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หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คานา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะ
มัณฑนศิลป์ ซึ่งกากับดูแลอยู่ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) โดยใช้แนวทางของ สกอ.ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
การก ากั บ มาตรฐาน องค์ ป ระกอบที่ 2 บั ณ ฑิต องค์ ประกอบที่ 3 นัก ศึก ษา องค์ ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน การ
เรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม
พัฒ นานั ก ศึก ษา การวางระบบกระบวนการจัด การเรีย นการสอน จานวนอาจารย์ต่ อนั กศึ กษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การดาเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้กาหนดไว้เป็นระบบและกลไก รวมไปถึงแผนดาเนินการ ใช้เวลา
เตรียมการสอนและหาความรู้เพิ่มเติม ระหว่างปิดภาคการศึกษาเพื่อทาการรวบรวม เรียบเรียงเอกสารจน
เรียบร้อยเสร็จสิ้น
และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของภาควิชา
ออกแบบตกแต่งภายในมาพร้อมกันนี้

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการออกแบบภายใน
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
20 กรกฏาคม 2559
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บทสรุปผู้บริหาร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นี้ถือเป็น
หลักสูตรปรับปรุงครั้งที่ 5 ที่มีพื้นฐานการปรับปรุงมาจากต้นแบบหลักสูตรวิชาชีพปริญญาบัณฑิต สาขา
มัณฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในที่มีการปรับตามความเจริญ และทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมมาโดยตลอดและต่อเนื่อง โดยอาศัยการศึกษาเรียนรู้สุนทรียศาสตร์ในการใช้พื้นที่ การประยุกต์
ศิลปะและการออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางสาคัญในการสร้างสรรค์ศิลปวิทยาในการประกอบวิชาชีพมัณฑนากร
ที่มีพัฒนาการอย่างมากสู่วิชาชีพสถาปนิกควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์และมีความสาคัญ
ยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และบทบาทแนวโน้มของผู้นาสังคมการออกแบบภายในของประเทศไทย
ในบริบทของประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน
โดยในปัจจุบันวิชาชีพมัณฑนากรเป็นต้นแบบของหลักสูตรศิลป
บัณฑิต ที่ผลิตนักออกแบบภายในหรือมัณฑนากร ที่ได้รับความนิยมในการเรียนอย่างกว้างขวางและหลักสูตร
ในลักษณะเดียวกันเป็นที่นิยมมากในหมู่ผู้เรียน
และได้แตกแขนงออกไปหลายหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นในแบบ
สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต แบบครุศาสตร์ศิลปะบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
เทคโนโนยีอุตสาหกรรมบัณฑิต เพื่อร่วมแนวทางการผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานนักออกแบบภายใน
เพื่อธารงความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาสาขาศิลปะการออกแบบและเป็นผู้นาสถาบันเรียนรู้และ
พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ภายใต้กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จึงเป็นที่มาชองการจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่คณะฯ และภาควิชาได้
ดาเนินการมาโดยตลอดและต่อเนื่อง สู่ระดับหลักสูตรในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยพิจารณา 6 องค์ประกอบ และ
12 ตัวบ่งชี้ โดยในภาพรวมของผลการประเมินตนเองทุกองค์ประกอบอยู่ในเกณฑ์พอใช้ค่อนข้างดี

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

-

5,004
1,176
56
57-1
9.25/2 =

ระดับ 2
ระดับ 2

-

4.00
85.00

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

4.25

4.25

100

5.00

4.62

ดีมาก

ระดับ 3
ระดับ 3
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ระดับ 2

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
ระดับ 3

-

9/3 =

3.00

ปานกลาง

ระดับ 2
-

6.67/3 =
0
6
2
6
10.8
6
8.78/3 =

ระดับ 3
2.22

2.22

0

0

33.33

2.78

180

5.00

ระดับ 3
2.93

ปานกลาง

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
20.00
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
20.00
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
12.00
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 2
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 2
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 2
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน
ระดับ 2
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
10
10
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
10
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
14/4 =
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
2/1 =
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
42.85/13

องค์ประกอบที่
1 การกากับมาตรฐาน

2บัณฑิต
3นักศึกษา
4อาจารย์

คะแนนที่ได้และผล
การประเมิน
ผ่าน

4.62
3.00
2.93

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
100

5.00

3.50

ดี

2
2.00
3.30

น้อย

ปานกลาง
หมายเหตุ

มีการเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรเนื่องจากลาออก
เพิ่มพูนทักษะอาชีพ จึงเรียนเชิญอาจารย์ 2 ท่านที่มีอายุงาน
17 ปี และ 10 ปี เข้ามาเพื่อช่วยประจาหลักสูตร
เกณฑ์ดีมาก จากประเมินผู้มีส่วนได้เสีย
เกณฑ์ดี คุณภาพการรับนศ.โดดเด่น
เกณฑ์พอใช้ เนื่องด้วยอาจารย์คุณวุฒิสูงสังกัดภาคทุกท่าน
รับเชิญไปประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามแนวบริหารงาน
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5หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินหลักสูตร
6สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

3.50

สรุปรวม

3.30

2

คณะซึ่งคณบดีเป็นอาจารย์สังกัดภาคเช่นกัน
เกณฑ์ดี มีกระบวนการที่แข็งแกร่งเนื่องจากเป็นหลักสูตร
ต้นแบบวิชาชีพมัณฑนากรแห่งแรกของประเทศไทย
เกณฑ์พอใช้ มีการย้ายวิทยาเขตมานฐ.เพราะต้องซ่อมวังท่า
พระทุกคณะวิชาเป็นปัจจัยภายนอก
ดี
ที่มีแนวโน้มสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนใน
อนาคต

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้แก่องค์ประกอบที่ 2
บัณฑิต
ซึ่งเป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
และเป็นการเก็บข้อมูลจากคณะวิชากับสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง โดยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าในปีการศึกษา 2557 ที่ได้ในระดับดี สะท้อนถึง
คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ที่ส่งผลตรงไปยังบัณฑิตที่มีพัฒนาดีเลิศ
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนองค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3,5 คือด้านบัณฑิต และหลักสูตร
การเรียนการสอน และการประเมินหลักสูตร ซึ่งแปรผันตรงกันเมื่อเทียบกับผลการประเมินในปีการศึกษา
2557 ที่ผ่านมา
ในขณะที่องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ซึง่ พัฒนามากขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2557 ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ทั้งนี้เนื่องจากคณาจารย์ประจาหลักสูตรมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้สามารถนาผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์สะท้อนคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่สกอ.
กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนองค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงเดิมในปีการศึกษา 2557
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ศึกษาในรายตัวบ่งชี้พบว่ามีปัญหาที่ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ ซึ่งได้ทาการแก้ไขปัญหาในเรื่องอาจารย์ประจาหลักสูตรเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้ว จึงทาให้
ระดับคุณภาพที่บ่งชี้มีปริมาณมากขึ้นอย่างชัดเจน
จุดเด่นของหลักสูตรที่ยังมีความต่อเนื่องมาตลอด 60 ปี ยังคงได้แก่ เรื่องที่หลักสูตร/ภาควิชามีความ
โดดเด่นระดับชาติและปรับปรุงหลักสูตรตามพัฒนาการของสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่องถึง 5 ครั้ง สามารถ
รับนักศึกษา ที่มีคุณภาพเป็นเลิศที่สุดในด้านทักษะการปฏิบัติงานทางศิลปะการออกแบบตามความถนัดของ
สาขาวิชาเข้ามาได้ โดยมีสถิติจานวนการรับสมัครเข้าสูงที่สุดอย่างต่อเนื่องมาตลอด 60 ปี และเป็นหลักสูตร
เดียวในประเทศไทยที่เป็นต้นแบบซึ่งพัฒนาวิชาชีพขึ้นมาจากทักษะของศิลปินคณะเดียวของประเทศไทย คือ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นคณะวิชาทางศิลปกรรมคณะเดียวของประเทศไทยที่มีศิษย์เก่า
ได้รับการยอมรับถึงในระดับศิลปินแห่งชาติในด้านวิชาชีพสถาปนิกมัณฑนากร(จรูญ อังศวานนท์ มัณฑนศิลป์
รุ่น 1, ศิลปินแห่งชาติ2558) ศิลปินศิลปาธร (สมชาย จงแสง มัณฑนศิลป์ 24, วิฑูรย์ คุณาลังการ มัณฑนศิลป์
รุ่น 25 ) ที่ปัจจุบัน ยังคงได้รับเชิญสอนและร่วมวิพากษ์หลักสูตรตลอดจนมีการไปหาสู่กับหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่มีสถาบันและหลักสูตรใดสามารถเทียบเคียงได้และยังคงเป็นอันดับหนึ่งของนักเรียนมัธยมสายศิลป์
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คานวณ
ในการเลือกเข้าเรียนเป็นมัณฑนากรวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมภายในและ
มัณฑนศิลป์ และเป็นที่สนใจในกลุ่มนักเรียนที่จะเรียนในสายวิชาชีพนี้ มาตลอด 60 ปีจนถึงในปัจจุบัน
อนึ่ง ข้อสังเกตในด้านอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง
2555 เดิมและที่ปรับปรุงรายนามอาจารย์ประจาหลักสูตรในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังคงเป็นศิษย์เก่าและ
มัณฑนากรมืออาชีพ ที่ตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางพัฒนาตนเอง มาสู่การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อผลิต
บัณฑิตนักออกแบบระดับอาชีพที่มีคุณภาพ เพราะหลักสูตรเน้นการสอนเพื่อออกไปประกอบวิชาชีพ ซึ่ง
ย้อนแย้งกับตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 ในปัจจุบันซึ่งยังคงเป็นการวัดตาแหน่งทางด้านวิชาการ และผลงาน
ทางวิชาการ ซึ่งยังคงย้อนแย้งกับความสามารถทางวิชาชีพของอาจารย์ในสาขานี้ ซึ่งหากจะให้ผ่านเกณฑ์
ได้คะแนนดี
จะต้องทาการปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
ให้มีสัดส่วนเป็นนักวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่านี้ โดยในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจาหลักสูตร 1 ท่านใหม่ที่เพิ่งบรรจุเข้า
มาประจาหลักสูตร ขออนุญาตลาออกเพื่อไปเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพให้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น อันแสดงถึง
ธรรมชาติเฉพาะของหลักสูตรที่มีอาจารย์และนักศึกษาที่ให้ความสาคัญกับคุณภาพของความเป็นมัณฑนากรนัก
ออกแบบภายในมืออาชีพ
ซึ่งในที่ประชุมภาควิชาได้อภิปรายให้ความเห็นชอบและดาเนินการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจาหลักสูตรในครั้งนี้ จึงได้ทาการปรับอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยใช้ที่ประชุมภาควิชา มีมติ
ปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็น 6 ท่าน โดยเพิ่มวุฒิสถาปนิกวิชาชีพ (อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล) และ
อาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นศิลปินรางวัลระดับชาติ (ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี) เพื่อเพิ่มคุณภาพอาจารย์
ที่สกอ.ชี้วัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทั้ 2 ท่านมีอายุราชการและอายุงานนานถึง 17 ปี และ 10 ปี
ตามลาดับ ดังเป็นผลที่เป็นอาจารย์ 6 ท่านในตารางอาจารย์ปัจจุบัน
ทั้งนี้ จากการประเมินตนเองและทบทวนเอกสารพบว่า มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
ดังต่อไปนี้
ในส่วนของหลักสูตร
1. จากการประมวลเอกสาร มคอ.5 รายวิชาในหมวดเทคโนโลยีและงานระบบอาคาร ประเด็น
ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ปัญหาในการใช้แหล่ง
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน มีผลกระทบคือขาดการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
เอกสารประกอบสอนที่มีกระจัดกระจายอยู่บนสารสนเทศและยังลาดับความเข้าใจได้ไม่ดีพอ
นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในห้องเรียนได้ช้าเพราะปัญหาของสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน
2. นักศึกษาขาดประสบการณ์ที่ยังไม่มีในการทางานจริง
3. ปรับปรุงและลดรายวิชาเลือกที่ไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน และเพิ่มรายวิชาที่เหมาะสมกับ
นักศึกษา ทันต่อความก้าวหน้าในวงวิชาการและวิชาชีพ ปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเดิม
เพื่อให้ดียิ่งขึ้น
4. ในหมวดวิชาหลักสาขาตามเกณฑ์การแบ่งของสภาสถาปนิก (การออกแบบภายใน 1-6) ควร
แยกรายวิชาในส่วนการออกแบบฉับพลัน (Sketch Design) ออกไปเพื่อในอาจารย์ผู้สอน
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คล่องตัวในการสอน การประเมินและให้คะแนนไม่เป็นภาระกับผู้ประสานงานรายวิชา
จนเกินไป
ในส่วนของอาจารย์
1. ควรเพิ่มจานวนอาจารย์ให้เหมาะสมกับจานวนนักศึกษา (1 ต่อ 8)
2. สนับสนุนให้มีการขอตาแหน่งทางวิชาการโดยรับอาจารย์เพิ่มเติมเพื่อลดภาระงานของอาจารย์
แต่ละท่านลงเพื่อให้มีเวลาในการทาเอกสารประกอบการสอน หนังสือ และตาราต่างๆ
3. การกระจายภาระงานและจัดระบบสนับสนุน หรือเพิ่มพนักงานสายสนับสนุนที่เหมาะสมกับงาน
เพื่อให้อาจารย์มีเวลาแบ่งไปสาหรับชีวิตส่วนตัวเพื่อให้มีความสุขในการทางาน
ทั้งนี้ ทางหลักสูตรยังคงยืนกรานที่เสนอแนวทางพัฒนา โดยไม่ต้องคานึงถึงข้อจากัดด้านงบประมาณ
โดยขอความอนุเคราะห์ภาควิชาฯ หรือคณะฯ ควรบริหารจัดการบุคลากรเพื่อให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรมา
ช่วยให้ความอนุเคราะห์ดแู ลงานด้านเอกสารประกันโดยเฉพาะ เพื่อให้มีระบบระเบียบ ให้การทางานประกัน
คุณภาพฯ ต่างๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวและให้สอดคล้องกับธรรมชาติของบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ใน
สังกัดภาควิชาเป็นผู้บริหารคณะวิชาที่มีภารกิจการบริหารคณะวิชาโดยนับภารกิจการสอนน้อย หลายท่านใน
หลักสูตรเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับมืออาชีพในด้านวิชาชีพมัณฑนากรการออกแบบตกแต่งภายในที่มีคุณภาพและ
มีชื่อเสียงระดับประเทศที่สังคมวิชาชีพรู้จักและให้การยอมรับ ซึ่งทางานเอกสารไม่ถนัด หรือให้การชื่นชมหรือ
ให้กาลังใจในลักษณะการกระตุ้นในลักษณะต่างๆ ให้คณาจารย์ประจาหลักสูตรเหล่านี้มีการพัฒนาตนเองใน
การทางานด้านเอกสารนี้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งในอนาคตควรศึกษาวิธีการประกันคุณภาพด้วยวิธีการอื่นๆ
ที่ง่ายและสะดวกเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาขาเพื่อลดภาระการทางานในส่วนนี้ลง เช่นระบบ CUPTQA ที่เป็น IQA เป็นต้น
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2558 วันที่รายงาน 20 ก.ค.59
หมวดที1่
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25500081105674
อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2)
มคอ. 2

ปัจจุบัน

1. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
2. อาจารย์ธัชวิทย์ สีบุญเรือง
3. อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล
4. อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์
5. อาจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพี
รภาส

1. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
2. อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล
3. อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์
4. อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล*
5. อาจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพี
รภาส

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย)

สภามหาวิทยาลัย รับทราบการ
ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร เมื่อ
เม.ย.59 และทาการปรับอีกครั้งเมื่ออ.
ธัชวิทย์ได้รับอนุมัติให้ลาออกเมื่อ
มิถุนายน 59 จึงได้ทาการปรับอาจารย์
ประจา 2 ท่านที่อายุงาน17ปี และ10 ปี
เข้ารับภารกิจประจาหลักสูตรแทน*

6. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี*
*มีการปรับอาจารย์ประจาหลักสูตรเนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรลาออก1ท่าน จึงทาหนังสือชี้แจงและทา
การปรับอาจารย์ประจาหลักสูตรให้สลับลาดับอาจารย์
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ผ่อนผันของวิชาชีพสถาปนิก
ควบคุมและให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ.มากขึ้น โดยหลักสูตรรับทราบว่าการเปลี่ยนแปลงรายชื่อในตาราง
นี้ มีผลต่อตัวบ่งชี้ 1.1.1 และ 4.2 ทั้งนี้ หลักสูตรมั่นใจในคุณภาพของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่าน และ
ยืนยันความบริสุทธิ์ใจอย่างยิ่ง ในการปรับนาอาจารย์สังกัดภาควิชาท่านอื่น ที่มีจานวนทั้งหมด 15 ท่าน
เข้ามาร่วมภารกิจเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรบางท่าน ซึ่งในที่นี้ มีคุณสมบัติเป็นเลิศยิ่งที่เป็นข้าราชการ
มานานกว่า 17 ปี และพนักงานที่มีอายุงานกว่า 10 ปีในการปรับนามาเข้าร่วมหลักสูตรในครั้งนี้
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์ประจาภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-3)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ*
2. อาจารย์ธัชวิทย์ สีบุญเรือง (ลาออกเพิ่มพูนทักษะอาชีพ เมื่อ 1 มิถุนายน 2559)**
3. อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล*
4. อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์*
5. อาจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส*
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง
7. ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์
ประจาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบนานาชาติ
8. รองศาสตราจารย์ ร้อยตารวจเอก ดร.อนุชา แพ่งเกษร ประจาหลักสูตรมหาบัณฑิตศิลปะและการ
ออกแบบ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี*
10. อาจารย์ ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล ประจาหลักสูตรมหาบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการอสังหาริมทรัพย์
11. อาจารย์พัฒนา เจริญสุข
12. อาจารย์สัญญา สุขพูล
13. อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล*
14. อาจารย์ศมประสงค์ ชาวนาไร่
15. อาจารย์สลิล สมัครพงศ์
*หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปบัณฑิตการออกแบบภายใน(ปรับปรุง 2555) ชุดปัจจุบัน
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4)
1. อาจารย์นิวัฒน์ สีใสเพชร
( สามัญวิศวกรไฟฟ้า )
2. อาจารย์กฤษณ์ เรขะรุจิ
( สามัญภูมิสถาปนิก )
3. อาจารย์ภราดร มีสุวรรณ์
( วุฒิสถาปนิกมัณฑนากร )
4. อาจารย์ประสิทธิชัย วานิชสุขสมบัติ
( มัณฑนากรและศิษย์เก่า )
5. อาจารย์กิติยศ ยศสมบัติ
6. รศ.พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา
( อาจารย์อาวุโส )
7. อาจารย์ ดร.บุญชนะ บุญเลิศ
8. อาจารย์วิบูลย์ ติรมงคล
( มัณฑนากรและศิษย์เก่า )
9. อาจารย์ระรวย ธนานารถ
( มัณฑนากรและศิษย์เก่า )
10. อาจารย์ชวนะ ช่างสุพรรณ
( มัณฑนากรและศิษย์เก่า )
11. อาจารย์ทีปกร แย้มกสิกร
(มัณฑนากรและศิษย์เก่า )
12. ผู้ช่วยศาสตราจาย์ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก
13. อาจารย์นิรันดร์ ไกรฤกษ์
(ดุษฎีบัณฑิต และอาจารย์อาวุโส)
14. อาจารย์สัญญา สุดล้าเลิศ
15. อาจารย์ธรกร บุญลือ
16. อาจารย์พีระพงศ์ ผลเจริญ
17. คุณสมชาย จงแสง
( ศิลปินรางวัลศิลปาธร )
อาจารย์พิเศษเหล่านี้มีรายนามปรากฏในหนังสือเชิญสอนและปรากฏในเอกสารมคอ.3และมคอ.5
ของแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในฐานะวิทยากรและอาจารย์พิเศษ ช่วงปีการศึกษา 2558
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สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์ (ตลอดปีการศึกษา 2558)
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1)
เกณฑ์การประเมิน
1

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

3
4

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

5

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ

6
7
8
9
10

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-2

จานวนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน
อาจารย์ 4 ท่าน รวม 6 ท่าน
เป็นไปตามแนวทางที่สกอ.กาหนด โดย ตารางที่ 1.1-2
แสดงคุณสมบัติอาจารย์เทียบเคียงใน
หนังสือชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยและ
สกอ.เมื่อ มิย.59
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรโดยภาควิชาเองยัง
ไม่มีภารกิจเกีย่ วข้องเนื่องด้วยปิดหลักสูตรระดับ
มหาบัณฑิตการออกแบบภายในไปตั้งแต่ปี 2555
และอาจารย์ประจาภาควิชาจานวนหนึ่งที่มี
คุณวุฒิทางวิชาการจาก 4 ภาควิชาได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์หลักสูตรพหุศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ขึ้น ทั้งนี้ อาจารย์ประจาของภาควิชาออกแบบ
ภายในให้ความอนุเคราะห์ผู้บริหารคณะฯมาเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิเศษนอกหลักสูตร
วิชาชีพของตนทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตในตาแหน่งผู้บริหารหลักสูตรจานวนมาก

