรณ์ของภาควิชา บางรายวิชายังมีไมํ
เพียงพอ 

 

2. ควรเพ่ิมความเข๎มข๎นของเนื้อหา และการลงมือ
ท างานจริงมากกวําเดิม อาจเชิญวิทยากรที่มี
ประสบการณ์จริง เรียนจบสายตรงจริงมาสอน 
เพ่ิมการลงพื้นที่ดูงาน ศึกษาแบรนด์จริง เพ่ือ
เปิดโอกาสให๎เด็กจบมาจะได๎มีงานรองรับ 

เห็นด๎วย และอยูํระหวํางการน าไปพิจารณา ใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งตํอไป (AUN-QA) 

3. อยากให๎เน๎นเรื่องการตลาด เพราะจ าเป็นและ
เป็นประโยชน์อยํางมาก หากท าธุรกิจสํวนตัว 

 

4. ควรให๎มกีารฝึกงานรํวมกับสไตลิส ชํางภาพ 
วิทยากรเฉพาะทาง 

 

5. ควรสอนการใช๎เทคโนโลยีให๎มากยิ่งขึ้น เชํน 
Excel และเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ 

 

6. อยากให๎คณะฯ ได๎ทุน และมีกิจกรรมรํวมกับ
สถาบันหรือบริษัทตํางๆ หลากหลาย 

 

7. ควรมีการสอนภาษาอังกฤษ จีน เพ่ือการ
สื่อสารในการท างาน และการศึกษาตํอ 

 

8. ควรมุํงเน๎นให๎นักศึกษาสร๎างสรรค์ผลงานด๎วย
ตนเอง สอนวิเคราะห์และพัฒนาแนวความคิด
ตั้งแตปํีแรกๆ ให๎มากข้ึน 

 

9. ต๎องการความใสํใจนักศึกษาอยํางเทําเทียมกัน
ให๎มากกวํานี้ พัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาให๎
เป็นสากล 

 

10. ควรเพิ่มเวลาให๎กับวิชาของภาคฯ ตั้งแตชํั้นปี
ที่ 1 เชํน วิชาออกแบบ ตัดเย็บ แพทเทริน์
พ้ืนฐาน เป็นต๎น 

 

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

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ผู๎จ๎างงานเห็นวําความรู๎ การฝึกปฏิบัติ ทักษะด๎าน

ที่บัณฑิตควรเน๎นหรือเพ่ิมเติมเป็นพิเศษ ได๎แกํ 
1. ความใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน 
2. ทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพจากการศึกษามี

น๎อย 
3. ผลมีความสร๎างสรรค์ สวยงาม แตํขาดการให๎

ความส าคัญและเน๎นรายละเอียด รวมถึงคุณภาพ
ของเนื้องาน  

 
เห็นด๎วย และอยูํระหวํางด าเนินการหาแนวทาง

ปรับปรุง และน าไปพิจารณา ในการปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งตํอไป (AUN-QA) 

ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ๎ามี) 
………………………………………………................................................................................................................. 
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หมวดที ่8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
 
 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ กลับมาจัดการเรียนการสอนที่วังทําพระ เป็นหลัก 
 
 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 
 

เนื่องด๎วยผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทางหลักสูตรฯ รํวมกับผู๎ประกอบการมีข๎อตกลง 
ใหน๎ักศึกษาสามารถขอปรบัเปลี่ยนกิจกรรมฝึกงานและระยะเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย และยังคงได๎ผลลัพธ์
การเรียนรู๎ตามที่ก าหนดในหลักสูตรฯ เชํน การมอบหมายผํานระบบ Internet : Work from Home โดย
ผํานความเห็นชอบจากผู๎ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ รวมไปถึงกรณีขอเลื่อนการ
ฝึกงานออกไปได๎ หากสถานการณ์ไมํดีข้ึน โดยแจ๎งให๎ฝ่ายกิจการศึกษาให๎ชํวยประสานงาน 
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หมวดที ่9 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/
เหตุผลทีไ่ม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

แผนการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน   
1. โครงการประเมินผลการเรียนรู๎ของ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 มคอ.5 
มคอ.7 / ทวนสอบภาคต๎น ภาคปลาย 