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ ถึงกาหนดปรับปรุงหลักสูตรตามรอบฯ
กาหนด
ในปี พ.ศ.2559 แล้ว (ครั้งล่าสุด พ.ศ.
2555) ซึ่งทางหลักสูตรฯเป็นวิชาชีพที่มี
สมาคมวิชาชีพพัฒนาสู่การเป็น
สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรม
มัณฑนศิลป์ตามพรบ.อาชีพ ปี 2508
ทาให้มีขั้นตอนปฏิบตั ิตามสภาสถาปนิก
ที่ละเอียดเคร่งครัดรัดกุมต่างจากทุก
หลักสูตรในคณะมัณฑนศิลป์มาก ทาให้
หลักสูตรดาเนินการตามกรอบและ
กลไกเวลาลาบากเพราะต้องรอมติและ
ความพร้อมจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสภา
สถาปนิกด้วย โดยหลักสูตรฯได้
ประสานงานและแต่งตั้งกรรมการจาก
ภายนอกและจากสภาสถาปนิกเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทงั้ การทวนสอบและเป็น
กรรมการวิพากษ์หลักสูตร โดย
ดาเนินการจัดการทวนสอบวิชาที่เหลือ

ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-3
ตารางที่ 1.1-4
ตารางที่ 1.1-5
ตารางที่ 1.1-6
ตารางที่ 1.1-7
ตารางที่ 1.1-8
ตารางที่ 1.1-5
ตารางที่ 1.1-9

ตารางที่ 1.1-10
เอกสารเชิญตรวจ
เยี่ยมหลักสูตรฯ
กรกฎาคม 59
เอกสารแต่งตั้ง
กรรมการทวนสอบ
กรกฎาคม 59
เอกสารแต่งตั้ง
กรรมการวิพากษ์
หลักสูตร
กรกฎาคม 59
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เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ให้ครบ 100% ในวันที่ 21-22 กค.
2559 และจัดกิจกรรมการเปิดบ้าน
ภาควิชาในวันที่ 22-26 สิงหาคม 59
เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรอง
หลักสูตรของสภาสถาปนิก เพื่อนาผล
จากการทวนสอบและการตรวจเยี่ยมใน
ฐานะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ มา
ประกอบในการปรับหลักสูตร 2560
ต่อไป ทั้งนี้หลักสูตรฯได้จัดทาข้อเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตรผ่านที่ประชุม
กรรมการคณะ โดยอยู่ในขั้นตอนที่
ผู้บริหารวางแนวทางเพื่อนามาใช้
ร่วมกันในทุกหลักสูตร

หมายเหตุ
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 11
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
 ผ่าน
 หลักสูตรได้มาตรฐาน
1.1
ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนจานวนมากเป็นศิษย์เก่าและมัณฑนากรวิชาชีพที่มใี บ
ประกอบวิชาชีพระดับสามัญและวุฒิสถาปนิกมากที่สุดในประเทศไทยที่มาเป็นอาจารย์ประจา
ในหลักสูตร มีคณาจารย์ประจาจานวนมากมีความรู้ความสามารถและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
2. กระบวนการรับนักศึกษาและกลไกการสร้างผลผลิตบัณฑิตที่แข็งแกร่งเป็นแนวปฏิบัติยึดถือมา
โดยตลอดจนมีชื่อเสียงในสังคมอย่างกว้างขวาง คุณภาพของทักษะอาชีพมัณฑนากรนัก
ออกแบบภายในเป็นที่ยอมรับมาโดยตลอดและต่อเนื่อง
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการและพัฒนาการทางสังคมอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอดถึง 5 ครั้ง แสดงถึงความใกล้ชิดของหลักสูตรการเรียนการสอนกับอาชีพมัณฑนากร
นักออกแบบในสังคมวิชาชีพจริง ที่อยู่ในวงการออกแบบตกแต่งภายในของประเทศ
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โอกาสในการพัฒนา
1. พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ที่หลากหลายและก้าวหน้ามากขึ้นในยุคปัจจุบันตามความสนใจ
เฉพาะของผู้เรียนและสังคม
2. พัฒนาการเปิดรับผู้เรียนให้มีความหลากหลาย การเปิดหลักสูตรนานาชาติหรือสองภาษา
การศึกษาที่มีความหลากหลายที่ตอบโจทย์นักออกแบบที่มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ผ่านประสบการณ์ฝึกอบรม และหลักสูตรอาชีพมัณฑนากร
เพื่อเป็นนักออกแบบย่อยแขนงต่างๆ สาหรับผู้ต้องการเรียนรู้ทั่วไป และผู้สูงวัยรองรับอนาคต
3. ต่อยอดองค์ความรู้ของบัณฑิตจบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีความสนใจที่หลากหลาย
นอกเหนือไปจากวิชาชีพมัณฑนากร เช่นการบริหารและจัดการเครือข่ายธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ การตรวจสอบอาคาร นักออกแบบและนักสร้างสรรค์เฉพาะทาง ศิลปิน
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละชั้นปี
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
ตกค้าง
2558
70
66
68
50
7
2557
66
69
51
50
16
2556
69
51
50
50
4
2555 (ปีที่เริ่มใช้หลักสูตรฯ)
51
50
50
50
4
2554
50
50
51
47
28
หมายเหตุ
1) นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง
2) จานวนในช่องสีเทา หมายถึง จานวนนักศึกษาของหลักสูตรก่อนปรับปรุง
ปีการศึกษา

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา : จากการประชุมหารือกรรมการบริหารหลักสูตรพบว่าค่านิยมการ
เรียนในหลักสูตรนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมายาวนาน แม้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจชะลอตัวที่ผ่านมาในปี
2540,2543,2547และช่วงเปลี่ยนแปลงผันผวนทางการเมือง ในปี 2553 ถึงปัจจุบัน ก็ยังมีนักศึกษาสนใจอยาก
เข้าเรียนจานวนมาก ในปี 2555 ผู้บริหารภาควิชาได้เสนอแนวคิดและทิศทางการออกนอกระบบเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่ต้องเลี้ยงดูตนเอง สอดคล้องกับผลการสารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อของ
นักเรียนมัธยมศึกษาผ่านระบบโรงเรียนกวดวิชาทั่วไปแล้ว พบว่ามีความพอใจหากหลักสูตรรับนักศึกษาเข้า
เรียนมากขึ้น จากผลการศึกษาและทิศทางของผู้บริหารดังกล่าว หลักสูตรโดยภาควิชาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
เปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 70 คน โดยแตกต่างไปจาก มคอ.2 ที่วางแผนรับนักศึกษาไว้รุ่นละ 50 คน
อยู่ถึง 40% โดยเริ่มตัง้ แต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา ทั้งนี้หลักสูตรโดยภาควิชามิได้นิ่งนอนใจ เฝ้าติดตามดู
พัฒนาการและสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาโดยหลักสูตรได้มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
และอาจารย์ประจาวิชาให้ติดตามอัตราการตกออกหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
ในปีการศึกษา 2556-57 หลักสูตรโดยอาจารย์ประจาได้สังเกตพบว่า มีค่าการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาที่
ลาออกกลางคันในปีที่ 1 มากขึ้น เกิดจากค้นพบว่าตนเองไม่มีความถนัดเพียงพอในสาขาที่เรียนจึงขอลาออก
ไป ซึ่งในที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางพัฒนาให้มีจานวนบัณฑิตเมื่อจบการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
วางเอาไว้ในหลายประเด็นจากหลักฐานในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจาภาควิชา
ตั้งแต่การเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องตรีและโทแบบ 4.5+1ปี การเปิดรับนักศึกษา 2 ระบบใน
หลักสูตรปกติและพิเศษให้เรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาให้เกิดหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อช่วงชิงนักศึกษาทักษะเลิศที่
ต้องการเปลี่ยนสถาบันการศึกษาเพื่อใช้สอบจบรับปริญญาบัตร
รวมไปถึงการหาแนวทางการเปิดรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรอาชีพที่เรียนสามปี แล้วขออนุมัติออกไปทางานแบบสหกิจศึกษาเต็มเวลา
หนึ่งปีครึ่งในสานักงานที่ขึ้นทะเบียนกับหลักสูตรสภาสถาปนิก
และสมาคมวิชาชีพเพื่อขอกลับมารับ
ปริญญาบัณฑิต โดยจะได้พยายามหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย
และได้คุณภาพเป็นเลิศที่สุด ผ่านวิธีการให้ความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อความยั่งยืนต่อไป
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จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
2555
2556
2557
2558
(รับใหม่ 70 คน)

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

57

56

55

ค่าเฉลี่ย

จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

50
68
66
69
-

51
69
-

51
-

-

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา : ธรรมชาติของผู้เรียนที่มีทักษะด้านศิลปะการออกแบบ
ในการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ตามความชอบ ความรักและแรงบันดาลใจที่โดดเด่น มีความย้อนแย้งกับ
ทักษะและความสามารถทางวิช าชีพพื้นฐานตามมาตรฐานสภาสถาปนิก เนื่องจากหลั กสู ตรการออกแบบ
ภายในได้ รั บ มาตรฐานของสภาสถาปนิ ก มาใช้ ก าหนดเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการจั ด การศึ ก ษาและ
กระบวนการจบการศึกษา ทาให้ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษามีกรอบกติกา และข้อกาหนดที่อาจ
ไม่สอดคล้องกับ เป้าหมายการสร้างสรรค์ของมัณฑนากรบ้าง นักศึกษาทุกคนต้องเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
ความสาคัญของการทางานออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ร่วมกับวิ ชาชีพอื่นๆในการทางานจริงเพื่อ
นาไปสู่การทางานในสาขาวิชาชีพสถาปนิกควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ให้ครบตาม
เวลาที่กาหนด12เดือน จึ งจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก เพื่อดาเนินการสมัครสอบเพื่อ ขอรับ
ใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพ ได้ ในฐานะที่ เป็นวิช าชี พควบคุม ที่ต้องคานึงความปลอดภัยในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์จะต้องรับผิดชอบต่อสังคม
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
ลาดับ
ที่
1

ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่งชี้
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(2) ด้านความรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา

ผลรวมค่า จานวน
ค่าเฉลี่ย
คะแนน ข้อที่ตอบ
5,004

21

4.25

740
702
701

3
3
3

4.41
4.18
4.17

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ

โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิต ปี
การศึกษา
18

ลาดับ
ที่

2
3
4

ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่งชี้

ผลรวมค่า จานวน
ค่าเฉลี่ย
คะแนน ข้อที่ตอบ

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
741
3
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
1,160
5
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
959
4
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: ค่าเฉลี่ย 4.23
: ค่าเฉลี่ย 4.25
: ค่าเฉลี่ย 4.00
: ค่าเฉลี่ย 4.00

4.41

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ

2557

4.14
4.28
57
57
100

เกณฑ์ประเมิน : 4.23 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4.25 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 4.00 คะแนน

การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเทียบกับปีที่ผ่านมาและการประเมินผลเพื่อการพัฒนาต่อไปใน
กระบวนการ
จากผลของแบบสอบถามจากบัณฑิตในปี2558 พบว่าค่าเฉลี่ยของสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตให้ค่า
ระดับคะแนนในระดับดีมาก (เกิน 3.51) ในทุกองค์ประกอบของคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2)ด้านความรู้ (3)ด้านทักษะทาง
ปัญญา (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านที่ 6 (6) ทักษะตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลของ
การประเมินในปี 2557 ในทุกองค์ประกอบ
โดยสามอันดับ(โดยไม่ได้เรียง)ที่ได้ค่าระดับสูงที่สุดคือ ทักษะตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด ค่าเฉลี่ย
4.28 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.41 และทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.41 ซึ่งอาจหมายความได้
ว่าสถานประกอบการสามารถใช้งานบัณฑิตจากหลักสูตรได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้งานก่อนนาน เพราะมี
ทักษะและความเข้าใจเพียงพอ
ผลสารวจยังพบว่า ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง ด้านความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.18 และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย 4.14 มีความพึงพอใจจากนายจ้างน้อยกว่า
ทักษะด้านอื่นเล็กน้อย จากการอภิปรายแล้วอาจเป็นเพราะบัณฑิตจบการศึกษาจากหลักสูตรศิลปบัณฑิตสี่ปีที่
ขาดความคุ้นเคยในการเข้าไปอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้บริหารจากวิชาชีพหลากหลายเช่นสถาปนิก และ
วิศวกร บริหารธุรกิจ ฯลฯ มีวัฒนธรรมที่เติบโตมาจากสถานศึกษาแตกต่างกัน รวมไปถึงจารีตค่านิยมและ
จรรยาบรรณของมัณฑนากรจากศิลปากรที่ยึดถือในรุ่นและเคารพทักษะความสามารถเฉพาะบุคคลที่สั่งสม
ภายในและมีสังคมเฉพาะส่วนตัวในรุ่นที่จบมาด้วยกัน น่าจะมีผลทาให้นายจ้างหรือสถานประกอบการตั้ง
ข้อสังเกตในเรื่องดังกล่าวได้ ซึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจะได้หาทางพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้และสร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อแก้ปัญหาในประเด็นนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปีรุ่นจบปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี)
วันที่สารวจ 16 ธ.ค.58
หลักฐาน/ตาราง
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
ร้อยละ
ประกอบ
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
57
100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
57
100
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จ
การศึกษา
51
89.47
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
49
87.50
- ตรงสาขาที่เรียน
3
5.36
ข้อมูลจาก
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
แบบสอบถามของ
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
5
8.77
ทางคณะฯ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา
ก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
1*
1.75
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือ
56
100*
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: ร้อยละ 100
: ร้อยละ 100
: ร้อยละ 85.00
: ร้อยละ 85.00

เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 4.25 คะแนน

การวิเคราะห์ผลที่ได้
บัณฑิตหลักสูตรศิลปบัณฑิตการออกแบบตกแต่งภายใน ของคณะมัณฑนศิลป์ เป็นหนึ่งในสาขาอาชีพ
ตรงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการทางานระดับอาชีพได้ทันทีใน
ตลาดแรงงาน จึงมีความต้องการในสังคมตลอด ซึ่งต้องการแรงงานมัณฑนากรนักออกแบบวิชาชีพสูงมาก และ
จากค่าเฉลี่ยผลการประเมินก็ยังคงเป็นที่ยืนยันถึงคุณภาพและมาตรฐานของคุณภาพบัณฑิตในปัจจั ยด้านต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรู้และทักษะ ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของนักศึกษาแรกเข้าที่ปัจจุบันส่วนใหญ่มา
จากสายสามัญที่ต้องสอบเข้าได้ในเกณฑ์ที่หลักสูตรเป็นผู้กาหนดเงื่อนไข อันประกอบไปด้วยคะแนนมาตรฐาน
ทางวิชาการทุกกลุ่มรายวิชาตามระเบียบที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงมาตรฐานผลงานปฏิบัติ
ทักษะประกอบด้วยวิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาความถนัดในการออกแบบตกแต่งภายใน ที่ต้องได้คะแนน
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ 50% ซึ่งในอดีตเป็นการสอบเข้าศึกษาต่อโดยมีเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะวิชาความถนัด
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ทักษะเท่านั้น ทาให้ในอดีตผู้สอบเข้าได้ส่วนใหญ่จะมาจากสายอาชีพ ที่บางส่วนทางานมาก่อนแล้ว แสดงถึง
พัฒ นาการของหลั กสู ตรที่เติบ โตมากขึ้น และยังคงกระบวนการพัฒ นาบัณฑิตนักปฏิบัติวิช าชีพที่มีความรู้
ความสามารถสูงซึง่ ผู้เรียนและผู้ปกครองในสังคมวงกว้างมีความเข้าใจและเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อสอบเข้า ซึ่ง
แตกต่างจากหลั กสู ตรที่คล้ายคลึงกัน ในสถาบันการศึกษาอื่นหลายแห่ง ที่จะมีการคละผู้เรียนในสั ดส่ วนที่
มากกว่า ทั้งนี้สามารถสังเกตผลของทักษะปฏิบัติการการเรียนรู้ที่พบเห็นเชิงประจักษ์ได้จาก 1.แฟ้มสะสม
ผลงานตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน 2.แฟ้มสะสมผลงานเพื่อสมัครเข้าสานักงานในบริษัทอาชีพในปลายปีที่3 และ 3.
แฟ้มสะสมผลงานสาหรับสมัครงานของบัณฑิตนั้นมีทิศทางและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการ
อย่างมากในระดับมืออาชีพ
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
2.1
4.00
4.25
4.25
2.2
85.00
100
5.00
9.25/2 = 4.62 คะแนน
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. ค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบประเมินและจานวนผู้ตอบแบบประเมินอยู่ในระดับที่สูงมาก
2. นักศึกษาบางส่วนเมื่อจบการศึกษาแม้จะไม่ได้เป็นมัณฑนากรแต่ก็ยังทางานในสายงานศิลปะและ
การออกแบบอันแสดงถึงผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรที่แข็งแกร่งมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในวงการศิลปะและการออกแบบของสังคมในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
โอกาสในการพัฒนา
1. ค่าเฉลี่ยด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านคุณธรรมจริยธรรม สาหรับผู้เรียนใน
หลักสูตรฯ ยังสามารถพัฒนาให้มากขึ้นไปได้อีก
2. ความรู้รอบตัวทั้งที่สัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ รวมถึงพัฒนาทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวกับอาชีพ
ให้นาไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนาไปใช้จริงมากยิ่งขึ้น
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

ผลการดาเนินงาน
- การรับนักศึกษา
กลไกการรับนักศึกษา
การแต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ
วิชาการ (มาตรฐานกระทรวงศึกษาฯ)
วิชาการ (มาตรฐานกระทรวงศึกษาฯ)
วิชาชีพ (มาตรฐานวิชาชีพมัณฑนากร)

นาข้อสอบมาใช้
ให้คะแนน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ข้อมูลสถิติการ
รับนักศึกษา
ของคณะ
มัณฑนศิลป์
รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ
สิงหาคม 58

หัวหน้าภาค/ตัวแทน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรกากับติดตามฯ

จัดการข้อร้องเรียน
กรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้ข้อคิดเห็น
และแนวนโยบายเพื่อปรับปรุงในการแก้ปัญหา
และ/หรือการจัดสอบในครั้งถัดไป
แผนผังกระบวนการรับและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง 2555 (การออกแบบภายใน)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เป็นหลักสูตรต้นแบบวิชาชีพมัณฑนากรของประเทศ
ไทยทีไ่ ด้รับการยอมรับจากสังคม มีกระบวนการ
ตรวจสอบและติดตามผลและได้ผลผลิตเป็นบัณฑิต
คุณภาพชั้นเลิศอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมมาอย่าง
ยาวนาน โดยใช้การจัดสอบเข้าที่มีคุณภาพ
1.มีการหารือตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ
และการพัฒนาคุณภาพ คุณลักษณะของนักศึกษาที่
หลักสูตรต้องการ ( P )
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
2.โดยใช้วิธีรับนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงที่สุดที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าทีไ่ ม่น้อยกว่า50% ( D )
3.กรณีที่นักศึกษาผ่านเกณฑ์ไม่ถึงจานวนเปิดรับ ก็ใช้
มติที่ประชุมภาควิชาเพื่อรับรองให้เปิดสอบรอบต่อไปให้
ครบตามจานวนโดยใช้กระบวนการผ่านทีป่ ระชุม
กรรมการหลักสูตรรับทราบ ( C )
4.การทบทวนลักษณะข้อสอบรับนักศึกษา มีการ
วางแผนคัดเลือกให้ได้นักศึกษาที่มีรสนิยม มีทักษะ มี
ความถนัดเฉพาะตนในการออกแบบภายในที่สอดคล้อง
กับเป็นไปตามระเบียบการรับนักศึกษาเข้าเรียนของ
คณะและมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการพิจารณาเงื่อนไข
รายละเอียดโดยการกากับระบบและกลไกโดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในทุกๆปี ( C )
5.ในแต่ละปี มีจานวนนักศึกษาสมัครสอบที่ต้องการ
เข้าเรียนมากกว่าจานวนที่หลักสูตรฯสามารถรับเข้า
เรียนได้ทุกปีมาเป็นปีที่ 60 ติดต่อกันอันแสดงถึงการ
รักษามาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในสังคมมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานหลายยุคสมัยถึงปัจจุบัน ( A )
ผลการดาเนินงาน
ตั้งแต่การปรับหลักสูตรในปี 2555 หลักสูตรมีการ
ทบทวนสถานภาพและความเสี่ยงของหลักสูตร
ตลอดเวลาผ่านอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ไปเป็น
ผู้บริหารคณะวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ( C ) และ
ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการทาการปรับจานวนรับ
นักศึกษาเพิ่มขึ้นถึง 40% ( A ) โดยกากับติดตาม
คุณภาพของนักศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ประจารายวิชาทุกรายวิชาด้วยกลไกการประชุมภาควิชา
และพบว่ามีปัญหาบ้างในบางวิชาที่เป็นปฏิบัติทักษะ
ส่วนรายวิชาปฏิบัติการออกแบบและทักษะทั่วไป
สามารถปรับตัวได้เนื่องจากคุณภาพของนักศึกษา
โดยรวมสูงมากจึงมีการแข่งขันกันเรียนและเข้าหาเพื่อ
ขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์ตั้งแต่ในก่อนเข้ารับ
การศึกษาในชั้นปีที่ 1
การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา (PDCA)
หลังจากปีการศึกษา2556 ที่ได้รับนักศึกษาเป็น70คน ก็
ทาให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการศึกษากับสถานที่ใช้
จัดการเรียนการสอนจึงได้
1.พัฒนากระบวนการตรวจสอบและติดตามผลการเรียน
แต่ละรายวิชาโดยใช้ระบบสารสนเทศโซเชียลมีเดียมาก
ขึ้น ( A )

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

23

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

2.รวมถึงการจัดตั้ง Line group ของผู้ปกครองปี
การศึกษา 2556 และปีการศึกษา2557 ซึ่งทาให้ช่วยใน
การจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรโดยภาควิชาฯจึง
ยังคงมีมติยืนยันจานวนรับนักศึกษาต่อเนื่องในปี
การศึกษา 2558 ประกอบกับการย้ายที่ทาการสอนไปยัง
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่มีพื้นที่จานวนมาก
คณาจารย์ทุกท่านและนักศึกษาทุกชั้นปีต้องย้ายอุปกรณ์
การสอนทั้งหมดมายังนครปฐมซึ่งเนื้อที่กว้างขวางมาก
ขึ้น ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรโดยภาควิชาฯจึง
ยังคงมีมติยืนยันจานวนรับนักศึกษาต่อเนื่องในปี
การศึกษา 2559 ( A )
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษา
4.จากมติทปี่ ระชุมกรรมการบริหารหลักสูตรโดย
ภาควิชาฯจึงยังคงมีมติยืนยันจานวนรับนักศึกษาต่อเนื่อง
ในปีการศึกษา 2559 ทาให้มีจานวนนักศึกษามากขึ้น
และไม่ทันต่อการขยายจุดเชื่อมต่อสัญญาณไวร์ไฟร์ของ
คณะวิชา ที่ประชุมได้หารือและพิจารณาให้
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา ( A ) การเพิ่มขีด
ความสามารถในการใช้ระบบโซเชียลมีเดียผ่านเครือข่าย
ไวไฟร์เพิ่มเติมนอกเหนือจากระบบของมหาวิทยาลัยเพื่อ
อานวยความสะดวกของนักศึกษามากขึ้น ทั้งนี้รวมถึง
การจัดสัดส่วนจานวนรับเข้า ซึ่งในปัจจุบันที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรโดยคณาจารย์ประจาภาควิชา
ได้ร่วมกันพิจารณาถึงคุณลักษณะของนักศึกษาที่( P,D )
หลักสูตรต้องการอยู่อย่างสม่าเสมอ โดยทุกปีจะมีการ
ทบทวนสัดส่วนการรับนักศึกษาทั้งจากการสอบตรง การ
จัดสัดส่วนนักเรียนโควตาจากโรงเรียนสาธิต และ
นักเรียนอาชีวะ ให้มีความเหมาะสม โดยสังเกตจากผล
การเรียนของนักเรียนที่มีจากแต่ละประเภท โดยมีการ
ปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในทุกปี ( C )
5.โดยในปีการศึกษาใหม่ 2559 นี้ที่ประชุมก็ได้มีมติ
( A ) รับนักเรียนจากสัดส่วนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมาก
ขึ้น โดยลดสัดส่วนจากนักเรียนอาชีวะให้ลดลงเนื่องด้วย
คุณภาพทักษะและวิชาการของนักศึกษาที่รับเข้าในช่วง
สองปีที่ผ่านมาไม่ได้ถึงมาตรฐานตามผลการเรียนรู้ที่
หลักสูตรคาดหวังเอาไว้ (ELO)
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
สูจิบัตรงาน
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
Open house
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ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯโดยความเห็นชอบจากคณะฯ มีการจัด
นิทรรศการเปิดบ้านภาควิชาทุกปี ( P ) โดยพัฒนา
รูปแบบและแนวทางให้เป็นไปตามแนวทางการประกัน
คุณภาพผลผลิตของบัณฑิตที่หลักสูตรคาดหวังทุกปี
เพื่อเชิญชวนผู้ที่ให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อ รวมถึงสัมนา
วิชาการซึ่งจัดอยู่ในช่วงงานเทศกาลเปิดบ้าน ซึ่งที่ผ่าน
มามีผู้สนใจจานวนมากเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เป็น
ผู้สอบเข้าเรียนต่อในหลักสูตรจานวนมากทั้งสิ้น เพราะมี
ผลงานนักศึกษาตลอดปีที่ผ่านมาที่คัดเลือกนาเสนอต่อ
สาธารณชนและมีการจัดทาสูจิบัตร ( D ) แต่เนื่องด้วย
ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 นี้หลักสูตรจะใช้พื้นที่
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จัดการเรียนการสอน
จึงทาให้มีการเพิ่มการจัดเตรียมความพร้อมสาหรับการ
เข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม อีกช่องทางหนึ่งคือ
โครงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาใหม่
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ซึ่งนักศึกษาใหม่
ของหลักสูตรฯโดยมากไม่ได้มีปัญหาเรื่องทักษะ แต่มี
ปัญหาเรื่องทัศนคติและความเข้าใจธรรมชาติของการ
เรียนออกแบบในปัจจุบัน ซึ่งเป็นงานบริการวิชาชีพที่
ต้องมีความรับผิดชอบ รวมถึงมีการทางานร่วมกันกับ
ผู้อื่นทั้งวิชาชีพเดียวกันและต่างวิชาชีพ โดยใช้ช่อง
ทางการสื่อสารที่หลากหลายรวมถึงพื้นที่จัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้นอกสถานที่จานวนมากเพื่อ
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ด้านศิลปะการออกแบบ
ภายในและวิชาชีพมัณฑนากร ( C ) หลักสูตรจึงได้จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันทางานกับ
นักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียนกับนักศึกษารุ่นพี่เพื่อร่วมกัน
ทางานประกวดระดับชาติโดยผ่านการกากับดูแลของ
อาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่เพื่อชดเชยและทดแทนระบบ
รับน้องใหม่ที่ปัจจุบันเป็นปัญหาสังคม ผิดกฏหมายซึ่งลด
ความสาคัญและคลายความนิยมลงในปัจจุบัน ( A ) ซึง่
ในปัจจุบันนี้หลักสูตรใช้ระบบโซเชียลมีเดียในการ
ขับเคลื่อนการทางาน (P,D) การตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลงานนักศึกษาใหม่ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพฯและจังหวัดห่างไกล (C) รวมถึงการ
นัดหมายเพื่อพบปะสังสันทนาการในกิจกรรมระดับชาติ
เช่นมหกรรมระดับชาติ(A) อย่างบ้านและสวนแฟร์
2558-2559 หรืองาน BIG&BIH งานสัมนาวิชาการ
ระดับชาติด้านคนพิการ ซึ่งหลักสูตรของภาควิชา
ออกแบบตกแต่งภายในและคณะมัณฑนศิลป์ จะมี

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
เอกสารสรุป
ประเมินผล
โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
นักศึกษาใหม่
ปี 2557
ภาพแฟนเพจ
กรุ๊ปนักศึกษา
ใหม่รุ่น 60
ภาพตัวอย่าง
ผลงานกลุ่มใน
ปีที่ผ่านมา
ก่อนเข้าเรียน
ผลงานเดี่ยวกลุ่มงาน
ประกวดปี
การศึกษา
2558
ช่วงก่อนเปิด
ภาคเรียน
ภาพกิจกรรม
การนัดหมาย
ชมอุปรากร
สุริโยทัย ปี
2558 ที่ศูนย์
วัฒนธรรมฯ
ภาพปก
เฟสบุ๊คและ
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ภารกิจที่เกี่ยวข้องในการให้บริการกับงานเหล่านี้อยู่แล้ว เนื้อหาด้านใน
ในทุกๆปี เป็นต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการนัดหมาย
กิจกรรมการ
นักศึกษาใหม่บางส่วนพบปะเพื่อเข้าชมอุปรากร เนมิราช แลกเปลี่ยน
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโอเปราสยาม ที่ศูนย์
ข้อคิดเห็นและ
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2559
เสนอแนะ
ที่ผ่านมา เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน
จากการเริ่มต้นดาเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เอกสารการ
ศึกษาสาหรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา55-56-57
ประเมินผล
และปี 58 ที่ผ่านมา ไม่ได้จัดขึ้นเป็นรูปโครงการเนื่อง
ด้วยงบประมาณ รวมถึงภารกิจอาจารย์ประจาหลักสูตร การจัด
มีจานวนมาก แต่โครงการลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นทุกปี กิจกรรมการ
ในลักษณะการแจ้งเพื่อภาควิชาทราบถึงกิจกรรมและ
เตรียมตัวก่อน
การจัดทารายงานสรุปผลประกอบกิจกรรม โดยกิจกรรม เข้าเรียน
ดังกล่าวใช้ทุนสนับสนุนจากคณะนักศึกษาและอาจารย์
กันเอง ซึ่งเกิดจากคณาจารย์สังเกตเห็นว่าจากการรับ
ภาพเอกสาร
นักศึกษาเข้าจนถึงวันเข้าเรียนจริงห่างกันถึงเกือบ 10
เดือนและอยู่ตามภูมิลาเนาของตนเอง ควรจาเป็นต้องใช้ ผลการ
เวลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทุกด้านของ ดาเนินการ
นักศึกษา ซึ่งผลดาเนินการในแต่ละปีไม่ได้ทาการเก็บเชิง เตรียมความ
สถิติหรือตัวเลขรายละเอียด แต่ทาการประเมินจากการ พร้อมก่อนเข้า
ให้ความร่วมมือในภาพรวมจึงทาการสรุปโดยใช้วิธีพิชญ ศึกษาของรุ่น
พิจารณ์และเข้าที่ประชุมเพื่ออภิปรายและแจ้งทราบ
60
การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา
จากการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรฯในรอบหลายปีที่
ผ่านมานั้น ในปีล่าสุด นักศึกษาใหม่2559 หลักสูตรได้
กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้เพียงกรอบกว้างๆคือ
ให้นักศึกษาใหม่ทั้งที่มีภูมิลาเนาต่างจังหวัดและนักศึกษา
ใหม่ที่ภูมิลาเนาในพื้นที่ทุกคนทั้งกลุ่มและเดี่ยวจะต้องมี
ผลการดาเนินการกิจกรรมของตน ข้อคิดเห็นเสนอแนะ
ของตนต่อเพื่อนๆ และรายงานการโต้ตอบจาก
คณาจารย์ประจาหลักสูตร
อย่างน้อย 1-2 ผลงาน ทั้งกลุ่มและเดี่ยว ผ่านระบบ
โซเชียลมีเดีย รวมถึงการนัดหมายพบปะกัน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา จากผลการ
ดาเนินงานในระบบโซเชียลมีเดียพบว่า คณะนักศึกษา
ใหม่ในทุกๆปี ให้ความร่วมมืออย่างดีมากและนาผลงาน
ผลการดาเนินงาน

26

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
มาขอรับคาปรึกษามากมาย ซึ่งทาให้อุปสรรคด้าน
ระยะทางในการนัดหมายพบเจอกันลดอุปสรรคลงไป
ได้มากทีเดียว โดยในปีหน้าน่าจะกาหนดเกณฑ์ท้าทาย
ตนเองได้เช่นการจัดนิทรรศการบนบอร์ดออนไลน์
รวมถึงการจัดทาไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
กันได้อย่างสดๆระหว่างการปฏิบัติฝึกฝนทักษะเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนได้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.2)

:
:
:
:

ระดับ 2.00
ระดับ 3.00
ระดับ 2.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

2 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- หลั ก สู ต รจั ด การควบคุ ม การดู แ ลการให้ ค าปรึ ก ษา ปฏิทิน
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
การศึกษาของ
กลไกการควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะ หลักสูตร/
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ภาควิชา
( P,D )1.หลั ก สู ต รมี ก ารก าหนดขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ที่
เป็ น ไปตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
นักศึกษาใหม่ของหลั กสูตร จนถึงรายวิชาเฉพาะ วิช า ภาพอาจารย์
พัฒนากับ
เตรียมศิลปนิพนธ์และวิชาศิลปนิพนธ์ของหลักสูตรฯ
( C ) 2.ทั้งนี้หลักสูตรมิได้นิ่งนอนใจในการตรวจสอบ นักศึกษาใน
กากับ และติดตามนักศึกษาในการให้คาปรึก ษา เนื่อ ง กลุ่มที่มีความ
ด้วยมีนักศึกษาในหลักสูตรและคณาจารย์ที่จัดการเรีย น สนิทสนมกัน
การสอนกันอย่างใกล้ชิดสามารถจดจากันได้ถึงชื่อเล่น อย่างมาก
ความถนัดและความชอบและกรุ๊ปเลื อดของนักศึกษา
และอาจารย์ได้
( A ) 3.จึงมีการติดต่อติดตามถามไถ่และแจ้งข่าว
ฝากและการติดตามตัวนักศึกษาในเรื่องต่างๆผ่านระบบ
โซเชี ย ลมี เ ดี ย อยู่ ส ม่ าเสมอ ซึ่ ง ในกลไกนี้ ยั ง คงมี
ประสิทธิภาพอยู่มากในปัจจุบัน
ผลการดาเนินงาน ในการใช้โซเชียลมีเดีย หลักสูตร
พบว่าสามารถเรียกความสนใจนักศึกษาได้ในเรื่องของ
งานที่นักศึกษาได้รับประโยชน์ในมุมที่นักศึกษาสนใจ
เท่านั้น แต่หากเป็นเรื่องกิจกรรมนัดหมายเพื่อวิชาการ
หรือการนัดหมายนอกเวลาโดยไม่เกี่ยวกับการเรียนการ
ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
สอนและเพื่องานวิจัยสร้างสรรค์ของอาจารย์นั้นมักไม่ได้
รับความร่วมมือเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษา
จานวนมากมีความสนใจที่แตกต่างหลากหลายกันไป ทา
ให้ต้องพิจารณาศึกษาหาแนวทางขอความร่วมมือเพื่อ
พัฒนานักศึกษาต่อไป ซึ่งในปัจจุบันใช้กลไกการเรียน
การสอนและการให้คะแนนรวมถึงค่าตอบแทนเป็น
สิ่งจูงใจ
การประเมินกระบวนการควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ที่ผ่านมาการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในระบบ
โซเชียลมีเดียที่ภาควิชาและคณะนักศึกษากับอาจารย์
สร้างขึ้นนั้นมักดาเนินการโดยอาจารย์เป็นส่วนใหญ่และ
นักศึกษาจะเข้ามาอ่านและรับรู้และโต้ตอบบ้างแต่น้อย
มากทั้งนี้อาจเป็นเพราะช่วงวัยที่ต่างกันและนักศึกษาแต่
ละคนอาจไม่ต้องการให้เพื่อนๆรู้สึกว่าตนเองเอาใจ
อาจารย์บางคนอยู่เพราะอาจเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันใน
กลุ่มเพื่อน ซึ่งหลักสูตรจะพิจารณาหาวิธีที่เหมาะสมใน
การได้รับ feedback ทีเ่ หมาะสมจากนักศึกษาต่อไป
อย่างสร้างสรรค์
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา
ด้ ว ยความต้ อ งการได้ รั บ feedback
จากคณะ
นักศึกษาแต่ล ะคนแต่ล ะชั้นปีแต่ล ะรายวิช าในภารกิจ
ด้ า น ต่ า ง ๆ อั น แ ส ด ง ถึ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
กระบวนการพัฒนาคุณภาพของระบบการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาอย่างมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรจึงได้บูรณาการไปสู่การจัดกิจกรรมมอบรางวัล
และเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูบุคคลคุณภาพเพื่อกระตุ้นให้
ทุกคนในกระบวนการส่ งเสริม และพัฒ นานักศึกษาได้
ตื่น ตัว และช่ว ยกันพั ฒ นาระบบให้มีประสิ ทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้น ซึ่ งจะจั ดงานมอบเกีย รติ บัต รนี้ ใ นงานวั น เปิ ด
บ้านของภาควิชาออกแบบภายในระหว่างวันที่ 22-24
สิงหาคม 2559
-การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาและการเสริ ม สร้ า ง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อย่ า งที่ ห ลั ก สู ต รฯได้ น าเสนอมาตั้ ง แต่ แ รกนั้ น
อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะนักศึกษาแต่ละชั้นปี มี
การจัดทากลุ่มทางสารสนเทศ Facebook Fanpage
และ Line chatgroup ประจารายวิชาของหลักสูตรแยก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ภาพการมอบ
เกียรติบัตรใน
วันเปิดบ้าน
ภาควิชาปีที่
ผ่านมาและตัว
อ้างเกียรติ
บัตรปีที่ผ่าน
มาและในปีนี้

บันทึกรายงาน
การประชุม
หลักสูตร/
ภาควิชา
ระหว่าง57-58
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ไปในแต่ ล ะชั้ น ปี ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ศึ ก ษาและเพื่ อ การพั ฒ นา /ผลงานของ
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน นักศึกษา
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งหากดูวิธีเรียน การทางานโครงการ
ออกแบบภายในและผลงานของนักศึกษา ด้วยธรรมชาติ
ของสาขาทาให้หลักสูตรได้สอนตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อยู่แล้วโดยอัตโนมัติ
ประกอบกับการดาเนินงานภายหลังผู้แทนหลักสูตร
ได้ เข้าร่ว มสั มมนาอาจารย์ประจาหลั กสู ตร เรื่อง การ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.58 ณ
รร.รอยัลริเวอร์ จัดโดยกองบริการการศึกษา ม.ศิลปากร
ซึ่ ง ท าให้ บ ทบาทการจั ด การเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ข อง
อาจารย์และนักศึกษาได้เปิดกว้างไปสู่การเรียนรู้ ซึ่งใน
ที่นี้ยังคงใช้กระบวนการเรียนการสอนในลักษณะเดิมคือ
การใช้รายวิชาหลักเป็นโครงการซึ่งเป็นฐานในการได้มา
ซึ่งความรู้ ( Project Based Learning ) ซึ่งทักษะทั้ง 4
ด้ า นที่ มุ่ ง ให้ ไ ด้ รั บ ได้ แ ก่ ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย
-ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem
Solving)
-ทั ก ษะด้ า นความร่ ว มมื อ และการท างานเป็ น ที ม
(Collaboration and Teamwork)
-ทั ก ษะด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ และนวั ต กรรม
(Creativity and Innovation)
-ทักษะการใช้ชีวิต เช่น การจัดการด้านเศรษฐศาสตร์
และการเงิน

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งพิ จ ารณารายละเอี ย ดของcurriculum
mapping ของรายวิชาหลักนี้กับกิจกรรมของโครงการ
เพื่ อ ตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ กั บ การเรี ย นรู้ ทั ก ษะใน
ศ ต ว รร ษ ที่ 21 ส า หรั บ ก า ร ป ระ เ มิ น เ พื่ อ จั ด ท า
กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้ในอนาคต
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 2.00
ระดับ 3.00
ระดับ 2.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

2 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
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ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาย้อนหลัง 4 ปี ที่แสดงถึง บันทึกรายงาน
มาตรฐานคุณภาพทางวิชาชีพของการศึกษาเป็นที่
การประชุม
ยอมรับในระดับ 98-100% ตั้งแต่หลักสูตรประกาศใช้ใน หลักสูตร/
ปี2555 และเพิ่มจานวนนักศึกษาขึ้นอีก 40%ในปี
ภาควิชา
2556-2558 ทั้งที่ในปีการศึกษา 2558 มีการย้ายวิทยา
เขตเพื่อทาการซ่อมปรับปรุงวังท่าพระทุกระบบเป็นเวลา
3 ปี ภาควิชาก็ยังได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ผู้สอน (ระบุข้อมูลใน
และนักศึกษารวมถึงความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองทุกท่าน ปีการศึกษา
ในการให้ความสนับสนุนแม้จะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นใน
58 : 1 ส.ค.
การศึกษานอกเหนือไปจากแผนการก็ตาม ซึ่งแสดงถึง 58 - 31 ก.ค.
ความน่าเชื่อถือในคุณภาพของหลักสูตรเชิงประจักษ์
59)
อย่างที่ไม่มีสิ่งใดมาเปรียบได้
ผลการดาเนินงาน

- การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษามีคุณภาพสูง สามารถสาเร็จการศึกษาตามปี
ศึกษาปกติ (ระหว่าง 4-8ปี โดยไม่ทิ้งหรือสูญหาย
กลางคัน) ทั้งที่เป็นนักเรียนมัธยม แต่เข้าเรียนใน
หลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
ซึ่งต้องผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาสถาปนิก ซึ่งใน
ปัจจุบันมีนักศึกษารุ่นแรกที่จบด้วยการศึกษาใน
หลักสูตรนี้ อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลสาหรับการพัฒนา
ไปสู่ระดับวิชาชีพเพื่อการสมัครสมาชิกและการเข้าสอบ
ขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป์ในระยะเวลา 1 ปีตามกฏหมาย
- ความพึ ง พอใจและผลการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นของ
นักศึกษา
ตลอดการจัดการศึกษาระหว่างปี 2555-2558 ยังไม่พบ
การร้องเรียนในลักษณะบัตรสนเท่ห์หรือจากช่องทางที่
แจ้งไว้ในระบบต่างๆเลยจากนักศึกษาในหลักสูตร ดังนั้น
หลั ก สู ต รจึ ง พิ จ ารณารอผลส ารวจจากคณะฯ โดย
หลั กสู ตรอาจใช้ผ ลประเมินรายวิช าร่ว มพิจารณาด้ว ย
ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อร้องเรียนในมคอ.5และผลการ
ประเมิ น จากนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะวิ ช าพบว่ า มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
เกี่ ย วกั บ การใช้ เ วลาในวั น หยุ ด ของนั ก ศึ ก ษามาจั ด
กิจกรรมต่างๆของรายวิชา หรือการดูงานนอกสถานที่
ซึ่งนักศึกษารายงานมาว่าไม่เหมาะสม โดยทางหลักสูตร

มีนักศึกษาเพิ่ง
สาเร็จ
การศึกษาใน
หลักสูตรนี้ใน
ปี 2558
จานวน46 คน

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา =
3.85

30

ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
จะพิจ ารณาทางออกที่เหมาะสมกว่าในแต่ล ะรายวิช า
เพื่อดาเนินการต่อไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 2.00
ระดับ 3.00
ระดับ 2.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3.1
ระดับ 2
ระดับ3
3.2
ระดับ 2
ระดับ3
3.3
ระดับ 2
ระดับ3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