มิ.ย.63 อ.เสรี เทียนเจลี้ แล๎วเสร็จตามแผน 

2. โครงการจัดหาเครื่องอุปกรณ์และ
สิ่งสนบัสนุนเพื่อการเรียนรู๎ และการ
เรียนการสอน 

ก.ย.63 หัวหน๎าภาควิชาฯ แล๎วเสร็จตามแผน 

3. โครงการทุนสนบัสนุนวสัดุและ
ครุภัณฑ์การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ม.ค.63 หัวหน๎าภาควิชาฯ แล๎วเสร็จตามแผน 

โครงการ/ กิจกรรมที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ  
1. โครงการความรํวมมือทางวิชาการ
ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
กับ มหาวิทยาลัย Accademia Santa 
Giu, Brescia ประเทศอิตาลี ประจ าปี 
2563 

ส.ค.62 อ.ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์ 
อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา 

ด าเนินการ 50% 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา    
1. กิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษา    
1. โครงการแสดงผลงานศิลปะนพินธ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
มิ.ย.62 คณาจารย์ภาควชิาฯ  

นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 
แล๎วเสร็จตามแผน 

2. โครงการเปิดบา๎นเครื่องแตํงกาย 
ประจ าปี 2563 

มี.ค.62 คณาจารย์ภาควชิาฯ ด าเนินการ 50% 

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรแสดงผลงาน
ในรายวิชา Fashion Design I 

ม.ค.63 คณาจารย์ภาควชิาฯ แล๎วเสร็จตามแผน 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรแสดงผลงาน
ในรายวิชา Fashion Design II 

พ.ค.63 คณาจารย์ภาควชิาฯ ไมํสามารถด าเนนิการได๎ 
เนื่องจากสถานการณ ์
COVID-19 

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดแสดงผล
งานแฟชั่นโชว์ของนักศึก ชัน้ปีที ่1 
ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย  

พ.ค.63 คณาจารย์ภาควชิาฯ ไมํสามารถด าเนนิการได๎ 
เนื่องจากสถานการณ ์
COVID-19 

6. กิจกรรมเสริมทุนอุดหนุนศิลป
นิพนธ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

พ.ค. 63 หัวหน๎าภาควิชาฯ 
 

แล๎วเสร็จตามแผน 
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แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/
เหตุผลทีไ่ม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

7. กิจกรรมทุนอุดหนุนนักศึกษาที่
ได๎รับรางวลัเพื่อคัดเลือกผลงานเข๎า
ประกวด ปีการศึกษา 2562 

ก.ย.63 หัวหน๎าภาควิชาฯ 
 

แล๎วเสร็จตามแผน 

8. โครงการศึกษาดูงานด๎านการเรียน
การสอน 

ม.ค. 63 คณาจารย์ภาควชิาฯ แล๎วเสร็จตามแผน 

แผนวิจัย/บริการวิชาการแก่สังคม   
1. โครงการความรํวมมือกับคณะและ
มหาวิทยาลยัศิลปากรในการให๎บริการ
วิชาการแกํสังคมตามนโยบายของรัฐ 

ธ.ค.62 อ.เสรี เทียนเจลี้ แล๎วเสร็จตามแผน 

แผนงานบริหารจัดการ     
1. โครงการกิจกรรม 5 ส ภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแตํงกาย ประจ าปี
การศึกษา 2562 

ม.ค.63 คณาจารย์และ 
บุคลากรภาควชิาฯ 

แล๎วเสร็จตามแผน 

2. โครงการเสริมทักษะ พฒันา และ
ฝึกอบรมวิชาชีพบุคลากร  

ก.ย.63 หัวหน๎าภาควิชาฯ แล๎วเสร็จตามแผน 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข๎อเสนอในการทบทวนการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพ่ือใช๎ในการปรับหลักสูตรตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ...อยูํระหวํางการด าเนินงาน... 