2 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3
3
3
9 /3 = 3 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. หลักสูตรได้นักศึกษาที่มีคุณภาพสูงจากระบบการสอบรับตรงที่หลักสูตรกากับดูแลเองที่มี
คุณภาพสูง
2. หลักสูตรมีรายวิชาหลักที่ขับเคลื่อนสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรสามารถทบทวนและต่อยอดพัฒนากระบวนการรับเข้าและพัฒนานักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อีกจากเกณฑ์คุณภาพที่แข็งแกร่งเช่นนี้
2. หลักสูตรยังสามารถพัฒนาระบบและกลไกการเตรียมรับมือปัญหาในการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกมาก
3. หลักสูตรยังต้องพิจารณาระบบและกลไกเพื่อกาหนดภารกิจและเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มากยิ่งขึ้นได้อีกในด้านรูปธรรมโดยต้อง
จัดการระบบเอกสารเพื่อนาเอาสิ่งที่ทาเผยแพร่ออกมาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
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หมวดที่ 4
อาจารย์
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1)

ผลการดาเนินงาน
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ (P)
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาการทบทวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรอยู่เสมอโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์เพื่อธารง
คุณภาพทางวิชาชีพของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
คานึงถึงสัดส่วนการมีคุณวุฒิทางวิชาการของหลักสูตรให้
ได้มาตรฐานเหมาะสม
- หลักสูตรฯ มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตามระบบและกลไกปกติผ่านสภามหาวิทยาลัยรับรอง
- หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
อาจารย์สอดคล้องกับระบบบริหารงานข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
หลายปีที่ผ่านมาหลักสูตรเผชิญกับปัญหาการ
ลาออกจากหลักสูตรของอาจารย์ประจาพร้อมกันถึง 4
ท่าน ทาให้เกิดภาวะของขาดแคลนผู้สอนที่เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรซึ่งยังไม่สามารถรับสมัครได้ครบตาม
จานวน ต้องให้ความทุ่มเทเอาใจใส่อย่างดียิ่งกับคณะ
นักศึกษาที่สอน โดยระยะสั้นในทุกวิชาจึงได้อาศัยการ
เรียนเชิญวิทยากรพิเศษที่เฉพาะด้านแต่ละประเภทเข้ามา
ช่วยเสริม
จนกระทั่งในปี 2557 ที่มีการปรับวิทยาเขตการ
เรียนรู้มาอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์เต็มรูปแบบ ยิ่งทาให้
เกิดปัญหามากยิ่งขึ้น โดยผลในการประชุมภาควิชาโดย
กรรมการบริหารหลักสูตรได้พยายามจัดการสอนใน
สถานที่ต่างๆทั้งในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และ
นอกวิทยาเขตโดยใช้สานักงานของอาจารย์ หรือสถานที่
เอกชนต่างๆภายนอก โดยนอกเวลาราชการเพื่อชดเชย
และทดแทน โดยอาศัยการนัดหมายผ่านระบบโซเชียล
เนทเวิร์คที่ดี มีการรายงานผลการนัดหมายการประชุม
ตรวจงานต่างๆเหล่านั้นส่งกลับไปยังไลน์กลุ่มผู้เรียนและ
ของผู้ปกครองด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจและความใกล้ชิด
อย่างยิ่งระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอย่างครบถ้วนมั่นใจได้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
รายนาม
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใหม่
บันทึกรายงาน
การประชุม
หลักสูตร/
ภาควิชา
หน้าจอมือถือ
โซเชียลมีเดีย
Linegroup:
Interior
Silpakorn.
หน้าจอขณะที่มี
การติดต่อ
ประสานงาน
แจ้งข่าวกัน(ขอ
ความร่วมมือ
ชักชวนอาจารย์
ทุกท่านเข้าร่วม
ในไลน์กรุ๊ป
เดียวกัน)
หน้าจอเวบเพจ
กลุ่มลับ
Facebookgro
up: คณาจารย์
ภาควิชา
ออกแบบ
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ผลการดาเนินงาน (D)
ตกแต่งภายใน
ในปีที่ผ่านมาได้ทาการทบทวนอาจารย์ประจาหลักสูตร คณะ
ถึงอาจารย์ที่ขออนุมัติลาออกจากการเป็นอาจารย์เพื่อ มัณฑนศิลป์
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยได้จัดตารางใหม่เป็นไป
มหาวิทยาลัย
ตามที่แนบ ซึ่งมีผลทาให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของ
ศิลปากร
อาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
(สมาชิก 17คน
แนวทางการรับอาจารย์เข้าใหม่
เป็นอาจารย์
การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ(C)
สังกัดภาควิชา
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในลักษณะ
ทุกท่านทั้ง
เหมือนเครือญาติ ที่ต่างเกื้อกูลกัน โดยในปีที่ผ่านมา
หลักสูตรได้รับอาจารย์ใหม่ จานวน 2 ท่าน เพื่อมาช่วย
ประจาและไม่
จัดการเรียนการสอนที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ ประจาหลักสูตร
จากผลการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมา จึงได้มีมติ
ปรับปรุง 55 นี้)
แต่งตั้งอาจารย์ในภาคที่มีตาแหน่งทางวิชาการและมี
ผลงานวิจัยที่ดาเนินการอยู่ระหว่างปี เพิ่มขึ้น 1 ท่าน
Email:
เพื่อให้หลักสูตรมีอาจารย์ประจาผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่วมกัน 6ท่าน อันแสดงถึงความสามารถที่หลากหลายของ interior.dec.s
u@gmail.com
คณาจารย์นั้นมีผลโดยตรงกับการจัดการคุณภาพ
สาหรับส่งมคอ.
การศึกษา
ผลที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรคือ 3-5-7 ฯลฯ
(C)ค่าการเพิ่มขึ้นของคุณวุฒิอาจารย์ตามเกณฑ์รวมถึง
จานวนงานวิจัยที่กาลังดาเนินการระหว่างปีมีมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็เพิ่มตัวหารมากขึ้นในการคานวณจาก5ท่าน
เป็น6ท่านเช่นกัน
โดยผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯนั้นทางผู้ผลิตจะได้
ดาเนินการต่อไป(A)
- การบริหารอาจารย์
รายนาม
เสนอผ่านที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชาแต่
ผู้รับผิดชอบ
ละครั้งโดยนับรวมระบบโซเชียลมีเดียด้วย
หลักสูตรใหม่
(LINE,FACEBOOK)
ผลการดาเนินงาน

มอบหมายหน้าที/่ ติดตามผล
รายงานผลและสรุป/หลักสูตร/ภาค
อภิปรายเพื่อปรับปรุงคุณภาพต่อไป
เสนอการปรับปรุงแก้ไขผ่านที่ประชุม
หลักสูตร/ภาควิชาแต่ละครั้งโดยนับรวม
ระบบโซเชียลมีเดียด้วย(LINE,FACEBOOK)

บันทึกรายงาน
การประชุม
หลักสูตร/
ภาควิชา
หน้าจอมือถือ
โซเชียลมีเดีย
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
กลไกการบริหารอาจารย์
Linegroup:
หลักสูตรฯมีการบริหารอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ฯโดย Interior
อาศัยที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ในแต่ละเดือนเป็นการ Silpakorn.
ขับเคลื่อนการดาเนินการ
โดยในสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน มี
หน้าจอขณะที่มี
กระบวนการจัดการเพื่อมอบหมายภาระงานสอนตาม
การติดต่อ
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน การติดตามผลเป็น ประสานงาน
ระยะ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่เกี่ยวข้อง คณะทางานและ แจ้งข่าวกัน(ขอ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง) โดยที่ผ่านมา ใช้การประชุมเพื่อ ความร่วมมือ
หารือและข้อยุติส่วนใหญ่ก็จะใช้เวทีที่ประชุม
ชักชวนอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
ทุกท่านเข้าร่วม
โดยในปี2558ที่ผ่านมา ได้พยายามดาเนินการตามแผนได้ ในไลน์กรุ๊ป
อย่างครบถ้วน โดยในรายงานการประชุมมีการระบุ
เดียวกัน)
ภารกิจของอาจารย์แต่ละการประชุมเป็นไปตามที่วางแผน
ไว้ มีการประชุมร่วมกันของทั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
หน้าจอเวบเพจ
และอาจารย์สังกัดภาควิชาแต่ไม่ได้ประจาหลักสูตร แต่
เนื่องด้วย เป็นปีแรกที่มีย้ายวิทยาเขตทาการสอน ทาให้ กลุ่มลับ
Facebookgro
กลไกการติดตามผลเพื่อประเมินทาได้ลาบากเนื่องด้วย
up: คณาจารย์
คณาจารย์มีภารกิจและอยู่กรุงเทพส่วนใหญ่
ภาควิชา
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์(C)
เนื่องด้วยเป็นการเน้นกระบวนการผ่านการจัดการประชุม ออกแบบ
แต่ละครั้ง เมื่อย้ายวิทยาเขตทาให้การประชุมมักไม่ครบ ตกแต่งภายใน
ทุกท่าน ทาให้การติดตามความคืบหน้าของการบริหาร
คณะ
อาจารย์มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
มัณฑนศิลป์
กรรมการบริหารหลักสูตรมิได้นิ่งนอนใจ พยายามใช้การ มหาวิทยาลัย
ประชุมนอกรอบและแจ้งเรื่องเวียนต่างที่ควรทราบในแต่
ศิลปากร
ละองค์ประกอบการประกันคุณภาพผ่านระบบโซเชียล
มีเดีย Linegroup: Interior Silpakorn (ซึ่งมีอาจารย์ (สมาชิก 17คน
ประจาอยู่ รวมถึงอาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการ เป็นอาจารย์
ด้วยอีกรวมเป็น20ท่าน) โดยที่ผ่านมาก็ได้เนื้อหาและมี สังกัดภาควิชา
คุณภาพขึ้นพอสมควรในบางเรื่องเช่นการนัดหมายประชุม ทุกท่านทั้ง
ด่วนในเรื่องการเตรียมความพร้อมสาหรับการตรวจเยี่ยม ประจาและไม่
ของสภาสถาปนิก และการนัดหมายการทวนสอบรายวิชา ประจาหลักสูตร
ทุกรายวิชาเพื่อเก็บข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบของ ปรับปรุง 55 นี้)
งานประกันคุณภาพฯ ซึ่งในการวัดผลการตอบรับและ
โต้ตอบในการใช้ระบบโซเชียลมีเดีย ได้รับผลตอบรับจาก
คณาจารย์จานวนมากกว่าการประชุมในห้องประชุม ซึ่ง Email:
interior.dec.s
มักเป็นการนาเสนอของอาจารย์สังกัดภาควิชาที่ไม่ได้
ประจาหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าภาควิชาไปเป็น u@gmail.com
ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารคณะฯและหน่วยงานอื่นๆ
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารอาจารย์ (A)
ดังนั้นการใช้ระบบเครือข่ายโซเชียลมีเดีย
Linegroup:Interior Silpakorn จึงเป็นกลไกสาคัญใน
การปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการทาหนังือเชิญ
ประชุมตามปกติและนัดหมายตามปกติ โดยใช้โซเชียล
มีเดียช่องทางนี้ติดตามผลรับข้อมูลย้อนกลับ รวมไปถึง
การรับฟังข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการอย่างตลอดและ
ต่อเนื่อง อนึ่งข้อเสียของระบบโซเชียลมีเดียนี้เคือระบบไม่
สามารถบอกได้ว่าใครบ้างที่เข้าไปอ่านและติดตามเนื้อหา
นั้นๆ และอาจารย์บางท่านสามารถออกจากระบบได้เอง
โดยความตั้งใจเนื่องด้วยความไม่เป็นส่วนตัวและไม่เป็น
เวลาราชการและทั้งอุบัติเหตุเนื่องด้วยใช้ไม่คล่องไม่
คุ้นเคย ซึ่งทางภาควิชาก็มีมติขอความร่วมมือคณาจารย์
ประจาภาควิชาทุกท่านที่ทั้งสังกัดและไม่สังกัดหลักสูตรให้
ร่วมกันใช้งานระบบโซเชียลมีเดียนี้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ทาหนังสือร้องขอจากคณาจารย์
แผนพัฒนาอัตรกาลังของภาคที่ได้จาก
มติที่ประชุมภาค/หลักสูตร
มอบหมายหน้าที/่ ติดตาม

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
สาหรับส่งมคอ.
3-5-7 ฯลฯ
หนังสือนาส่ง
เกณฑ์
เทียบเคียง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มคอ.สายศิลปะ
และการ
ออกแบบ

แผนการจัดทา
คาขอ
อัตรากาลังและ
แผนพัฒนา
บุคลากรรวม
ของภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน

รายงานผลและสรุป/หลักสูตร/ภาค
อภิปรายเพื่อปรับปรุงคุณภาพต่อไป
เสนอการปรับปรุงแก้ไขผ่านที่ประชุม
หลักสูตร/ภาควิชาแต่ละครั้งโดยนับรวม
ระบบโซเชียลมีเดียด้วย(LINE,FACEBOOK)
แผนภาพแสดงกลไกขั้นตอนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ของหลักสูตร

กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(P)
หลักสูตรฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็นไปตาม
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ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ฯ โดยอาศัยที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ในแต่ละ
เดือนเป็นการขับเคลื่อนการดาเนินการ ซึ่งมีหลักการที่ดี
แต่มีปัญหาในด้านการนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของหลักสูตรในปัจจุบัน
ผลการดาเนินงาน(D)
เนื่องจากภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในมีอาจารย์
ประจาสังกัดภาควิชาจานวนมากแต่ประจาหลักสูตร
ปริญญาตรีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเพียง 6 คนในปัจจุบัน
แต่บุคลากรมีคุณวุฒิเป็นศาสตราจารย์ในสาขาการ
ออกแบบภายใน คนแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงการ
ปฏิบัติงานอาชีพมัณฑนากรนักออกแบบและมี
ประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติมากมาย ส่วนคณาจารย์ที่เกินจากหลักสูตร
ปริญญาตรีอยู่จึงได้รับความไว้วางใจจากคณะวิชาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ได้เข้าร่วมและรับภารกิจงาน
เป็นอนุกรรมการ ประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายตาแหน่ง ซึ่งภารกิจของ
คณาจารย์ทุกท่านเหล่านี้ก็ได้ใช้ช่องทางการประชุม
ภาควิชาและใช้โซเชียลมีเดียกรุ๊ปที่ตั้งขึ้นมาทุกระบบได้
อย่างมีคุณภาพเป็นอย่างยิ่งในการรายงานการปฏิบัติงาน
ให้ต่างคนต่างทราบภารกิจกันและกันได้อย่างดี แต่ปัญหา
ที่เกิดคือการที่ยังขาดประสิทธิภาพที่จะสามารถจัดการกับ
ภารกิจภายนอกจานวนมากของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลายท่านที่สังกัดภาคแต่ไม่ได้ประจาหลักสูตรใดๆเลยใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลงานสร้างสรรค์อันสร้างคุณูปการยิ่ง
เป็นที่ประจักษ์ยิ่งในระดับชาติและนานาชาติมากมายซึ่ง
ไม่สามารถนามาระบุใช้ชี้คุณภาพที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
อย่างยิ่งของหลักสูตรได้ ซึ่งยังมีอีกจานวนมากมาย
มหาศาล
การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(C)
ภาควิชาได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่
ปรับหลักสูตร โดยปีการศึกษา 2557 ได้จัดทาแผนการ
จัดทาคาขออัตรากาลังและแผนพัฒนาบุคลากรรวมของ
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อใช้ประเมินคุณภาพ
บุคลากรในภาควิชา ซึ่งเมื่อประเมินผลเครื่องมือนี้แล้ว
พบว่า จาแนกคุณภาพการปฏิบัติตามภารกิจได้ยาก

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลงานผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
เอกพงษ์
ตรีตรง
จานวนมาก
ที่ไม่สามารถ
นามานับภายใน
หลักสูตร อัน
เนื่องจากไม่ได้
ประจาหลักสูตร
เนื่องจากเกณฑ์
สกอ.
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ผลการดาเนินงาน
ระหว่างอาจารย์สังกัดภาควิชาที่มีความแตกต่างกันอย่าง
มากในภารกิจตามกรอบ TQF ทีป่ ระจาหลักสูตรทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และอาจารย์ ไม่ต้อง
ประจาหลักสูตร ทาการปรับอาจารย์ประจาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ให้มี 6 ท่านโดยดึงอาจารย์ข้าราชการอาวุโส 1
ท่าน และอาจารย์ที่เป็นศิลปินซึ่งมีตาแหน่งวิชาการอีก 1
ท่าน เพื่อนาผลงานของทั้ง 2 ท่านนามานับผลงานเพื่อรับ
คะแนนคุณภาพในหลักสูตรนี้ ในขณะที่อาจารย์ท่านอื่นที่
สังกัดภาคแต่ไม่ประจาหลักสูตร อีกหลายท่านทาง
ภาควิชาได้นาข้อมูลนาส่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษามคอ.1ของสายศิลปกรรม
เพื่อให้คณาจารย์ที่มีทักษะและผลงานสร้างสรรค์เป็นเลิศ
เหล่านี้ที่สังกัดภาควิชาขึ้นไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเกณฑ์
เทียบเคียงกับตาแหน่งทางวิชาการต่อไป
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(A)
จากการดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตาม
ระบบและกลไกรวมไปถึงการติดตามประเมินผลดังกล่าว
ทาให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารและ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่มีความรุดหน้าอย่างยิ่งในปี
การศึกษานี้ โดยคณาจารย์ประจาหลักสูตรและไม่ประจา
หลักสูตรสังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในแต่ละท่าน
ได้มีความตระหนักมากขึ้นและมีแนวทางการพัฒนา
คุณภาพของตนเองทุกท่านซึ่งอยู่ระหว่างการตั้ค่า
เป้าหมายเพื่อชี้วัด และการติดตามตรวจสอบถึงผลใน
ลาดับต่อไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.2)

:
:
:
:

ระดับ 2.00
ระดับ 2.00
ระดับ 2.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการดาเนินงาน
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
0 x 100/ 6 = 0
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2 x 100/ 6 = 33.33

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

2 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- ผลงานวิชาการของอาจารย์
(1.20 + 9.60) x 100/ 6 = 180.00

ตารางที่ 4.2-1ตารางที่ 4.2-6

ตัวบ่งชี้

สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 0
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 0
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 20
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 20
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป)

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการ
หลักฐาน/ตาราง
ดาเนินงาน
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2
6
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
6
ตารางที่ 1.1-2
100
-

เกณฑ์ประเมิน : 0 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 0 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  ไม่บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน

เนื่องจากหลักสูตร/ภาควิชาสนับสนุนให้อาจารย์คุณวุฒิสูงไปปฏิบัติภารกิจให้กับคณะวิชาด้านการเปิด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้

: ร้อยละ 20.00
: ร้อยละ 33.33
: ร้อยละ 20.00

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน
2
4
6
2
20

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2

เกณฑ์ประเมิน : 1.67 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 2.78 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
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เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 50.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

เกณฑ์ประเมิน : 3.5 คะแนน

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
1
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.40
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.40
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ ใ นประกาศของ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
0.40
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
0.40
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.60
TCI กลุ่มที่ 2
3.2บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
0.60
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
0.80
และแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
0.80
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.80
TCI กลุ่มที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.80
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
5.1บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ มพ์ ใ นวารสารวิ ชาการระดั บ นานาชาติ ที่
1.00
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
0.20
-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-2
ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.2

ตารางที่ 4.2.2
-

ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4
-

ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.5
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นการ
1.00
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
1.00
1
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
1.00
ทะเบียน
5.7 ตาราหรือหนังสือทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
1.00
5.8 ตาราหรือหนังสือทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
1.00
ตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
0.20
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
3
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
8
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
0.80
2
ประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
1.00
2
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ตารางที่ 4.2.5
1.00
-

ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5

1.20
4.80
1.60
2.00

ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6

6
2
15
1.2
9.6
20.0
160
5.00
40.00
40

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20)

: ร้อยละ 152
: ร้อยละ 180
: ร้อยละ 12
: ร้อยละ 50

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
รายงาน
ปีการศึกษา 2557 พบว่าอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ อัตรากาลัง
อยู่ที่ร้อยละ 100 (อาจารย์ธัชวิทย์ สีบุญเรือง ลาออก คณะฯ
มิ.ย.59)
- ความพึงพอใจของอาจารย์
ค่าเฉลี่ยความ
(รอผลสารวจจากคณะฯ โดยหลักสูตรอาจใช้ผล
พึงพอใจของ
ประเมินภายในภาควิชาร่วมพิจารณาด้วยก็ได้)
อาจารย์ = 3.07

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

จานวน

:
:
:
:

ระดับ 2.00
ระดับ 2.00
ระดับ 2.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 2
3
4.2 (1)
12.00
0.00
4.2 (2)
1.00
1.00
4.2 (3)
12.00
180
4.2
4.3
ระดับ 2
3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

2 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3
0
3.33
5.00
รวม 2.78
3
8.78/3 = 2.93 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านมีภารกิจในงานวิจัยและสร้างสรรค์เป็นประจาและสม่าเสมอได้รับ
ความไว้วางใจและมีเครือข่ายความรู้จักในสังคมศิลปะและการออกแบบในวงกว้างเป็นที่ยอมรับในความรู้
ความสามารถ
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมดเป็นศิษย์เก่าในสถาบันที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพและ
รีชื่อสเยงในระดับหนึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมวิชาชีพและที่เกี่ยวเนื่องเป็นพื้นฐาน
โอกาสในการพัฒนา
1. ยังมีคณาจารย์สังกัดภาคที่ยังไม่ประจาหลักสูตรอีกจานวนมากทีส่ ามารถพัฒนาทางวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ได้อีกจานวนมากสาหรับการรองรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
2. การจัดการผลสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีค่าระดับที่สูงอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก (4.50)
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปทีเ่ ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา(นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)

รหัส ชื่อวิชา
080141หลัก
นันทนาการ
081101ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร
081 102
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน
081 103
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
082 103ปรัชญา
กับชีวิต
083 104
กีฬาศึกษา
083 109การใช้
ชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
1/58
2/58

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B

C+

D

F

S

U

IP NP

2

1.45

69

68

24.2 12.8 20.0 10.0
8.57 5.71 1.43
9 6 0 0

70

69

5

5

2

1

67

67

70

70

20.2 39.1 20.2 13.0
9 3 9 4

20 20 2 20 20 20
0

1/58

1/58

D+

2

1.45 4.35
17.14

1/58

C

100.0
0

1/58
2/58

B+

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบีย
ผ่าน
น

50 50
68. 19 7. 4.
66 .4 4 48
0 6
82. 17
86 .1
4
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รหัส ชื่อวิชา
084106
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใน
ประชาคมอาเซียน
084108โลกและ
ดาราศาสตร์
081 103
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
360 111
ภูมิปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค์
466100
ภาษาอังกฤษเพื่อ
นันทนาการ

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

B

1/58

97.
14

2.8
6

1/58

54.
55

28.
79

15.
15

26.
09

50.
72

23.
19

C+

C

D+

D

F

S

U

IP NP

1.5
2

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบีย
ผ่าน
น
70

70

66

66

69

69

6

6

2/58
1/58
2/58

10
0.0
0

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
360 101
การออกแบบ 1
360 103
วาดเส้น 1
360 105
ศิลปะปฎิบัติ
360 107
การเขียนแบบ
เบื้องต้น

ร้อยละการกระจายของเกรด

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
1/2558

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

-

18.
84

23.
19

33.
33

17.
39

5.8
0

1.4
5

-

1/2558

1.4
5

8.7
0

14.
49

27.
54

20.
29

27.
54

1/2558

5.8
0

7.2
5

15.
94

15.
94

28.
99

1/2558

11.
43

8.5
7

14.
29

37.
14

17.
14

S

U

IP NP

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบียน ผ่าน
69

69

-

69

69

23.
19

2.9
0

69

69

11.
43

-

70

70

-
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รหัส ชื่อวิชา
360 112
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น
361 103
การออกแบบภายใน
2
361 104
วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อการออกแบบ
ภายใน
361 105
สถาปัตยกรรมศึกษา
1
361 106
การออกแบบเครื่อง
เรือน 1
360 102
การออกแบบ 2
360 104
วาดเส้น 2
360 106
ศิลปะปฎิบัติ 2
360 108
ศิลปะไทยปริทัศน์
361 101
การเขียนแบบ
ภายใน
361 102
การออกแบบ
ภายใน 1
361 107
การออกแบบ
ภายใน 3
361 108
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 2
361 109
การออกแบบเครื่อง
เรือน 2

ร้อยละการกระจายของเกรด

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบียน ผ่าน

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
1/2558

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

-

-

49.
25

28.
36

16.
42

5.9
7

-

-

1/2558

11.
94

17.
91

28.
36

19.
40

17.
91

1.4
9

1.4
9

1.4
9

67

66

1/2558

31.
34

46.
27

11.
94

5.9
7

1.4
9

1.4
9

-

1.4
9

67

66

1/2558

4.8
4

8.9
6

19.
40

32.
84

20.
90

4.4
8

8.9
6

-

67

67

1/2558

-

-

14.
93

28.
36

38.
81

16.
42

-

1.4
9

67

66

2/2558

15.
94

17.
39

23.
19

13.
04

5.8
0

1.4
5

-

-

69

69

2/2558

8.7
0

21.
74

28.
99

8.7
0

2.9
0

-

-

-

69

69

2/2558

2.86 5.71 30.00 42.86 18.57

70

70

2/2558

5.71 18.57 37.14 22.86 12.86 2.86

70

70

2/2558

7.04 8.45 11.27 28.17 29.58 11.27 4.23

71

71

2/2558

24.29 14.29 31.43 20.00 8.57

70

69

2/2558

11.59 15.94 42.03 18.84 7.25 1.45 2.90

69

69

2/2558

2.94 10.29 13.24 25.00 30.88 16.18

W
1.47

68

67

I W
1.45 1.45

69

67

2/2558

5.80 21.74 31.88 18.84 18.84

S

U

IP NP

1.43
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รหัส ชื่อวิชา
361 110
ประวัติการ
ออกแบบภายใน
และเครื่องเรือน
ตะวันตก
361 111
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 1
361 201
การออกแบบภายใน
4
361 202
เทคโนโลยีอาคาร
และงานระบบเพื่อ
การออกแบบ
ภายใน
361 203
มัณฑนศิลป์ไทย
361203ออกแบบ
ภายใน5(หลักสูตร
47)
361 204
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 2
361 205
การออกแบบ
ภายใน 5
361 206
มัณฑนศิลป์
ตะวันออก
361 207
สัมมนาการ
ออกแบบภายใน
361 208
วิธีวิจัยเพื่อการ
ออกแบบภายใน
361212ออกแบบ
ภายใน 6

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

2/2558 2.86 2.86

B

C+

C

D+

D

F

S

10.0 20.0 27.1 20.0 15.7
0 0 4 0 1

U

IP NP

I
1.43

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบียน ผ่าน
70

69

2/2558

11.7 17.6 20.5 27.9 22.0
6 5 9 4 6

68

68

1/2558

24.2 18.1 19.7 18.1 10.6
7.58 1.52
4 8 0 8 1

66

66

19.7 36.3 24.2
7.58
0 6 4

66

66

12.1 10.6 28.7 33.3 13.6
1.52
2 1 9 3 4

66

66

1

1

66

66

I
1.64

61

59

I
3.33

60

58

60

60

60

59

3

2

1/2558 3.03 9.09

1/2558
2/58

1/2558

100
48.4 36.3 10.6
4.55
8 6 1
19.6 36.0 27.8
8.20
7 7 7

2/2558

4.92

2/2558 1.67

10.0 13.3 18.3 40.0
8.33 5.00
0 3 3 0

1.64

100.
00

2/2558
2/2558
1/58

I
1.67

28.33 40.00 20.00 8.33 1.67

33.33 33.33

33.33

46

รหัส ชื่อวิชา
361213 การ
ปฏิบัติวิชาชีพ
มัณฑนากร
361214ศิลปนิพนธ์
361 218
การออกแบบ
ตกแต่งแบบไทย
361 215
ศิลปะและของ
ตกแต่งเพื่องาน
ออกแบบภายใน
361215 ศิลป
นิพนธ์(หลักสูตร
2547)
361 216
ออกแบบฉาก
361 219
พันธุ์ไม้ตกแต่ง
361225 นวัตกรรม
คามรู้เพื่องาน
ออกแบบภายใน

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
2/58

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

C

D+

D

S

U

IP NP

12.7 21.2 19.1 19.1 27.6
7 8 5 5 6

2/2558

14.2 71.4
9 3

2/2558

50.0 25.0 25.0
0 0 0

47
I
W
21.1
47
4.26
3
W
14.2 7
9

14.8 44.6 34.0
1/58
9 8 4

2/58

F

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบียน ผ่าน

W
60.0
0

40.0
0

47
44
6

20

20

5

2

1/2558

25.0 25.0 25.0 25.0
0 0 0 0

8

8

1/2558

37.5 25.0 12.5 25.0
0 0 0 0

8

8

28.1 18.7 28.1 15.6
9.38
3 5 3 3

32

32

1/58

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

สาระของรายวิช าใน - หลั ก คิ ดในการออกแบบหลั กสู ต ร ข้ อมู ล ที่ใ ช้ใ นการพัฒ นาหรื อ
หลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)
กลไกการจัดทาหลักสูตร(P)
หลักสูตร ได้รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินการมีการจัดทวนสอบ
เพื่อให้การทวนสอบครบทุกรายวิชา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมกับ
การเชิญอนุกรรมการอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาปนิก เพื่อให้อนุมัติ
หลักสูตร (ตามวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์) พร้อม
เสนอแนะการปรับปรุงที่จะมีในครั้งต่อไปด้วย ภาคในปี พ.ศ. 2559
โดยคณะทางานจะเป็นในส่ว นของประธานหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
บันทึก
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่ง
ภายใน ปี
การศึกษา
2557-2558
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน (D)
ได้ดาเนินการทวนสอบครบทุกรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 ในเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา และทางอนุกรรมการจากสภา
สถาปนิกจะเข้ามาตรวจสถาบันในช่วงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2559
เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทาหลักสูตรฯต่อไป
การประเมินกระบวนการจัดทาหลักสูตร (C)
ได้ดาเนินการตามกระบวนการการจัดทาหลักสูตร โดยอยู่ในช่วงที่
หลักสูตรได้ดาเนินการมาครบ 4 ปี ในปีการศึกษา 2558 มีการสอน
ทุกรายวิชาในหลักสูตรและมีผลการทวนสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
ดาเนินการไปแล้วกว่า 80 % ในช่วงต่อไปจะดาเนินการวิพากษ์
หลักสูตรเพื่อดาเนินการให้สาเร็จครบถ้วน 100%
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร(A)
ประเมินจากผังการดาเนินการจัดทาหลักสูตร
- การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย ตามความก้ า วหน้ า ในศาสตร์ มคอ 3
สาขาวิชานั้นๆ
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย (P)
หลักสูตรฯ ใช้กลไกของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษามาเป็น
ปัจจัยในการปรับปรุงรายวิชาต่างๆ ใน มคอ.3 เพื่อใช้ดาเนินการทุก
รายวิชาเพื่อให้เกิดความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชา โดยการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาทวนสอบฯ นั้นมาจาก
ทั้งสายวิชาการและวิชาชีพ (เป็นคณบดีฯ หัวหน้าภาควิชาฯ
ผู้จัดการบริษัท) ที่มีความสามารถในระดับสูง ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในมุมมองที่กว้างขวาง เป็นประโยชน์ต่อการจัดทาหลักสูตร รวมทั้ง
การข้อมูลจากผลการประเมินของนักศึกษา ซึ่งมีประธานหลักสูตร
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 5 ท่านเป็นผู้ดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน (D)
มีการจัดทวนสอบฯ และรวบรวมผลประเมินทั้งหมดแล้ว อยู่ใน
ขั้นตอนการดาเนินการ
การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร (C)
ได้ดาเนินการตามกระบวนการการจัดทาหลักสูตร โดยอยู่ในช่วงที่
หลักสูตรได้ดาเนินการมาครบ 4 ปี ในปีการศึกษา 2558 มีการสอน
ทุกรายวิชาในหลักสูตรและมีผลการทวนสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
ดาเนินการไปแล้วกว่า 80 % ในช่วงต่อไปจะดาเนินการวิพากษ์
หลักสูตรเพื่อดาเนินการให้สาเร็จครบถ้วน 100%
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
(A)
ประเมินจากผังการดาเนินการจัดทาหลักสูตร
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:2
:2
:2
:2

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

เกณฑ์ประเมิน : 2 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 2 คะแนน

หลักฐาน/
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ตาราง
อ้างอิง
การวางระบบผู้ ส อน - การกาหนดผู้สอน
บันทึก
แ ล ะ ก ระ บ ว น ก า ร กลไกการกาหนดผู้สอน (P)
ภาควิชา
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ใช้การกาหนดผู้สอน โดยจัดประชุมตารางสอนของ ออกแบบ
หลักสูตรและภาควิชาก่อนเปิดภาคเรียน โดยภาคการศึกษาที่ผ่านมา ตกแต่ง
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
ได้รับอาจารย์ใหม่ 2 ท่านที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (จบจากสาขา
จิตรกรรมและสถาปัตยกรรม) เข้ามา จึงได้มีการปรับอาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพย้ายมาสอนในวิชาหลักสาขาเพื่อให้
เหมาะสม
และปรับให้ทุกรายวิชาหลักสาขามีอัตราอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเป็น 1:8 เพื่อลดภาระการทางานของอาจารย์รวมทั้ง
นักศึกษาจะได้รับคาปรึกษาอย่างครบถ้วน
ผลการดาเนินงาน (D)
มีการปรับคณาจารย์ผู้สอนในการประชุมหลักสูตรและภาควิชาฯ
การประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน (C)
ประเมินจากผลประเมินโดยนักศึกษา และภาระงานของอาจารย์
ผ่านการประชุมตารางสอนและการประชุมหลักสูตร
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกาหนดผู้สอน (A)
ผู้สอนมีภาระงานสอนตรงตามความเชี่ยวชาญ และใช้เวลาอย่าง
เต็มประสิทธิภาพในการสอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. ภายใน ปี
3 และ มคอ.4)
การศึกษา
กลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (P) 2557-2558
หลักสูตรฯ มีการกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการ
เรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ.4) โดยใช้กลไกการประชุมหลักสูตรของ
ภาควิชาเพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า รวมถึงยืนยัน
กันภายในที่ประชุมหลักสูตร เพื่อตรวจสอบแผนการสอนในรายวิชา
ที่มีผลการประเมินผิดปกติ
ผลการดาเนินงาน (D)
มีการสรุปผลและปรับปรุงผ่านที่ประชุมหลักสูตรและภาควิชาฯ
โดยปรับตารางสอนให้มีความเหมาะสมต่อทั้งคณาจารย์และ
นักศึกษา
การประเมินกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา(C)
แผนการเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

มีการสรุปผ่านที่ประชุมหลักสูตรและภาควิชาฯ ในทุกเดือน
รวมทั้งการประชุมย่อยในกลุ่มคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชา เพื่อปรับ
โจทย์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (A)
มคอ 3 และ 4 ในส่วนของแผนการสอนมีความครบถ้วนสมบูรณ์
มากยิ่งขึ่น ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและนักศึกษามีผลงานที่
ดีมากยิ่งขึ้น
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ มคอ 3
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
กลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (P)
ในรายวิชาการออกแบบภายใน 5 มีการบูรณาการกับโครงการ
นักออกแบบแห่งปี โดยจัดงานสัมมนาและให้นักศึกษาได้รับฟังการ
บรรยายโดยนักออกแบบแห่งปีที่ได้รับรางวัล
ในรายวิชาวิชาระเบียบวิธีวิจัยมีการบูรณาการกับงานวิจัย โดย
รศ.ร.ต.อ.ดร. อนุ ช า แพ่งเกษร โดยให้นักศึกษามีส่ วนร่ว มในการ
ทางานกับชุมชน
ผลการดาเนินงาน (D)
การดาเนินการสาเร็จ มีการวัดผลการศึกษาและผลงานได้ใช้ใน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ
ภารกิจด้านอื่นๆ (C)
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการกับภารกิจด้านอื่นๆ (A)
ได้รับผลจากการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและนามาปรับ ใช้ใน
การดาเนินงานครั้งต่อๆไป ในส่วนปีการศึกษาที่ผ่านมาได้นาเอาผล
ประเมินครั้งที่แล้วมาปรับปรุงผ่านที่ประชุมหลักสูตรและภาควิชาฯ
โดยกระบวนการการประเมินและปรับปรุงในทุกปีการศึกษา
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: 2 ข้อ
: 2 ข้อ
: 2 ข้อ
: 2 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

2 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
2 คะแนน
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(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ดูได้จากผลงาน
ศึกษาแห่งชาติ
นักศึกษา
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (P) ปัจจุบันและ
หลักสูตรฯได้ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
ศิษย์เก่าที่ได้รับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยได้รับความ
รางวัลทั้งใน
อนุเคราะห์จากคณบดีคณะศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยรังสิต ระดับประเทศ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และศิษย์เก่าผู้ประกอบวิชาชีพ และ
ซึ่งได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต่างประเทศ
ผลการดาเนินงาน (D)
สรุปเป็นเอกสารการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
รายงานการ
การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ (C)
ประชุม
ได้รับคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านวิธีการสอน และตัว
ผลงานของนักศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาครั้ง หลักสูตรและ
ต่อๆไป ทั้งหมดได้สรุปผลเป็นเอกสารผลการประเมิน
ภาควิชาฯ
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการ
เรียนรู้ (A)
ได้นาผลการประเมินเข้าที่ประชุมหลักสูตรและภาควิชาฯ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
มคอ 3
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา(P)
หลักสูตรฯมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยบางรายวิชามีการจัดทาแบบสอบถามของรายวิชา
เอง
ผลการดาเนินงาน (D)
ดาเนินการรวบรวมเป็นเอกสารการประเมินโดยคณะฯ เป็นผู้
รวบรวมจากมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย
การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ (C)
กระบวนการมีความล่าช้าด้วยเป็นการประเมินจาก
คอมพิวเตอร์ในระบบของมหาวิทยาลัยในบางรายวิชาอาจารย์
เป็นผู้จัดทาเองโดยไม่รอระบบส่วนกลาง
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ (A)
ได้รับผลการตรวจสอบและนาเอาเข้าที่ประชุมหลักสูตรและ
ภาควิชาฯ และปรับปรุงตารางสอนตามที่ประชุม
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน บันทึกภาควิชา
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) (P)
ออกแบบ
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน ตกแต่งภายใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน ปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
หลักสูตร มีการจัดทาระบบการรับส่ง การทาอีเมลล์ภาควิชาฯ 2557-2558
เพื่อรวบรวมข้อมูล มคอ ต่างๆ
ผลการดาเนินงาน (D)
มีการเสนอการจัดทาอีเมลล์กลางเพื่อให้ในการส่ง มคอ. ร่วม
ทั้งในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Facebook เพื่อกากับการ
ประเมิน
การประเมินกระบวนการกากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และประเมินหลักสูตร (C)
ระบบที่ตั้งขึ้นมาสามารถช่วยในการรวบรวมเอกสารได้เป็น
อย่างดี คณาจารย์สามารถรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงกัน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (A)
คณาจารย์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการทางาน ลดเวลาใน
การประชุมหลักสูตรและภาควิชา ทาให้ มคอ ไม่เป็นภาระของ
คณาจารย์ในการตั้งใจสอนนักศึกษา

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

ผลการดาเนินงาน

:2
:2
:2
:2

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

เกณฑ์ประเมิน : 2 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 2 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
1) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี)
3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์


ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-10



ตารางที่ 1.1-10



ตารางที่ 1.1-10
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

4) จัด ทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7

ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ

การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การด าเนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ

จัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ ยังไม่มีผู้
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
จบการ
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย ศึกษาใน
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หลักสูตรฯ
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
10
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
100
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
10
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้
100

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: 9 ข้อ
: 10 ข้อ
: 10 ข้อ
: 10 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-10
ตารางที่ 1.1-10
ตารางที่ 1.1-10
ตารางที่ 1.1-10
ตารางที่ 1.1-10
ตารางที่ 1.1-10
ตารางที่ 1.1-10

-

-

-

-

-

-

4.50 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน

การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล แนวทางการป้องกันและ
หลักสูตร
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แก้ไขปัญหาในอนาคต
-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
53

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การ
ตรวจสอบ

-

-

-

-

1/2558

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

-

เป็นวิชาเลือก ไม่มี
คนลงเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว
เป็นวิชาเลือก ไม่มี
คนลงเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว
เป็นวิชาเลือก ไม่มี
คนลงเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว
เป็นวิชาเลือก ไม่มี
คนลงเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว

361 221
2/2558
การนาเสนอผลงาน
ออกแบบภายใน
361 222
1/2558
แนวความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบภายใน
361 223
1/2558
โครงการศึกษาส่วน
บุคคล

มาตรการที่ดาเนินการ

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
ภาค
เหตุผลที่ไม่เปิด
รหัส ชื่อวิชา
การศึกษา
สอน
361 217
มัณฑนศิลป์ไทยพื้นถิ่น

-

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
-

นาผลทีไ่ ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป
นาผลทีไ่ ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป
นาผลทีไ่ ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป
นาผลทีไ่ ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

ไม่มี

-

-

-

-

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(นามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
54

รหัส ชื่อวิชา
360 101
การออกแบบ 1
360 103
วาดเส้น 1
360 105
ศิลปะปฎิบัติ
360 107
การเขียนแบบ
เบื้องต้น
360 111
ภูมิปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค์
360 112
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น
361 103
การออกแบบ
ภายใน 2
361 104
วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อการออกแบบ
ภายใน
361 105
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 1
361 106
การออกแบบเครื่อง
เรือน 1
360 102
การออกแบบ 2
360 104
วาดเส้น 2
360 106
ศิลปะปฎิบัติ 2
360 108
ศิลปะไทยปริทัศน์
361 101
การเขียนแบบ
ภายใน
361 102

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

1/2558



1/2558



1/2558



1/2558
1/2558
1/2558
1/2558




แผนการปรับปรุง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นาผลการ
ประเมินโดยนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาคุณภาพการสอนให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ศึกษา ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้
ซึ่งมาตรฐานตามที่ได้กาหนดในข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ทั้งนี้ ผลที่ได้จาการประเมินของนักศึกษานามา
พิจารณาเป็นองค์ประกอบสาคัญในการจัดทา
มคอ.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ต่อไป



หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5



มคอ 5
1/2558

1/2558


มคอ 5



1/2558



2/2558



2/2558



2/2558



2/2558



2/2558



2/2558



มคอ 5
มคอ 5
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นาผลการ
ประเมินโดยนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาคุณภาพการสอนให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ศึกษา ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้
ซึ่งมาตรฐานตามที่ได้กาหนดในข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ทั้งนี้ ผลที่ได้จาการประเมินของนักศึกษานามา
พิจารณาเป็นองค์ประกอบสาคัญในการจัดทา

มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
55

รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

การออกแบบ
ภายใน 1
361 107
การออกแบบ
2/2558
ภายใน 3
361 108
สถาปัตยกรรม
2/2558
ศึกษา 2
361 109
การออกแบบ
2/2558
เครื่องเรือน 2
361 110
ประวัติการ
ออกแบบภายใน
2/2558
และเครื่องเรือน
ตะวันตก
361 111
คอมพิวเตอร์เพื่อ
2/2558
การออกแบบ
ภายใน 1
361 201
การออกแบบ
1/2558
ภายใน 4
361 202
เทคโนโลยีอาคาร
และงานระบบเพื่อ 1/2558
การออกแบบ
ภายใน
361 203
1/2558
มัณฑนศิลป์ไทย
361 204
คอมพิวเตอร์เพื่อ
1/2558
การออกแบบ
ภายใน 2
361 205
การออกแบบ
2/2558
ภายใน 5
361 206
แบบอย่างศิลปะ
2/2558
ตกแต่งตะวันออก

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี



แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

มคอ.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ต่อไป
มคอ 5
มคอ 5



มคอ 5



มคอ 5


มคอ 5


มคอ 5









คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นาผลการ
ประเมินโดยนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาคุณภาพการสอนให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ศึกษา ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้
ซึ่งมาตรฐานตามที่ได้กาหนดในข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ทั้งนี้ ผลที่ได้จาการประเมินของนักศึกษานามา
พิจารณาเป็นองค์ประกอบสาคัญในการจัดทา
มคอ.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ต่อไป

มคอ 5

มคอ 5
มคอ 5

มคอ 5
มคอ 5

56

รหัส ชื่อวิชา
361 207
สัมมนาการ
ออกแบบภายใน
361 208
วิธีวิจัยเพื่อการ
ออกแบบภายใน
361 218
การออกแบบ
ตกแต่งแบบไทย
361 220
ออกแบบภูมิทัศน์
361 215
ศิลปะและของ
ตกแต่งเพื่องาน
ออกแบบภายใน
361 216
ออกแบบฉาก

361 219
พันธุ์ไม้ตกแต่ง

ภาค
การศึกษา
2/2558
2/2558

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

แผนการปรับปรุง

มคอ 5



มคอ 5



2/2558



2/2558



หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5

2/2558



1/2558



1/2558



มคอ 5
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นาผลการ
ประเมินโดยนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาคุณภาพการสอนให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ศึกษา ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้
ซึ่งมาตรฐานตามที่ได้กาหนดในข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
มคอ 5
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ทั้งนี้ ผลที่ได้จาการประเมินของนักศึกษานามา
พิจารณาเป็นองค์ประกอบสาคัญในการจัดทา
มคอ.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ต่อไป

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนที่ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
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1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนที่ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
ดูจาก มคอ 5 ของทุกรายวิชาใน
หลักสูตรไม่พบว่ามีส่วนไหนไม่มี
ประสิทธิผล

มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ 5

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ ……………2…………. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………2…………
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
กิจกรรมที่จัด
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
บุคลากรสาย
หรือเข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
อาจารย์
สนับสนุน
สัมนาคณะมัณฑนศิลป์
3
การแลกเปลี่ยนรายงานการปฏิบัตริ าชการ
ผศ.ชัยณรงค์
ในปีที่ผ่านมาของทุกภาควิชา
อ.กศิตินทร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคดากรเขียน
อ.ณัฐรฐนนท์
รายงานประกันคุณภาพของแต่ละหลักสูตร
ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558
บริการวิชาการที่ประเทศอินเดีย
อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล
ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี

2

-

บริการวิชาการ
ที่ ไทเป ประเทศไต้หวัน

1

-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
เอกสารสรุป
โครงการสัมนา
คณะ
มัณฑนศิลป์
มิถุนายน 59

ได้รับความรูค้ วามรู้ความเข้าใจ เรือ่ งเกณฑ์ หนังสือเชิญและ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และหน้าที่
เอกสาร
รับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประกอบการ
และผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
สัมมนา
2 มีนาคม 2559
การพัฒนาและปรับปรุงดัดแปลงผลงาน หนังสือเชิญและ
การออกแบบตกแต่งภายนอก
หนังสือลาของ
สถาปัตยกรรมทางศาสนาที่สถาปนิก
อาจารย์
ผู้ออกแบบไม่สามารถจัดการกับรูปทรงและ
ผลงาน
รายละเอียดทางมัณฑนศิลป์ได้
ภาพถ่ายบันทึก
นาความรู้จากการศึกษาดูงานเกี่ยวการ
ภาพถ่าย
ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวใหม่ มาปรับ
พฤษภาคม
พัฒนาผลงานตนเองและประยุกต์ใช้กับการ
2559
58

อ.ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล

การเข้าร่วมกิจกรรมสัมนา
บุคลากร
เข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558
เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้
งานระบบสาระสนเทศ TQF
ในส่วน มคอ.3 และ มคอ.5
จัดโดยกองบริการการศึกษา
วังท่าพระ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2303 ชั้น 3
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
พระราชวังสนามจันทร์

เรียนการสอนในรายวิชาทมีร่ ับผิดชอบ

-

1

เพื่อประสิทธิภาพและสมรรถนะในการให้
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มี
ปริทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

รายงานสรุป
โครงการสัมนา
บุคลากรคณะฯ

ได้รับความรูค้ วามรู้ความเข้าใจ เรือ่ งเกณฑ์ หนังสือเชิญและ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และหน้าที่
เอกสาร
รับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประกอบการ
และผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนามาใช้ใน
สัมมนา
การปฏิบัติงานจริงในการประสานงานกับ 2 มีนาคม 2559
อาจารย์ภายในภาควิชาฯ
ได้รับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้งาน 27 มิถุนายน
ระบบสาระสนเทศ TQF
2559
ในส่วน มคอ.3 และ มคอ.5

คุณวิไลศรี ชานาญกิจ

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
5.1
ระดับ 2
ระดับ 3
3.00
5.2
ระดับ 3
ระดับ 3
3.00
5.3
ระดับ 3
ระดับ 3
3.00
5.4
10 ข้อ
10 ข้อ
5.00
14/4 = 3.50 คะแนน
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ ดี
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. ด้วยสาขาวิชาการออกแบบภายในเป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
สถาปนิก และมีศิษย์เก่าที่ทางานวิชาชีพเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษ ประกอบกับธรรมชาติของสาขา ทาให้การ
59

ดาเนินการหลักสูตรต้องปรับตามวิทยาการความก้าวหน้าและองค์ความรู้ภายในศาสตร์อยู่เป็นประจาโดย
อัตโนมัติ แม้จะไม่มีระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรก็ตาม
โอกาสในการพัฒนา
1. ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายใน ของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มี
เป้าหมายในการผลิตมัณฑนากรอาชีพเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติในด้านการออกแบบภายในที่ มีความ
เข้มข้นในการใช้ศิลปวัฒนธรรมเข้ามาใช้ในการออกแบบระดับสูง เพื่อให้ทันการแข่งขันทั้งระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ สร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อการเป็นผู้นาในภูมิภาค จุดมุ่งหมายคือการเปิดหลักสูตร
นานาชาติในอนาคต
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน บันทึก
ร่ ว มของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ มี สิ่ ง สนั บ สนุ น การ ภาควิชา
เรียนรู้
กลไกที่ด าเนิน งานโดยหลัก สูตร/ ภาควิชาฯ ในการจั ดสิ่ ง
สนับสนุน การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน(P)
1. ภาควิชาฯ มีการดาเนินการจัดการระบบการประกันคุณภาพ
โดยการตั้ง Group Facebook กลุ่มต่างๆ ตามประเภทของ
งานเพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อการศึกษา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจทา
ให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความคล่องตัว
2. คณะมัณฑนศิลป์ มีโครงการตาราฯ ทาให้คณาจารย์สามารถ
ส่งหนั งสือ ตารา เอกสารทางวิชาการ และ รวบรวมเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อจัดตีพิมพ์ มีการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานคณาจารย์เป็นประจาทุกปี ส่งเสริมให้คณาจารย์นาผลงาน
ออกมาเผยแพร่ขยายและจัดการองค์ความรู้
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสานักหอสมุดมีการสั่งหนังสือ
ตา ม ที่ ภ า ค วิ ช า ฯ ร้ อ งข อ ไ ป อ ย่ าง ส ม่ า เ ส มอ ท า ใ ห้ มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ทันต่อยุคสมัย
ผลการดาเนินงาน (D)
การจัดตั้งกรุ๊ปปิดในระบบโซเชียลมีเดีย แม้จะเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้ว
ระบบไวไฟร์สาหรับสนับสนุนมีความจาเป็นมาก ในปีการศึกษา
56 หลักสูตรดาเนินการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตวังท่า
พระยังไม่พบปัญหานี้เพราะมีระบบสัญญาณไวไฟร์ที่มีคุณภาพ
เมื่อมีการย้ายวิทยาเขตมาที่พระราชวังสนามจันทร์เกิดปัญหทา
ให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในส่วนนี้ลดลง ซึ่งนักศึกษาของ
หลักสูตรส่วนใหญ่ใช้ระบบสัญญาณไวไฟร์ของตนเองใน
โทรศัพท์มือถือ และแก้ปัญหาโดยการให้นักศึกษาบางส่วนเข้า
ห้องเรียนก่อนแล้วส่งภาพโจทย์หรือส่งข้อมูลผ่านระบบไวไฟร์
ของตนเองแล้วนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็ทางานเหล่านั้นที่หอพัก
ของตนเองหรือที่บ้านแล้วจึงขับรถหรือเดินทางมาส่งงานภายใน
เวลาที่กาหนด เมื่อทาการสอบถามแล้วพบว่าเพราะคุณภาพ
ของสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆมี่ส่งผลต่อคุณภาพในการ
ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
สร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษามีคุณภาพไม่ได้ตามความ
คาดหวังทางวิชาชีพของนักศึกษาในหลักสูตรและนักศึกษาก็มี
ความมุ่งหวังที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพจึงได้จัดระบบการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเอื้ออานวยความสะดวกตนเอง
ตามอัตภาพ
กระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(C)
จากปัญหาสาคัญในการตรวจสอบของสิ่งสนับสนุนคือสัญญาณ
มาไม่ถึงในชั้นที่จัดการเรียนการสอนทางภาควิชาได้จัดทา
หนังสือทักท้วงเป็นบันทึกไปยังคณะวิชาเพื่อทราบและให้
ดาเนินการ ซึ่งรอความคืบหน้าอยู่
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการ
ปรับปรุง(A)
ในขณะเดีย วกันได้มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาโดยการ
ตรวจสอบจุดขยายสัญญาณอินเตอร์เนตโดยจะทาการเช่าคู่สาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสัญญาณไวไฟร์จากการติดตั้ง
เองจากผู้ให้บริการเอกชน โดยอยู่ระหว่างการเทียบราคาเพื่อ
ดาเนินการต่อไป
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2557 ประสบปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ
และครุภัณฑ์ชารุดเป็นจานวนมาก เนื่องจากอาคารเรียนใช้งาน
มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ในปีนี้คณะฯได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
และดาเนินการออกแบบปรับปรุงอาคารใหม่ในปี 2558
โดยในต้น ปี 2558 ภาควิช าโดยหลักสู ตรได้รับแจ้งจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ถึ ง การได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น เพื่ อ ท าการ
ปรับ ปรุ งวิ ทยาเขตวังท่ าพระโดยด่ ว น จึง ได้ มีม ติท าการย้า ย
หลั ก สู ต รไปด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนกั น ที่ วิ ท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ทั้ง 4 ชั้นปี โดยคณะผู้ปกครองได้รับการ
ติดต่อจากคณาจารย์ในหลักสูตรถึงความจาเป็นและได้รับความ
ร่มมือจานวนมาก ทาให้สามารถเคลื่อนย้ายทุกองคืปตะกอบ
การจั ด การความรู้ ม าสู่ จั ง หวั ด นครปฐมได้ อ ย่ า งเรี ย บร้ อ ย
โดยรวมทุกชั้นปี โดยไม่มีข้อร้องเรียน
เมือ่ทาการย้ายวิทยาเขตมาสิ่งที่ได้ประโยชน์มากคือขนาดของ
ห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเพาะอย่างยิ่งการใช้พื้นที่เพื่อนาเสนอผลงาน
ออกแบบหรือการปฏิบัติการออกแบบหรื อเขียนแบบ แต่พบ
ปั ญ หาการช ารุ ด และจ านวนจุ ด เชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เ นตยั ง ไม่
เพียงพอ
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

รายงานการ
ประชุม
ภาควิชา

ภาพห้องเรียน
2 วิทยาเขต
เทียบเคียงกัน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
คณะมัณฑนศิลป์ ดาเนินการปรับปรุงอาคารเรียนและสั่งซื้อ
ครุภัณฑ์ใหม่ในปี 2558 นี้จึงเชื่อว่าจะสามารถจัดการปัญหา
ของเครื่องเรือนและครุภัณฑ์ที่ชารุดเป็นอุปสรรคอยู่ได้ในขณะนี้
ซึ่งนอกเหนือจากการสั่งซื้อโดยใช้งบภาครัฐแล้ว หลักสูตร
โดยคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ยังได้จัดทาการระดมทุนเพื่อพัฒนา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการจัดตั้งทุนเพื่อเพิ่มจุดเชื่อมต่อ
สัญญาณและขยายสัญญาณอินเตอร์เนตเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่
ชั้น 7 ซึ่งเป็นชั้นหลักมนการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 2.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
6.1

ระดับ 3

2

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

2 คะแนน
2 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
2 คะแนน

คะแนนการประเมิน
2
2 /1 = 2 คะแนน
ระดับคุณภาพ พอใช้

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน เป็นสาขาที่สามารถหาองค์ความรู้ได้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างง่ายดาย และด้วยเป็นสาขาด้านการออกแบบทาให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใจถึงการปรับตัวและ
ออกแบบวิธีการเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับการขาดแคลนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ ซึ่งสิ่งที่สาคัญยิ่งมากที่สุดคือ
เรื่องการสนับสนุนเรื่องระบบสัญญาณอินเตอร์เนตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลักสูตรตระหนักอย่างยิ่งและ
พยายามจัดการโดยไม่เพียงรอหรือพึ่งพาจากคณะอีกต่อไป
โอกาสในการพัฒนา
1. หากทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยเห็นความสาคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน การเพิ่มและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต และการสื่อสารต่างๆ ให้สะดวกต่อการใช้งานจะเพิ่มความ
คล่องตัวในการสอนได้อย่างมหาศาล และการพัฒนาจะเป็นไปโดยธรรมชาติเอง ด้วยยุคสมัยที่สังคมออนไลน์
และการสื่อสารไร้สายกาลังมีบทบาทอยู่ในขณะนี้ โดยในระยะสั้นนี้หลักสูตรโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
ผู้สนับสนุน ศิษย์เก่า และสปอนเซอร์กาลังร่วมมือเพื่อประสานงานกันในเรื่องนี้อยู่ซึ่งจะนามาใช้ให้ทันในต้นปี
การศึกษา2559 นี้อย่างแน่นอน
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หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน
1. ควรอธิบายระบบกลไกในการรับนักศึกษา
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
การบริหารและส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ควร
เขียนสิ่งที่ได้ดาเนินการแล้วให้ครบถ้วน

2. ควรแสดงกระบวนการ PDCA ให้ชัดเจน
เสนอข้อมูลการประเมินและนาผลไปพัฒนา
และแก้ไขปรับปรุงให้เห็นเป็นรูปธรรม แสดง
แนวทางปฏิบัติและมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน

ความเห็นของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้นาข้อคิดเห็นของกรรมการมา
พิจารณาโดยกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกัน
เขียนอธิบายระบบและกลไกดังที่พบเห็น
เป็นทั้ง chartและคาอธิบายที่มากยิ่งขึ้น
ในปีการศึกษานี้เพื่อสะท้อนคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กระบวนการ PDCA ในครั้งนี้ ได้มี
การพยายามนามาประกอบในแต่ละ
หมวดและแต่ละหัวเรื่องด้วยอักษรย่อ
PDAC รวมถึงในส่วนที่เขียนเชิง
กระบวนการบางองค์ประกอบที่
หลักสูตรต้องการพัฒนาไปในระดับที่
คุแนนคงที่และสูงยิ่งขึ้นในปีถัดไปได้มี
การจัดทาขึ้นมาเป็น Flow chart เพื่อ
ใช้อธิบายให้เป็นระบบและกลไกในการ
แก้ไขและปรับปรุงมากยิ่งขึ้นด้วย

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
การเขียนลงไปในรายละเอียดจะทาให้
อาจารย์ที่สังกัดภาพทุกท่านมีความ
เข้าใจมากขึ้นส่งผลต่อต่อการส่งไม้ต่อ
เพื่อมอบหมายให้อาจารย์ทุกท่านได้
สามารถดาเนินการได้ในปีถัดไป
รวมถึงมองเห็นทิศทางพัฒนาคุณภาพ
รายองค์ประกอบตัวบ่งชีไ้ ด้ดีและ
ชัดเจนมากยิ่งขึน้
ในข้อมูลการเขียนในแต่องค์ประกอบมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการ
กาหนดให้มfี low chart diagram
และมีการเขียนกากับกระบวนการ
ด้วย PDACที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อัน
สะท้อนความเข้าใจที่มีต่อการเขียน
มากยิ่งขึ้น
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สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 16 ธ.ค.58 (หลักสูตรเก่า)
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
1. ควรเน้นทักษะภาษาอังกฤษด้านการออกแบบ และ
การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันให้มากขึ้น รวมถึง
การตลาด จิตวิทยา การบริหาร การขาย ใช้ในสายอาชีพ
จริงเพิ่มมากขึ้น และเครือข่าย สถานทีท่ างานจากรุ่นพี่

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
คณาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบข้อวิพากษ์สาคัญ
เรื่องทักษะภาษาอังกฤษและกาใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการตลาด จิตวิทยา การ
บริหาร การขาย ใช้ในสายอาชีพจริงเพิ่มมากขึ้น และเครือข่าย สถานทีท่ างาน
จากรุ่นพี่ นี้เช่นกัน รวมทั้งอภิปรายว่าควรบูรณาการไปยังโจทย์การออกแบบจริง
ในแต่ละรายวิชาหลักให้มากขึ้นให้นศ.ได้เข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักในวิชาชีพ
นักออกแบบว่าเกี่ยวพันกับทักษะทุกด้านของนักออกแบบที่มากยิ่งขึ้นกว่าในทุก
ยุคที่ผ่านมา

2. โครงสร้างสถาปัตยกรรม (มีอยู่แล้วแต่เนื้อหาและเวลา
เรียนน้อยเกินไป) ควรมีวชิ าจัดแสงและภูมิทัศน์ เพิ่ม
ทักษะการนาเสนอผลงาน และควรมีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

คณาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบข้อวิพากษ์สาคัญ
เรื่องวิชาโครงสร้างสถาปัตยกรรมและควรมีวิชาจัดแสงและภูมิทศั น์ เพิ่มทักษะ
การนาเสนอผลงาน และควรมี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย โดยอภิปรายว่าในหลักสูตรที่ทาการปรับปรุงควร
บรรจุเพิ่มลงไปในคาอธิบายในรายวิชาสถาปัตยกรรม1-2 หรือวิชาเทคโนโลยี
อาคารและงานระบบ หรือเพิ่มวิชาการออกแบบแสงสว่างเป็นวิชาเฉพาะหรือ
วิชาต่อเนื่องเข้าไปในหลักสูตรโดยอาจเป็นการเรียนเพื่อรับเกณฑ์ผ่านหรือไม่
ผ่านก็ได้ในกรณีหลักสูตรมีจานวนหน่วยกิตภาคบังคับมากเกินไป(หากจาเป็น)

3. ในภาคปฏิบัติ ควรฝึกให้เรียนรู้การทางานที่ใกล้เคียง
กับสภาพจริงมากกว่านี้ ควรแนะนาวัสดุ Material และ
ขั้นตอน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาจากของจริง
หรือเปิดเป็นรายวิชาที่สอนโดยผู้มีประสบการณ์ และเปิด
โอกาสให้นักศึกษาเห็นงานจริง

คณาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบข้อวิพากษ์สาคัญ
เรื่องควรฝึกให้เรียนรู้การทางานที่ใกล้เคียงกับสภาพจริงมากกว่านี้ ควรแนะนา
วัสดุ Material และขั้นตอน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาจากของจริง หรือ
เปิดเป็นรายวิชาที่สอนโดยผู้มปี ระสบการณ์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาเห็นงาน
จริง โดยในทางปฏิบัติหลายๆปัญหาได้นามาบรรจุลงในมคอ.3ของหลายวิชา
และมีการทัศนศึกษาดูงานแล้ว เพียงแต่ไม่ได้กาหนด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ที่ชัดเจนหรือยังไม่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาที่สัมพันธ์
กับสาขาวิชาการออกแบบภายในที่ชัดเจนนัก ซึ่งแต่ละรายวิชาคงจะต้องนาไป
พิจารณาทบทวนและนาไปสู่การนาเสนอหลักสูตรรายวิชาใหม่ในปีการศึกษา
2560 ต่อไป