2. ข๎อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) ...อยูํระหวํางการด าเนินงาน... 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ ...อยูํระหวํางการด าเนินงาน... 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2563 
ระบุแผนการปฏิบัติการแตํละแผน วันที่คาดวําจะสิ้นสุดแผน และผู๎รับผิดชอบ ...อยูํระหวํางการด าเนินงาน... 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองวําข๎อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแตํงกาย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 
2562 ที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต๎องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
นี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมํได๎เป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนๆ อีก (ยกเว๎นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558) 

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

      (อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์)  
วันที่ 1 ก.ค.63 

 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร 

 

2. .................................................................... 
(อาจารย์ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

3. .................................................................... 
           (อาจารย์เสรี  เทียนเจลี้) 
 วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

4. .................................................................... 
(อาจารย์ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

5. .................................................................... 
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ปนท  ปลื้มชูศักดิ์) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

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

(อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์) 
หัวหน๎าภาควิชาออกแบบเครื่องแตํงกาย 

วันที่ 1 ก.ค.63 

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

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
วันที่ 1 ก.ค.63 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลกัสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหนํง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด๎านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อยํอปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน๎าที่ * 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 
1 ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ ์  5 ปี ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) 

Dip. (Advertising Photography) 
 
ปร.ด. (ศิลปะการออกแบบ) 

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

2535 
2540 
 
2559 

1, 3 

2 นายปิยะวฒัน์ พฒันภักด ี  7 ปี สถ.บ. (สถาปตัยกรรมตกแตํงภายใน) 
Master of Science (Interior Design) 

มทจ.ลาดกระบงั 
Pratt Inst., USA. 

2521 
2528 

1, 3 

3 นายเสร ีเทียนเจลี้  3 ปี ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา (ประติมากรรม)) 
ศ.ม. (จิตรกรรม) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2548 
2554 

1, 3 

4 นายศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา  10 ปี ศ.บ. (จิตรกรรม) 
ศ.ม. (ทฤษฎีศิลป์) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2543
2559 

1, 3 

5 นายปนท  ปลื้มชูศักดิ ์ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

มศก. 7 ปี 
ม.บูรพา 5 ป ี

ศ.บ. (ศิลปไทย) 
ศ.ม. (จิตรกรรม/ เขียนภาพ) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2544 
2548 

1, 3 

6 นายชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ. (การออกแบบภายใน) 
ศ.ม. (การออกแบบภายใน) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2540 
2553 

3 

7 นายสพุจน สิงหสาย ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

23 ปี ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) 
ศ.ม. (จิตรกรรม) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2527 
2533 

3 

หมายเหตุ : การท าหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 1 หมายถึง อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  
       2 หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       3 หมายถึง อาจารย์ผู๎สอน 
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ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหนํง 

ทางวิชาการ 
หนํวยงาน/ต าแหนํง 

ประสบการณ์ท างาน
ที่เกี่ยวข๎องกับวิชาที่

สอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือยํอปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน, 
ประเทศ 

ปีท่ี
ส าเรจ็ 

1 อ.สราวุฒิ  เงินพํุม   - ศิลปินอิสระ 19 ปี ศ.ม. (จิตรกรรม) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2549 
2543 

2 อ.ฐากร  ถาวรโชติวงศ ์       
3 อ.วัชรดล  อริยเมธกุล  - เจ๎าของร๎านเสื้อแบรนด์ วัชรดล   

- อ.พิเศษ 
- นักออกแบบเสื้อผ๎า 

21 ปี 
 

ศ.บ. (ออกแบบเครื่องแตํงกาย 
(หลักสูตรตํออเนื่อง)) 

ม.ศิลปากร 2551 

4 อ.อัณชญาณ์  ลคันทิน       
5 อ.ทเนศ  บุญประสาน  - Designer Glanor 

- อ.พิเศษ  ม.กรุงเทพ 
23 ปี ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2539 

 
6 อ.ศรันรัตน์  พรรจิรเจรญิ       
7 อ.จิตรา  ทองประดับ       
8 อ.ประเสริฐ ตรีพันธุพิทักษ ์       
9 อ.มนอัปสร  สุวณัณาคาร       
10 อ.บัญชา  ชูดวง  - นักออกแบบอิสระ 

- บรรณาธิการนิตยสารเปรีย้ว 
- อ.พิเศษ ม.เกษมบัณฑติ 

36 ปี 
 

ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2531 

11 อ.หิรัญกฤษฎิ์  ภัทร
บริบูลย์กลุ 

      

12 อ.ดร.วรฐ  ทรัพย์ศรีสญัจัย       
13 อ.วสันต์  ผึ่งประเสริฐ  - ชํางภาพอิสระ VGOUE THAILAND 19 ปี ปริญญาตรี (วิชาการถํายภาพ และ เทคนิคกรุงเทพ 2528 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหนํง 

ทางวิชาการ 
หนํวยงาน/ต าแหนํง 

ประสบการณ์ท างาน
ที่เกี่ยวข๎องกับวิชาที่

สอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือยํอปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน, 
ประเทศ 

ปีท่ี
ส าเรจ็ 

- อ.พิเศษ ภาพยนตร์) 
14 อ.พสุกิตติ์  จันทร์แจ๎ง       
15 อ.อารยะ  อินทรา  

 

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

28 ปี 
 

ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) 
DIPLÔME (COURS DE STYLSME) 
 

STUDIO 
BERÇOT 

1992-
1994 

16 อ.ศิโรจน์  ไชยสาม  -นักออกแบบอิสระ 24 ปี ปริญญาตรี  (บริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด) 

ม.รังสิต 2538 

17 อ.กัมพล  ลิขิตกาญจนกุล       
18 อ.ตรีมินทร์  ประสมหงษ ์       

 
หมายเหตุ : ไมํมีอาจารย์พิเศษ และผู๎ทรงคุณวฒุิภายนอก ท าหน๎าที่อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสตูร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตารางที่ 1.1-9  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสตูร ทีเ่ป็นอาจารย์ประจ าของมหาวทิยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่  
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563 

ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีท่ี

ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ํ

หน๎าท่ี
ของ

อาจารย ์
1. อ.ดร.อนุกูล บูรณประ
พฤกษ์ 

ผลงานสร๎างสรรค์  
1. Milano Nella Mia Mente. The Art and Design Exhibition. by Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn U., Chohyung 
Gallery, Kookmin U. South Korea. 1 - 3 May 2019. 
2. Glass. International Art Exhibition & Academic Collaboration. หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์. 27 - 30 October 2019. 
3. Amaryllis. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam 
4. Seed pods. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
พระราชวังสนามจันทร.์ 
5. (2559) Point of View[ภาพถําย]. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา.นครปฐม. 
ผลงานแตํงหรือเรียบเรยีง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
1. “UNCONVENTIONAL PHOTOGRAPHY: The exploration of Cyanotype Process on Various Fibers ” Veridian E-Journal 2016, Vol 9, 
January-June 2016: No 4 
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2. อ.ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ : ผู๎รํวมโครงการวิจัย 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพผลิตภณัฑ์ กลุมํปรับตัวสูํการพัฒนา (กลุมํ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) 
ประจ าปี 2560 
2. โครงการวิจัยสร๎างสรรค์ เรื่อง "สรรค์สร๎างจากสิ่งเหลือใช๎ นวัตศิลป์แหํงการประดับกาย" 
ผลงานสร๎างสรรค์   
1. Summer. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam 
2. Wings. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศลิปากร พระราชวัง
สนามจันทร.์ 
3. ชีวิตใหมํ. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ประจ าปี 2559 โครงการสํงเสรมิชุมชนตน๎แบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสูเํศรษฐกิจ
สร๎างสรรค์. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ไทย. 15 - 30 กันยายน 2559. 
4. Second Life [สื่อผสม]. ศูนยศ์ิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 
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3. อ.เสร ีเทียนเจลี ้ ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ : ผู๎รํวมโครงการวิจัย  1, 3 
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ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีท่ี

ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ํ

หน๎าท่ี
ของ

อาจารย ์
1. โครงการไปรษณยี์เพิ่มสุข ภายใต๎โครงการไปรษณียไ์ทย...เพื่อแผํนดินธรรม แผํนดินทอง 
2. โครงการวิจัยสร๎างสรรค์ เรื่อง "สรรค์สร๎างจากสิ่งเหลือใช๎ นวัตศิลป์แหํงการประดับกาย" 
ผลงานสร๎างสรรค์   
1. Disorder, Functional. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 - 11 
October 2019. 
2. The Face. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam 
3. Cloud Remember. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร.์ 
4. sunset [จิตรกรรม]. นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ประจ าป ี2559.กองทุนสํงเสริมการศึกษาการสร๎างสรรค์ศลิปะ “มลูนิธิรัฐบุรษุ พลเอกเปรม ติณ
สลานนท์”. กรุงเทพฯ 
5. เปิด – ปิด (Open – Close)[ประติมากรรม].ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา.นครปฐม. 
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4. อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ 
อยุธยา 

ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ : ผู๎รํวมโครงการวิจัย 
1. โครงการไปรษณยี์เพิ่มสุข ภายใต๎โครงการไปรษณียไ์ทย...เพื่อแผํนดินธรรม แผํนดินทอง 
ผลงานสร๎างสรรค์   
1. The Skull of Emptiness. The Art and Design Exhibition. by Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn U., Chohyung 
Gallery, Kookmin U. South Korea. 1 - 3 May 2019. 
2. Mother of God. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 - 11 October 
2019. 
3. Skull of Enlightenment. International Art Exhibition & Academic Collaboration. หอศลิปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์. 27 - 30 
October 2019. 
4. Thailand Guidebook 2014. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam 
5. เลํงซัวยี่. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 
6. Wonhyo Sunim. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร.์ 
ผลงานแตํงหรือเรียบเรยีง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

 
2561 

 
2562 

 
2562 

 
2562 

 
2561 
2561 
2560 

 
 

1, 3 



 

 

82 
 

ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีท่ี

ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ํ

หน๎าท่ี
ของ

อาจารย ์
1. (2560) เพลงรักทะไลลามะ กรงุเทพฯ : ปลากระโดด แปลจาก ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚའོི་མགུར་གླུ།ศภุโชค ชุมสาย ณ อยุธยา 2560 

5. รศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ ์ 1. รูปทรงแหํงความสุข (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2559) 
2. แพรวพราว (นิทรรศการ Innovative Craft Award 2016) 
3. โคมไฟรํวมสมยั แรงบันดาลใจจากเทคนิคงานประณีตศิลปไ์ทย ด๎านงานฉลุลาย งานรายลดน้ า และงานประดับกระจก (2559) 
4. ฉลากสมุนไพร กลุมํผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม 
สูํเศรษฐกิจสรา๎งสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
5. กลุํมผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา๎นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
6. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
7. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม 
สูํเศรษฐกิจสรา๎งสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
8. ทํามํวงชิคๆ คูลๆ. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 
9. Life Cycle. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam 
10. Flower of Life. The Art and Design Exhibition. by Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn U., Chohyung Gallery, 
Kookmin U. South Korea. 1 - 3 May 2019. 
11. Life in a flower. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 - 11 October 
2019. 
12. Flower of Life No.2. International Art Exhibition & Academic Collaboration. หอศิลปะและการออกแบบคณะมณัฑนศลิป์. 27 - 30 
October 2019. 
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6. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะ
ประเสริฐ 

1. The Design of Local Product Stall Roadside for Equality and Sustainable Design in Thailand. The Art and Design Exhibition. by 
Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn U., Chohyung Gallery, Kookmin U. South Korea. 1 - 3 May 2019. 
2. Wat Phra Kaew Sanburi, Chainat, Thailand2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city 
Russia. 9 - 11 October 2019. 
3. Rosa Bouquet. โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 13. วิทยาลัยเพาะชําง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีท่ี

ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ํ

หน๎าท่ี
ของ

อาจารย ์
รัตนโกสินทร์ 
4. Untitled (KMUTNB). 5th International Art and Design Workshop 2018. อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
5. Agriturismo in Monteriggioni, Toscana, Italy. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam 
6. โปสการ์ดที่ระลึกจากชุมชนทํามํวง กาญจนบุรี. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 
7. สืบสานพระราชปณิธานพํอ (To Persue Father's hope). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพํอ. 
Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน Thailand. 18 - 22 กันยายน 2560. 
8. Landscape and Architect drawing. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์. 14 - 17 พฤศจิกายน 2560. 
9. Wat Khemapirataram. โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 12. วิทยาลัยเพาะชําง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์. 31 January - 24 February 2017. 
10. “อัครศิลปิน” พระอัจฉริยภาพด๎านศิลปกรรม ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. 4th International Art and Design Workshop 
2017 'In memory'. หอศิลป์แนวตั้ง คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ. 1 - 4 May 2017. 
11. ผลงานที่ภูมิใจและล าดับในการท า. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการ
สํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6  รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
12. ครอบครัว. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช . ช้ัน 1 แฟช่ันฮอลล์ ศูนย์การค๎าสยาม
พารากอน ไทย. 10 - 11 ธันวาคม 2559. 
13. Pomelo Tree in The Front Yard. โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 11 . วิทยาลัยเพาะชําง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 19 January - 12 February 2016. 
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7. ผศ.สุพจน สิงหสาย โครงการวิจัย 
1. กรุงเทพฯ และฟลอเรนซ์ นครแหํงแมํน้ า: การศึกษาประวัติศาสตร์ และการสร๎างสรรคผ์ลงานด๎านศิลปะและการออกแบบในบริบทรวํมสมัย 
ผลงานสร๎างสรรค ์
1. Sacred Lotus. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 October 2019 - 11 
October 2019. 
2. Religion Time and Life. The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the academic collaboration 
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ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีท่ี

ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ํ

หน๎าท่ี
ของ

อาจารย ์
between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design Kookmin University South Korea, 1 
– 3 May 2019. 
3. วิถีชุมชนไทยพุทธ. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป ์ประจ าปี 2561 : สํงเสริมชุมชนตน๎แบบ สืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สูํ
เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์รํวมสมยัราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
4. ด๎วยความอาลยัพระองค์ทําน. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพํอ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 
18 - 22 กันยายน 2560. 
5. Worship-Lotus the Three Gems and Live. นิทรรศการศลิปะและการออกแบบนานาชาติ “Pacifiv Rim International Exhibitions 
2017”Kongju National University. หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบตัิการทัศนศลิปส์ิรินธร มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์, หน๎า 18 – 19, 14-17 พฤศจิกายน 2560 
6. ความสัมพันธ์ที่เร๎นลับ/2559 [จิตรกรรมผสมวัสด]ุ. นิทรรศการผลงานสร๎างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการสํงเสริม
ชุมชนต๎นแบบสืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสูเํศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม, 15 –30 กันยายน 2559. 
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*หมายเหตุ  
1. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/การค๎นคว๎าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์รํวม อาจารย์ผู๎สอบ

วิทยานพินธ์ ต๎องมผีลงานทางวชิาการจ านวนอยํางน๎อย 3 รายการ ในรอบ 5  ปีย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย 1 รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย  
2. อาจารย์ผู๎สอน ต๎องมีผลงานทางวิชาการอยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5  ปีย๎อนหลัง 

  
ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ 

ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

1. อ.สราวุฒิ  เงินพํุม  ผลงานวิชาการที่ตีพมิพ์เผยแพรํระดับชาต ิ
1……………………………………………………. 
ผลงานวิชาการที่ตีพมิพ์เผยแพรํระดับนานาชาต ิ
1……………………………………………………. 
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

2. อ.ฐากร  ถาวรโชติวงศ ์    
3. อ.วัชรดล  อริยเมธกลุ    
4. อ.อัณชญาณ์  ลัคนทิน    
5. อ.ทเนศ  บุญประสาน    
6. อ.ศรันรัตน์  พรรจริเจริญ    
7. อ.จิตรา  ทองประดับ    
8. อ.ประเสริฐ ตรีพันธุพิทักษ ์    
9. อ.มนอัปสร  สุวณัณาคาร    
10. อ.บัญชา  ชูดวง    
11. อ.หิรัญกฤษฎิ์  ภัทรบริบลูย์กลุ    
12. อ.ดร.วรฐ  ทรัพย์ศรสีัญจยั    
13. อ.วสันต์  ผึ่งประเสริฐ    
14. อ.พสุกิตติ์  จันทร์แจ๎ง    
15. อ.อารยะ  อินทรา    
16. อ.ศิโรจน์  ไชยสาม    
17. อ.กัมพล  ลิขิตกาญจนกลุ    
18. อ.ตรีมินทร์  ประสมหงษ์    

**หมายเหตุ  
อาจารย์ผู๎สอน ต๎องมีผลงานทางวิชาการอยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางท่ี 4.2-1บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2562(1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-2บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2562(1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (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 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 
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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 

     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-3บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2562(1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข๎อมลู TCI กลุํมที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 
     

 
ตารางท่ี 4.2-4บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2562(1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ 
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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 

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

 
ตารางที่ 4.2-5บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ       
ปี พ.ศ. 2562(1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)(ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผํลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ หลักฐาน 
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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 

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) รับรองการจดทะเบียน /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 
     

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
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ตารางท่ี 4.2-6งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2562(1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรสํูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (คําน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับสถาบัน (คําน้ าหนัก 0.40) 

     
งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับชาต(ิคําน้ าหนัก 0.60) 

     
งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ(คําน้ าหนัก 0.80) 

     
งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(คําน้ าหนัก 1.00) 

1 Flower of Life. รศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ ์ The Art and Design Exhibition. by Members of  ฐานข๎อมูล RIS 
2 The Skull of Emptiness. อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn  
3 Milano Nella Mia Mente. อ.ดร.อนุกูล บรูณประพฤกษ์ U., Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin 

University South Korea. 1 - 3 May 2019. 
 

4 Disorder, Functional. อ.เสร ีเทียนเจลี ้ 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art  ฐานข๎อมูล RIS 
5 Life in a flower. รศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ ์ Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia.  
6 Mother of God. อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา 9 - 11 October 2019.  
7 Flower of Life No.2. รศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ ์ International Art Exhibition & Academic  ฐานข๎อมูล RIS 
8 Skull of Enlightenment. อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา Collaboration. หอศิลปะและการออกแบบคณะ  
9 Broken Glass. อ.ดร.อนุกูล บรูณประพฤกษ์ มัณฑนศลิป์. 27 - 30 October 2019.  
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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 

1,152 
4.57 4.57 

252 
ตัวบํงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด๎
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85.00 
29 

85.29 4.26 
34 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  8.84/2 = 4.42 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบํงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3 

ตัวบํงช้ี 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 3 3 

ตัวบํงช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 2  ระดับ 2 2 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  8/3 = 2.67 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบํงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 2  ระดับ 4 4 

ตัวบํงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์   11.67/ 3 =  3.89 
ตัวบํงช้ี 4.2.1ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 20.00 

1 
20.00 5.00 

5 
ตัวบํงช้ี 4.2.2ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

36.00 
1 

20.00 1.67 
5 

ตัวบํงช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 20.00 

9.00 
180 5.00 

5 
ตัวบํงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  11.89/3 = 3.96 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบํงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 2  ระดับ 3 3 
ตัวบํงช้ี 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบํงช้ี 5.3การประเมินผู๎เรยีน ระดับ 2  ระดับ 3 3 
ตัวบํงช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 12 ข๎อ 

12 
100 5.00 

12 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  14/4 = 3.50 ด ี
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบํงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ระดับ 2  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  45.73/13 = 3.52 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 - - 4.42 4.42 ดีมาก 
3 3 2.67 - - 2.67 ปานกลาง 
4 3 3.96 - - 3.96 ดี 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.27 3.50 4.42 3.52 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

 - ดี ดี ดีมาก 
  

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต๎องด าเนินการเรํงดํวนดังนี้ 

 
ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
แผนการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน      

1.แผนการเปิดรับและสรรหาอาจารย์ให๎
เป็นไปตามสัดสํวนอาจารย์ตํอนักศึกษาเต็ม
เวลาตํอปีการศึกษา 

/ / / / / 

2.โครงการ/กิจกรรมจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์
และสิ่งสนับสนุนเพ่ือการเรียนรู๎ และการ
เรียนการสอนในรายวิชาตํางๆ 

  / / / 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา      
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แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
1. เน๎นการเรียนการสอนที่บรูณาการให๎
นักศึกษาสามารถสํงงานประกวดเพ่ือรับ
รางวัล โดยระบุในแผนการสอนในรายวิชา 

/ / / / / 

แผนพัฒนาคณาจารย์      
1. สนับสนุนคณาจารย์ให๎ท าวิจัยและขอ
ต าแหนํงทางวิชาการ 

/ / / / / 

2. สนับสนุนให๎อาจารย์ศึกษาตํอ   / / / 

 
 

3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเป้าหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
1. แผนการเปิดรับและ
สรรหาอาจารย์ให๎เป็นไป
ตามสัดสํวนอาจารย์ตํอ
นักศึกษาเต็มเวลาตํอปี
การศึกษา 

รับอาจารย์เพิ่ม 1 อัตรา รับอาจารย์เพิ่ม 1 อัตรา จัดหากรอบอัตรา
ในการรับอาจารย์ 

 