4. ควรเชิญมัณฑนากร สถาปนิก ผู้ชานาญเฉพาะทางที่มี คณาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบข้อวิพากษ์สาคัญ
ชื่อเสียงมาหมุนเวียนกันสอนให้มากขึ้น และควรให้สิทธิ เรื่องควรเชิญมัณฑนากร สถาปนิก ผู้ชานาญเฉพาะทางที่มชี ื่อเสียงมาหมุนเวียน
ในการให้คะแนนแก่อาจารย์พิเศษอย่างเต็มที่
กันสอนให้มากขึน้ และควรให้สทิ ธิในการให้คะแนนแก่อาจารย์พิเศษอย่างเต็มที่
โดยในทางปฏิบัติหลายๆปัญหาได้นามาบรรจุลงในมคอ.3ของหลายวิชา และมี
การแก้ไขโดยการเรียนเชิญผูช้ านาญเฉพาะทางมากขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้กาหนด
เป็นลักษณะการตั้งค่าเป้าหมายที่มีผลต่อสมรรถนะหรือเกณฑ์ท้าทายที่มีผล
ต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยแต่ละรายวิชาคงจะต้องนาไปพิจารณาทบทวนและ
นาไปสู่การนาเสนอหลักสูตรรายวิชาใหม่ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป
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ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
5. สาขาวิชาที่บณ
ั ฑิตนิยมเรียนต่อ คือ Computer Art
and Design นอกนั้นได้แก่ Business Development,
Computer and Engineering Manage
ment, English for Business and Technology,
English for Specific Careers, Langue and
Communication

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
คณาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบข้อวิพากษ์สาคัญ
เรื่องสาขาวิชาที่บัณฑิตนิยมเรียนต่อ คือ
Computer Art and Design , Business Development, Computer and
Engineering Management, English for Business and Technology,
English for Specific Careers, Langue and Communication ซึ่งจากการ
สังเกตแต่ละสาขานัน้ เป็นหลักสูตรสหวิทยาการซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ที่
เชื่อมโยงจากหลายสาขาวิชา โดยเน้นไปในทางด้านเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการที่เชื่อมโยงด้านภาษาเข้าไปด้วย เพื่อให้ความเฉพาะทางเชิงอาชีพนั้น
มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีก ดังนั้นควรที่จะได้ให้อาจารย์ทั้งภาควิชา
ทบทวนยังองค์ความรู้ด้านอื่นๆที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนที่จะพัฒนา
ร่วมกับหลักสูตรต่อไปได้ในอนาคตที่มีลักษณะเฉพาะทางของตนมากยิ่งขึ้น
6. ควรมีวิชาที่สนับสนุนสิ่งทีน่ ักศึกษาถนัดและสนใจ ให้ คณาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบข้อวิพากษ์สาคัญ
อิสระทางความคิด เสริมความเป็นมืออาชีพทางการเขียน เรื่องควรมีวิชาที่สนับสนุนสิง่ ที่นกั ศึกษาถนัดและสนใจ ให้อิสระทางความคิด
แบบ อาจกาหนดให้นักศึกษาส่งงานประกวดโดยเป็นงาน เสริมความเป็นมืออาชีพทางการเขียนแบบ อาจกาหนดให้นักศึกษาส่งงาน
ที่มอบหมายอย่างหนึ่งในวิชาเรียน
ประกวดโดยเป็นงานที่มอบหมายอย่างหนึ่งในวิชาเรียน โดยพิจารณาให้
แนวความคิดนี้ไปสู่การปฏิบัตโิ ดยขอความร่วมมือในการกาหนดให้
กระบวนการนี้นามาใช้ให้อยู่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “ทุก
รายวิชา” โดยให้ช่วยกันทาให้เกิดมีการกากับติดตามประสิทธิภาพของการ
เรียนที่รุดหน้าขึ้นโดยใช้ทปี่ ระชุมกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชาในทุก
ระดับต่อไป
7. ควรมีรูปแบบการสอนที่แปลกใหม่น่าสนใจขึ้น มีการ คณาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบข้อวิพากษ์สาคัญ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยหลักสูตรไม่ควร
เรื่องควรมีรูปแบบการสอนที่แปลกใหม่น่าสนใจขึ้น มีการพัฒนาสื่อการเรียนการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย มีความแน่นอนในหลักสูตร
สอน โดยหลักสูตรไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย มีความแน่นอนในหลักสูตร ที่ประชุม
กรรมการหลักสูตรอภิปรายว่ามีความย้อนแย้งกันอยู่ในตัวเองเนื่องจากองค์
ความรู้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ววิธีการเรียนก็รุดหน้าเปลี่ยนไปมาก รูปแบบการ
สอนที่เปลี่ยนไปจึงเป็นเรื่องสาคัญต่อการกาหนดผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของ
นักศึกษาเป็นสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ทาให้คุณภาพของทักษะและ
รสนิยมของนักศึกษาในแต่ละชัน้ ปีลดลง โดยกาหนดให้แสดงหรือเสนอ
รูปแบบการสอนที่แปลกใหม่ในแตละปีของทุกรายวิชาให้นามาเสนอได้ใน
มคอ.3 ในทุกรายวิชา
คณาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบข้อวิพากษ์สาคัญเรื่องจัด
8. ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เพิ่มกิจกรรมด้านกีฬา
กิจกรรมเพื่อส่วนรวม เพิ่มกิจกรรมด้านกีฬา ระดับมหาวิทยาลัย ควรจัดกลุ่มทางาน
ระดับมหาวิทยาลัย ควรจัดกลุ่มทางานร่วมกันภายใน
คณะ และต่างคณะที่มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวข้องกัน และมีการ ร่วมกันภายในคณะ และต่างคณะที่มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวข้องกัน และมีการกระจาย
ข่าวสารการจัดกิจกรรมให้ทั่วถึงมากขึ้นด้วย โดยในทางปฏิบตั ิหลายๆปัญหาได้นามา
กระจายข่าวสารการจัดกิจกรรมให้ทั่วถึงมากขึ้นด้วย
บรรจุลงในมคอ.3 เพียงแต่ไม่ได้กาหนด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจนหรือยังไม่
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทีส่ ัมพันธ์กับสาขาวิชาการออกแบบ
ภายในที่ชัดเจนนัก โดยที่ประชุมเสนอให้ทุกรายวิชากาหนดให้แสดงหรือให้เสนอ
รูปแบบซึ่งแต่ละรายวิชาคงจะต้องนาไปพิจารณาทบทวนและนาไปสูก่ ารนาเสนอ
หลักสูตรรายวิชาใหม่ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป
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ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ใน
ปีการศึกษา2557 ที่ผ่านมา ไม่ได้ทาการทวนสอบทาให้จัดการทวนสอบรวมกัน
สองปีการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 57-58 โดย 20 กว่ารายวิชานี้ ได้ดาเนินการ
เสร็จสิ้นไปในช่วง 21-22กรกฎาคม59 ที่ผ่านมา ซึง่ อยู่ระหว่างการนาผลที่ได้
จากการประเมินและทวนสอบมารวมกับผลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมหลักสูตร
ของกรรมการสภาสถาปนิกซึ่งเป็นสถาบันทางวิชาชีพตามกฏหมาย ที่รับรอง
มาตรฐานอีกส่วนหนึ่งของหลักสูตรให้ได้รับการยอมรับในแวดวงอาชีพ ซึ่ง
กาหนดวันตรวจเยี่ยมหลักสูตรอยู่ในช่วงการจัดนิทรรศการเปิดบ้านภาควิชา
ออกแบบตกแต่งภายใน 22-26 สิงหาคม 2559 ซึ่งเมื่อได้ผลการประเมิน
หลักสูตรเหล่านี้ทั้งหมด ทางกรรมการบริหารหลักสูตรจะได้นามารวบรวมให้
ครบถ้วนเพื่อนามาสู่การกาหนดร่างมคอ.2 สาหรับหลักสูตรศิลปบัณฑิตฉบับ
ปรับปรุง 2560 เพื่อส่งต่อให้กรรมการวิพากษ์ที่แต่งตั้งได้ดาเนินการไปตาม
ขั้นตอนต่อไป

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน ประเมินโดยใช้การแต่งตั้งเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
อยู่ระหว่างการรอผลปี 58 ซึ่งเมื่อได้ผลการประเมินหลักสูตรเหล่านี้ทั้งหมด ทางกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
ได้นามารวบรวมให้ครบถ้วนเพื่อนามาสู่การกาหนดร่างมคอ.2 สาหรับหลักสูตรศิลปบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2560
เพื่อส่งต่อให้กรรมการวิพากษ์ที่แต่งตั้งได้ดาเนินการไปตามขั้นตอนต่อไป (ซึ่งมีส่วนหนึ่งเป็นการแต่งตั้งจาก
สถานประกอบการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ครูอาวุโส ตัวแทนทางอาชีพ ผู้เกี่ยวข้องกับอาชีพ ฯลฯ)
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
รอผลจากคณะกรรมการติดตามผลบัณฑิต ปี
รอผลจากการวิพากษ์หลักสูตร
การศึกษา 2558 (สาขาออกแบบภายใน
ประสานงานโดยคุณ วิไลศรี ชานาญกิจ)
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
อยู่ระหว่างการรอผลปี 58 ซึ่งเมื่อได้ผลการประเมินหลักสูตรเหล่านี้ทั้งหมด ทางกรรมการบริหารหลักสูตรจะได้
นามารวบรวมให้ครบถ้วนเพื่อนามาสู่การกาหนดร่างมคอ.2 สาหรับหลักสูตรศิลปบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2560 เพื่อ
ส่งต่อให้กรรมการวิพากษ์ที่แต่งตั้งได้ดาเนินการไปตามขั้นตอนต่อไป (ซึ่งมีส่วนหนึ่งเป็นการแต่งตั้งจากสถาน
ประกอบการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ครูอาวุโส ตัวแทนทางอาชีพ ผู้เกี่ยวข้องกับอาชีพ ฯลฯ)
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หมวดที่ 8
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
แผนดาเนินการ กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
1. จัดทา (ร่าง)
สค.59
คณะกรรมการ อาจจะไม่เป็นตามแผน เนื่องจากการ
มคอ. 2 ศิลป
บริหารหลักสูตร
กาหนดหลักสูตร55จัดทาขึ้นตาม
บัณฑิต สาขาวิชา
สาขาวิชาการ
ปการศึกษาเดิมก่อนอาเซียน ทาให้
การออกแบบ
ออกแบบภายใน การกาหนดปีการศึกษาแตกต่างไป
ภายใน (หลักสูตร
จากการเปลี่ยนปฏิทินการศึกษามา
ปรับปรุงปี 2560)
เป็นปีอาเซียนในปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนมา
เป็นปีที่ 2 แล้ว โดยจาเป็นจะต้อง
กาหนดให้ร่างมคอ.2 ฉบับปรับปรุง
เสร็จในสิงหาคม 59 เพื่อให้ใช้
ระหว่างภาคการศึกษาดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
หลั กสู ตรของภาควิช าฯ ได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2558 ภาควิช าฯ ได้
ปรับ ปรุงหลั กสู ตรอีกครั้งหนึ่ งตามนโยบายของมหาวิทยาลั ยและส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ (สกอ.) เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มคอ. โดยหลักสูตร
ใหม่นี้วัตถุประสงค์ในการรับใช้สังคมตลอดจนเพื่อการตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย
มุ่งเน้นฝึกฝนให้ผู้ศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณ มีความรู้และความเข้าใจในสาขาอย่างถ่องแท้
นอกเหนือจากกลไกการปรับปรุงหลักสูตรในส่วนเอกสารนี้แล้ว ภาควิชาฯ เน้นการปฏิบัติจริงและดู
ผลกระทบจากความเป็นจริง ด้วยความที่เป็นหลักสูตรวิชาชีพคณาจารย์สามารถประเมินผลได้จากผลงาน
นักศึกษาในหลักสูตรและผลงานนักศึกษาต่างหลักสูตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในการสอนสามารถ
เสริมในส่วนที่ขาดได้ทันทีปีต่อปี โดยไม่ต้องรอการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เพราะทั้งอาจารย์ประจาและ
อาจารย์พิเศษที่ทางานวิชาชีพมีองค์ความรู้จากภายนอก นามาพัฒนาในส่ว นต่างๆ ได้และสามารถชี้แนะ
นักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศในปัจจุบัน จึงทาให้สามารถรู้ทันต่อความก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้
ผลกระทบการพัฒนาหลักสูตรคือแนวทางการประเมินคุณภาพที่หลักสูตรใช้อยู่เป็นไปโดยการรับเอา
แนวทางตามกฏหมายและของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี ภาระงานส่วนเอกสารการประเมินที่ต้องย้อนกลับไปค้นและ
เรียบเรียงภายหลัง จากการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในแต่ละปีซึ่ง มีปัญหาและมีความแตกต่างกัน
อย่างมาก โดยแทบไม่สามารถนาผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพมาช่วยแก้ปัยหาคุณภาพที่เผชิญอยู่ได้ในแต่
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ละปีเลย และมีปริมาณมาก ทั้งการประกันคุณภาพภายในคณะฯ ประกันคุณภาพหลักสูตร การขอรับรอง
หลั ก สู ต รจากสภาสถาปนิ ก และการทาตามเกณฑ์ มาตรฐานมากมาย ทั้ งยัง มีภ าระในการตรวจประเมิ น
หลักสูตรสายศิลปะสถาบันอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ทาให้คณาจารย์ สูญเสียโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ทั้ง
เวลาในการเขียนตารา เวลาในการขอตาแหน่งทางวิช าการ ต้องทางานเอกสารและดาเนินการตามที่งาน
ประกันคุณภาพกาหนดภารกิจให้ทาโดยไม่คานึงถึงธรรมชาติของสาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรก็จะเป็นการทา
ตามกรอบการประกัน คุณภาพตามกฏหมายโดยผลการดาเนินการตามองค์ประกอบและตัว บ่งชี้นั้นไม่ไ ด้
สะท้อนคุณภาพจริงของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรงกันนัก
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) ยังต้องรอผลการตรวจเยี่ยม
และผลการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกลไกการปรับหลักสูตรตามเกณฑ์ของสกอ.*
2.1 จากการประมวลเอกสาร มคอ 5 รายวิชาในหมวดเทคโนโลยี และงานระบบอาคาร
ควรเพิ่ ม และแยกเนื้ อ หาในรายวิ ช านี้ ใ นชั ด เจนและเป็ น ระบบ เพื่ อ การปรับ ปรุ ง
หลักสูตรในรอบต่อไป
2.2 ปรับปรุงและลดรายวิชาเลือกที่ไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน และเพิ่มรายวิชาที่เหมาะสม
กับ นั กศึกษา ทัน ต่อความก้าวหน้าในวงวิช าการและวิช าชีพ ปรับปรุงและพัฒ นา
รายวิชาเดิมเพื่อให้ดียิ่งขึ้น
2.3 ในหมวดวิชาหลักสาขาตามเกณฑ์การแบ่งของสภาสถาปนิก (การออกแบบภายใน 16) ควรแยกรายวิชาในส่วนการออกแบบฉับพลัน (Sketch Design) ออกไปเพื่อใน
อาจารย์ ผู้ ส อนคล่ องตัว ในการสอน การประเมินและให้คะแนนไม่เป็นภาระกับ ผู้
ประสานงานรายวิชาจนเกินไป
2.4 สาหรับอีก20 กว่ารายวิชาเพิ่งทวนสอบเสร็จสิ้นไป โดยอยู่ระหว่างการเตรียมรับ
การตรวจเยี่ยมจากสภาสถาปนิกในช่วงเปิดภาคการศึกษา ซึ่ง หลักสูตรทาการจัด
นิทรรศการเปิดบ้านภาควิชาและกิจกรรมจุลสัมนามัณฑนากรนิทัศน์ด้วยในคราว
เดียวกัน ระหว่าง 22-26 สิงหาคม 2559
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กาหนดให้คณาจารย์เข้าอบรม ประชุม สัมมนา หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 50 ชม.
ในแต่ละปีการศึกษา และจัดระบบให้คณาจารย์นาผลงานการออกแบบในวิชาชีพที่ทากันอยู่มาประสานกับการ
เรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ เพราะการทางานวิชาชีพก็เป็นการพั ฒนาศักยภาพของอาจารย์และนาเอา
ความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน ก็จะทาให้หลักสูตรพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้อาจารย์นาเสนอ
ผลการพัฒนาอาจารย์ผ่านที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ได้ตลอดทุกการประชุมเพื่อให้เป็นผลฝนการประกัน
คุณภาพในแต่ละปี
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แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2559
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
- จัดทาร่าง มคอ. 2 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุงปี 2560) ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2559 หรือภายในภาคการศึกษาต้น 2559 (เดือนธันวาคม2559) โดยให้
เป็นภารกิจร่วมกันระหว่างคณาจารย์สังกัดภาควิชาทุกท่านที่มีภารกิจร่วมกันสอนในหลักสูตรโดยไม่ได้
ทาเฉพาะสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมีหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ประจาหลักสูตร 6 ท่าน
เป็นผู้ประสานงานและดาเนินการร่วมกัน
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินการจริง
 1. เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจาหลักสูตรอื่น ๆ อีก
 2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย
(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่หนึ่ง – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
1. โครงข่ายสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทางด้วยรถประจาทางสาธารณะสาหรับคนที่
มีความพิการ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทย และสถาบันการศึกษา 11 แห่ง (11 ก.ค.-20 ส.ค.58)
การประดับตกแต่ง "รุ่งอรุณแห่งความสุข" บนถุงกระดาษสินค้า จัดแสดงในงาน
Malaysia-Thailand Art Exchange : MATRAX 2015 ณ Faculty of Art and
Design, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia จัดโดย UiTM,
เยี่ยมชมหน่วยงานใน MOU ได้แก่ Galeri Petronas KLCC, Design
Development Centre (DDEC) และ Malaysian Industrial Development
Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58 และร่วมแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.58)
2. ปฏิบัติการนาเสนอผลงานและผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
จัดโดยวิทยาลัยเพาะช่าง มิถุนายน 2558
3. The Pomelo tree โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
(The 3rd International Creative Art Disseminating 2016) วันที่ 12
พฤษภาคม 2559 ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปกร วังท่าพระ โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย
กับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรม
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คณะมัณฑนศิลป์ คณะดุริยางคศาสตร์ หอศิลป์ สภาคณบดีแห่งประเทศไทย
และสภาคณบดีและสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สอง – อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล
ผลงานสร้างสรรค์
1. ที่ปรึกษางานออกแบบศาลาปฏิบัติธรรม บ้านแสงแห่งธรรม อ.เนินมะปราง
จ. พิษณุโลก ธันวาคม 2558
2. ที่ปรึกษางานออกแบบร้านจาหน่ายสินค้าเวชภัณฑ์ ตึกปิยมหาการุณย์
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร สิงหาคม 2558
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สาม – อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล
ผลงานสร้างสรรค์
1. ผลงานสร้างสรรค์การออกแบบตกแต่งภายในพุทธสถานและภูมิทัศน์และ
ประติมากรรมวัดโพธิทอง
2. โครงการออกแบบมหาวิหารพระพุทธองค์ดา วัดกลันทา ตาบลกลันทา
อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พฤศจิกายน 2558
3. โครงการออกแบบอุโบสถวัดบ้านดงน้อย อาเภออู่ทอง จังหวัดสพรรณบุรี
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตุลาคม 2558
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สี่ – อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์
ผลงานสร้างสรรค์
1. ร่มจัน / นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.58)
2. ออกแบบตกแต่งห้องอ่านหนังสือ อาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ธันวาคม 2558
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ห้า – อาจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส
ผลงานสร้างสรรค์
1. ขัด ไขว้ สาน Interlacing / นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ (1527 ก.ย.58)
2. งานออกแบบนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักออกแบบแห่งปี 2015 เผยแพร่ผลงาน
ณ Japan Design Week ประเทศญี่ปุ่น ตุลาคม 2558
3. งานออกแบบภายในศูนย์การเรียนรู้ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เริ่มออกแบบภายใน พฤษภาคม 2557 ดาเนินการเสร็จสิ้น พฤศจิกายน 2558
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และได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2559 ในการ
ออกแบบ อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันกัลป์ยาณิวัฒนา ในงานสถาปนิก 59
ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี เมษายน 2559
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่หก – ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี
ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
1. โครงการวิจัย “การแปลความหมายพุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎกสู่การสร้างสรรค์
ศิลปะร่วมสมัย (หัวหน้าโครงการ/งานวิจัยเดี่ยว) สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2. ออกแบบและสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารพุทธองค์ดา วัดกลันทา
ตาบลกลันทา อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น โดยในปะ
การศึกษา 2558 นี้ มีนักศึกษาอยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จานวนทั้งสิ้นท่านละ 4-5 คน (ระบุชื่อ
นักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์)
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
1.โครงการออกแบบตกแต่งภายใน
เดอะฮาบิแทท รีสอร์ทแอนด์สปา เขา
ใหญ่ จ.นครราชสีมา
2.โครงการออกแบบตกแต่งภายใน
โรงแรมเดอะกรู๊ฟโฮเทล พัทยา ชลบุรี
3.โครงการออกแบบตกแต่งภายในแอ๊ท
อีสท์ สมุย สีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต
4.โครงการออกแบบตกแต่งภายในเดอะ
ออริค กรุงเทพมหานคร
1.โครงการออกแบบภายในอินเตอร์วีฟป์
เคปพันวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด
ภูเก็ต
2.โครงการออกแบบภายใน สิเนห สมุย
รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.โครงการออกแบบภายในสถานีรถไฟ
หัวลาโพง กรุงเทพฯ
4.โครงการออกแบบภายในอะนาลิเกล
รีสอร์ทแอนด์สปา เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์
5.โครงการออกแบบภายในโรงแรมแก
รนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต

ชื่อนักศึกษา
1.นางสาวณัฐชา ยศรวิกุล
2.นางสาวณัฐสุดา เครือนพคุณ
3.นางสาวธันยพร เชษฐพฤนท์
4.นางสาวปุณยนุช โพธิ์วัฒนคุณ
1.นายพสวีร์ สุขสโมสร
2.นางสาวกานต์ธิดา พิพัฒน์รัตนถาวร
3.นายณรัช ฐานะกอบกุล
4.นางสาวปุณณภา คุปต์สินชัย
5.นางสาวภาวินี คุณปสุต
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กรุงเทพฯ
อาจารย์กศิตินทร์ ชุมวรานนท์

อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล

อาจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส

1.โครงการกเสนอแนะออกแบบตกแต่ง
ภายในศูนย์การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์
ชุมชนเมือง (ออแกเนอรี) ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
2.โครงการออกแบบตกแต่งภายในสูนย์
ฝึกอาชีพและตลาดน้า ตลาดเก่ามีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
3.โครงการออกแบบภายในโรงแรมเดอะ
แกรนด์สยาม กรุงเทพมหานคร
4.โครงการออกแบบภายในเดอะ โรแมน
ติก บายอน รีสอร์ท ภูเก็ต พันวา บีช
จังหวัดภูเก็ต
5.โครงการออกแบบภายใน แฟนซี
โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี
6.โครงการออกแบบภายในเอวิสตา
ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัดภูเก็ต
1.โครงการออกแบบภายในอินเตอร์วีฟป์
เคปพันวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด
ภูเก็ต
2.โครงการออกแบบภายในศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม
3.โครงการออกแบบภายในโรงแรมหลัง
สวน กรุงเทพฯ
4.โครงการออกแบบภายในตะโกลา
เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา
1.โครงการออกแบบเดอะ ทัช รีสอร์ท
แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
2.โครงการออกแบบภายในโรงแรมโนโว
เทล ภูเก็ตกะรนบีช รีสอร์ท แอนด์
สปา จังหวัดภูเก็ต
3.โครงการออกแบบภายในเดอะเพิร์ฟ
เกาะยาวน้อย รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
4.โครงการออกแบบภายในเอวิสตา

1.นายกฤตภาส ตรีนุชจนัสกุล

2.นางสาวธีราพร ทวีพรเกษมสุข
3.นายสินรัก เขมะปิณฑานนท์
4.นางสาวชลธนา นะภาโชติ
5.นางสาวนวพรรณ ชโยปถัมภ์

1.นายพสวีร์ สุขสโมสร
2.นายไชยพร ทัดชัง
3.นายปารณัท ศุภมงคลทวีสุข
4.นางสาวนัทญา วิโรจน์แสงทอง
1.นางสาวกนกวรรณ เย็นวัฒนา
2.นางสาวปานรัตน์ เจริญมณี
3.นางสาวสาธิตา ชี้เจริญ
4.นางสาวอภิญญา ศรีโกเศรษฐ
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ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัดภูเก็ต
ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี

1.โครงการออกแบบภายในโรงแรมร้อย 1.นางสาวกิจมาศ ชัยประภา
เกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.โครงการออกแบบภายในโรงแรมพูล 2.นายน้าเพ็ชร เพ็ชรรักษ์
แมน ภูเก็ต อาร์คาเดีย หาดในทอน
จังหวัดภูเก็ต
3.โครงการออกแบบภายในโรงแรมยู
3.นางสาวลลิตา ญาวีระ
สาทร กรุงเทพ
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อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….…..
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 2 : อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….……..
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 3 : อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….……..
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 4 : อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….……..
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 5 : อาจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….…..
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 6 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี
yลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….…..
เห็นชอบโดย : อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์ (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน…………………………………..
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง (คณบดี)
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน…………………………………..
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เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
5. ข้อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี)
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตารางที่ 1.1-1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)
ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สาขาวิชา
วิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
ผู้ช่วย
ศ.บ.
การออกแบบภายใน
1 นายชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
2

น.ส.วราพร กฤษณมิษ

ศาสตราจารย์
อาจารย์

3

นายไพบูลย์ จิรประเสริฐกุล

อาจารย์

4

นายกศิตินทร ชุมวรานนท์

อาจารย์

5

นายณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส

อาจารย์

ศ.ม.
ศ.บ.
Master of Science
ศ.บ.
BachelorDegree
Master of Science
ศ.บ.
Master Design
ศ.บ.
ศ.ม.

การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน
Interior Design
การออกแบบภายใน
Architecture
Advanced Architectural Design
การออกแบบภายใน
Del Prodottod'Arredo
การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน

ตารางที่ 1.1-2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)
ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สาขาวิชา
วิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
ผู้ช่วย
ศ.บ.
การออกแบบภายใน
1 นายชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
2

นายธัชวิทย์ สีบุญเรือง
(23 ก.พ.58)

ศาสตราจารย์
อาจารย์

ศ.ม.
ศ.บ.
Master of Arts

การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน
Architectural Design

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Pratt Inst., USA.
ม.ศิลปากร
Pratt Inst., USA.
Columbia U., USA.
ม.ศิลปากร
Academia Italiana, Italy
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

2540
2553
2531
2536
2538
2544
2545
2533
2547
2546
2552

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
U. of Sheffield,UK.

2540
2553
2546
2555
77

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

3

นายไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล

อาจารย์

4

นายกศิตินทร ชุมวรานนท์

อาจารย์

5

นายณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส

อาจารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)
ศ.บ.
BachelorDegree
Master of Science
ศ.บ.
Master Design
ศ.บ.
ศ.ม.

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร

สาขาวิชา
การออกแบบภายใน
Architecture
Advanced Architectural Design
การออกแบบภายใน
Del Prodottod'Arredo
การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน

ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร

ตารางที่ 1.1-3 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2558
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศ.บ.
ออกแบบภายใน
1 นายเอกพงษ์ ตรีตรง
ศาสตราจารย์
ศ.บ.
ออกแบบภายใน
2 นายเอกชาติ จันอุไรรัตน์

3

ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร

รองศาสตราจารย์

4

นายเทิดศักดิ์ เหล็กดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล

อาจารย์

Dip.
M.F.A.

Industrial Design
Interior Architecture

ศ.บ.
ศ.ม.
ศป.ด
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
ศศ.ม.
ศ.บ.

ออกแบบภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
ศิลปะและการออกแบบ
ศิลปไทย
การบริหารงานวัฒนธรรม
ออกแบบภายใน

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ม.ศิลปากร
Pratt Inst., USA.
Columbia U., USA.
ม.ศิลปากร
Academia Italiana, Italy
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

2538
2544
2545
2533
2547
2546
2552

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Domus, Italy
The School of the Arts
Institute of Chicaco,
USA.
ม.ศิลปากร
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ศิลปากร

2538
2528
1980
2001
2526
2541
2557
2541
2547
2534
78

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

6

นายพัฒนา เจริญสุข

อาจารย์

7

นายสมบัติ วงศ์อัศวนฤมล

อาจารย์

8

นายศมประสงค์ ชาวนาไร่

อาจารย์

9

นายสัญญา สุขพูล

อาจารย์

10

นางสาวสลิล สมัครพงศ์

อาจารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)

สาขาวิชา

สถ.ม.
สถ.ด.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
ศศ.ม.
ศ.บ.
M.A.

สถาปัตยกรรมภายใน
สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ
การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน
การออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบภายใน
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
ออกแบบภายใน
Design for the Environment

ศ.บ.
M.Sc.

การออกแบบภายใน
International Business and
Management for Design

ตารางที่ 1.1-4 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2558
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ
หน่วยงาน/ตาแหน่ง
(ทุกระดับปริญญา)
1

อาจารย์นิวัฒน์ สีใสเพชร

2

อาจารย์กิตยิ ศ ยศสมบัติ

ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้ากาลัง)
ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
ปริญญาโท ร้านค้าขายยา &
การให้คาปรึกษา (Phamacy
Clinic, เภสัชศาสตร์

สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากาลัง
เภสัชศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.รังสิต
Chalsea College of Art
and Design, UK.
ม.ศิลปากร
The University of Salford

2545
2556
2531
2551
2528
2545
2523
2530
2539
2002
2545
2552

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546
79

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

3

รศ.พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา

4

อาจารย์ ดร.บุญชนะ บุญเลิศ

5

อาจารย์วิบูลย์ ติรมงคล

6

อาจารย์ระรวย ธนานาถ

7
8

อาจารย์ชวนะ ช่างสุพรรณ
อาจารย์ทีปกร แย้มกสิกร

9

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก

10

อาจารย์นิรันดร์ ไกรฤกษ์

11

อาจารย์สัญญา สุดล้าเลิศ

12

อาจารย์ธรกร บุญลือ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)

หน่วยงาน/ตาแหน่ง

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ

อาจารย์เกษียรอายุ
ราชการ

ศ.บ.
ออกแบบตกแต่งภายใน
M.S.
Graphic Arts
ปริญญาตรี (สาขานิติศาสตร์) สาขานิติศาสตร์
ปริญญาโท (สาขาบริหารธุรกิจ)
ปริญญาเอก (สาขาพัฒนาและ
ปฏิรูปองค์กร)

ม.ศิลปากร
Texas A & I University,USA.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกริก
Cebu Doctor's University
Cebu City, Philippines

กรรมการผู้จดั การ
บริษัท WVK Design

ศ.บ.

M.F.A.

การออกแบบภายใน
Interior Architecture

อาจารย์ประจา
ม.ศรีปทุม

ศ.บ.
ศ.ม.

การออกแบบภายใน
เครื่องเคลือบดินเผา

ม.ศิลปากร
University of Oregon,
U.S.A.
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

ศ.บ.
ศ.บ.

การออกแบบภายใน
ออกแบบภายใน

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

2528
2545
2531
2526

สถ.บ.
M.Sc

สถาปัตยกรรม
Constuction Project
Management Umist
ออกแบบตกแต่งภายใน

ม.ศิลปากร
UK.

2538
2546

Interior Architecture

ม.ศิลปากร
Paris ,France

2507
2524

โบราณคดี
โบราณคดี
จิตรกรรม

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

-

กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ANY IDEA
อาจารย์ประจา
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ม.ศิลปากร
อาจารย์เกษียรอายุ
ราชการ

ศ.บ.
Dip. Superiujer Createurs
D's Architectures
Inteieures
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศ.บ.

2507
1973
-

2530
1998

80

ลาดับ
13
14

ชื่อ – นามสกุล
อาจารย์พีระพงศ์ ผลเจริญ
คุณสมชาย จงแสง

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)

หน่วยงาน/ตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท เดคก้า จากัด

ศ.บ.
ศ.บ.

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ

สาขาวิชา
จิตรกรรม
ออกแบบภายใน

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

2526

ตารางที่ 1.1-10 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2558
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา

มีการประชุมภาควิชาฯ ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง มีผเู้ ข้าร่วมประชุมเกินร้อยละ 80 มี
การวางแผนงานปรับการเรียนการสอนในรายวิชาหลักสาขา เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อให้ตรงกับคุณวุฒมิ ีความรู้ความสามารถและเวลาในการบริหารหลักสูตร
มี มคอ 2 ที่ผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 31 กค
2555 และกาลังอยูร่ ะหว่างการขอรับรองหลักสูตรจากสภาสถาปนิก
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4

สรุป
ผ่าน


ไม่ผา่ น

รายการหลักฐาน
บันทึกข้อความภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน ปีการศึกษา 25572558
มคอ. 2


มคอ 3 ในปีการศึกษา 2557


มีการจัดทาแบบ มคอ.5 และ มคอ.6

มคอ.5 และ มคอ.6
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
มีการจัดทา มคอ.7
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม มีการจัดทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาปรับปรุงสามารถดูได้จาก มคอ 3 ในปีการศึกษา 2557
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และการจัดอบรมสัมมนาคณาจารย์ จัดการโดย
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
มหาวิทยาลัยและคณะฯ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน

สรุป
ผ่าน

ไม่ผา่ น

รายการหลักฐาน



มคอ.7



บันทึกข้อความภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน ปีการศึกษา 25572558
มคอ 3 ในปีการศึกษา 2557





มีการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพด้วยการสนับสนุนจากคณะฯ โดยมี
9. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทาง
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์อย่างต่อเนื่องในทุกปี
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง



10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า มีการดาเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยคณะฯ
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี



เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ
บุคคลากรใหม่ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
บันทึกข้อความภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน ปีการศึกษา 25572558 และ สูจิบตั รแสดงผลงาน
คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
เอกสารโครงการการสัมมนาของ
เจ้าหน้าที่คณะมัณฑนศิลป์
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางองค์ประกอบนี้ มีผลต่อตัวบ่งชี้ 4.2.3
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1
โครงข่ายสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทางด้วยรถประจาทาง ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
สาธารณะสาหรับคนที่มีความพิการ (กระทรวงการพัฒนา
อ.สัญญา สุขพูล
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ สมาคมสภาคนพิการทุก
ประเภทแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษา 11 แห่ง
2
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการศึกษาและ
สารวจเส้นทางเดินรถประจาทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) ชานต่า และพิธสี ่งมอบรายงานผล
การศึกษา 20 ส.ค.58

ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
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ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1

ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ
ปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)(ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

1

โครงการวิจัย “การแปลความหมายพุทธปรัชญาจาก
พระไตรปิฎกสู่การสร้างสรรค์ศลิ ปะร่วมสมัย
(หัวหน้าโครงการ/งานวิจัยเดี่ยว)
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
ลาดับที่
การจดทะเบียน

สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
โครงการวิจัย
ผศ.เทิดศักดิ์
เหล็กดี

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี

ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ
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ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1
ขัด ไขว้ สาน Interlacing
2
ร่มจัน
3

ออกแบบและสร้างสรรค์จติ รกรรมฝาผนังภายในวิหารพุทธ
องค์ดา วัดกลันทา ตาบลกลันทา อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อ.ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธีพีรภาส
อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์
ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ สูจิบัตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบ นิทรรศการ
คณะฯ (15-27 ก.ย.58)
วัดกลันทา ตาบลกลันทา อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ธันวาคม
ภาพถ่ายผลงาน
2558
ออกแบบ
สร้างสรรค์

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้าหนัก 0.60)
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ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

1

รถเมล์ชานต่า

ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

ตีพิมพ์ระดับชาติ 20 สิงหาคม 2558

2

ออกแบบตกแต่งห้องอ่านหนังสือ อาคารหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร
ออกแบบร้านกาแฟ

อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์

สานักหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ธันวาคม 2558
นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา งาน Sign Asia Expo
2105 ณ บริเวณด้านหน้า ฮอล์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าอิม
แพ็ค เมืองทองธานี
12-15 พ.ย.2558

4

งานออกแบบภายในศูนย์การเรียนรู้
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อ.ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธีพีรภาส

5

ที่ปรึกษางานออกแบบศาลาปฏิบตั ิธรรม บ้านแสงแห่งธรรม
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

อ.ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล

3

อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์

เริ่มออกแบบภายใน พฤษภาคม 2557 ดาเนินการเสร็จสิ้น
พฤศจิกายน 2558 และได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะ
สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2559 ในการออกแบบ
อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันกัลป์ยาณิวัฒนา ในงาน
สถาปนิก 59 ศูนย์แสดงสินค้า
อิมแพค เมืองทองธานี เมษายน 2559
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ธันวาคม 2558

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
บันทึกข้อความที่
ประชุมภาควิชาฯ
มี.ค.2559
บันทึก/ภาพ/
แปลน
บันทึก/ภาพ/
แปลน
บันทึก/รายงาน
การประชุม(ครั้งที่
2 ภาคต้น 2558
ในวันพุธ ที่ 18
พฤศจิกายน
2558
ภาพ/แปลน
บันทึก/รายงาน
การประชุม
ภาควิชาฯ ครั้งที่
2/2558 26
พฤษภาคม2559
/ภาพ/แปลน
ภาพถ่ายผลงาน
ออกแบบ
สร้างสรรค์
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ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
ภาพถ่ายผลงาน
ออกแบบ
สร้างสรรค์

6

ที่ปรึกษางานออกแบบร้านจาหน่ายสินค้าเวชภัณฑ์

อ.ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล

ตึกปิยมหาการุณย์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
สิงหาคม 2558

7

โครงการออกแบบมหาวิหารพระพุทธองค์ดา วัดกลันทา
ตาบลกลันทา อ.เมือง จังหวัดบุรรี ัมย์

อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล

อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พฤศจิกายน 2558

ภาพถ่ายผลงาน
ออกแบบ
สร้างสรรค์

8

โครงการออกแบบอุโบสถวัดบ้านดงน้อย อาเภออู่ทอง
จังหวัดสพรรณบุรี

อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล

อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตุลาคม 2558

ภาพถ่ายผลงาน
ออกแบบ
สร้างสรรค์

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้าหนัก 0.80)
1
การประดับตกแต่ง "รุ่งอรุณแห่งความสุข" บนถุงประดาษ
ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
สินค้า

2

งานออกแบบนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักออกแบบแห่งปี อ.ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธีพีรภาส
2015
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้าหนัก 1.00)
1
ปฏิบัติการนาเสนอผลงานและผลงานสร้างสรรค์
ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
2

The Pomelo tree

ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

งาน Malaysia-Thailand Art Exchange : MATRAX 2015 ภาพประกอบ
ณ Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi
ผลงานออกแบบ
MARA, Shah Alam, Malaysia จัดโดย UiTM, เยี่ยมชม
หน่วยงานใน MOU ได้แก่ Galeri Petronas KLCC, Design
Development Centre (DDEC) และ Malaysian
Industrial Development Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58
เผยแพร่ผลงาน ณ งาน Japan Design Week ประเทศญี่ปุ่น ภาพประกอบ
ตุลาคม 2558
ผลงานออกแบบ
ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จัดโดยวิทยาลัยเพาะช่าง
มิถุนายน 2558
โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่
3 (The 3rd International Creative Art Disseminating
2016) วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ หอศิลป์

ภาพการนาเสนอ
ผลงาน
รายงานการ
ประชุมคณาจารย์
ภาควิชา ครั้งที่
89

ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่
มหาวิทยาลัยศิลปกร วังท่าพระ โดยความร่วมมือระหว่าง
บัณฑิตวิทยาลัย กับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ คณะสถาปัตยกรรม คณะมัณฑนศิลป์ คณะดุรยิ างค
ศาสตร์ หอศิลป์ สภาคณบดีแห่งประเทศไทย และสภา
คณบดีและสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
2/2558 26
พฤษภาคม
2559/
หนังสือเชิญการ
ได้รับคัดเลือกให้
นาเสนอผลงาน

90

ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (คานวณด้วยโปรแกรม Excel)

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

-

5,004
1,176
56
57-1
9.25/2 =

ระดับ 2
ระดับ 2

-

ระดับ 3
ระดับ 3

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ระดับ 2

-

ระดับ 3

-

9/3 =

3.00

ปานกลาง

ระดับ 2
-

6.67/3 =
0
6
2
6
10.8
6
8.78/3 =

ระดับ 3
2.22

2.22

0

0

33.33

2.78

180

5.00

ระดับ 3
2.93

ปานกลาง

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.00
85.00

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
20.00
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
20.00
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
12.00
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 2
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 2
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 2
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน
ระดับ 2
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
10
10

4.25

4.25

100

5.00

4.62

ดีมาก

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
100

5.00
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

3
-

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
10
14/4 =
3.50
2/1 =
42.85/13

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ดี

2
2.00
3.30

น้อย

ปานกลาง

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (คานวณด้วยโปรแกรม Excel)

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

ผ่านการประเมิน
2
3
3
4
1
13
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว
บ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 -6

องค์
ประกอบ
ที่

I

0.00
0.00
0.00
0.00
ปานกลาง

P

0.00
0.00
0.00
ปานกลาง

คะแนน
เฉลี่ย

O

0.00
0.00
ดีมาก

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ดีมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

ทิศทางการพัฒนา
1) เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องดาเนินการเร่งด่วนดังนี้
ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนา

2559

2560

ปีงบประมาณ
2561
2562

2563

โครงการเพิ่ มสั ญญาณเครือข่ายและจุดเชื่อมต่ อ
สัญญาณอินเตอร์เนตไร้สายความเร็วสูงเพื่อพัฒนา
คุณ ภาพประสิท ธิ ภาพในการเรี ย นการสอนด้ า น
การออกแบบภายในของนักศึกษาโดยภาควิชา
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แผนการพัฒนา

2559

2560

ปีงบประมาณ
2561
2562

2563

โครงการจัดเก็บผลงานทุกรายวิชาของหลักสูตร
55และ 60 เพื่ อ การจั ด การความรู้ สู่ สั ง คม
สาธารณะและบริ ห ารเครื อ ข่ า ยวิ ช าการและ
วิ ช าชี พ การออกแบบภายในระดั บ ภู มิ ภ าคและ
ประเทศ
โครงการบริการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อภูมิภาค
และบริหารเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาบัณฑิต
และวิชาชีพ
โครงการติด ตามผลการพั ฒ นารู ป แบบการสอน
และการให้การบ้านในแต่ละวิชาของหลักสูตร60
โครงการส ารวจข้ อ คิ ด เห็ น และเสนอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อคุณภาพหลักสูตร60

3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา
ระยะสั้น
ระยะกลาง
แผนการพั ฒนาการประกั น
การบริหารเครือข่ายวิชาการ
คุณภาพ
แผนการพั ฒ นาระบบประกั น ร่วมกับคู่เทียบและวิชาชีพ
คุ ณภาพที่ สอดคล้ องกั บภารกิ จ
เพื่อพัฒนาการประกัน
ของหลักสูตร
คุณภาพระดับชาติ/
นานาชาติ
แผนการพั ฒนารู ปแบบการ แผนการพัฒนารูปแบบการสอนที่
สอน
สอดคล้ อ งกั บ ผลการเรี ย นรู้ ที่
การจัดการความรู้และการ
คาดหวั งในแต่ ละหมวดวิ ชาชี พ
บริหารองค์ความรู้สู่การ
สถา ปั ตย กร รม ภ า ยในแ ล ะ
จัดหารายได้และการเพิม่
มัณฑนศิลป์
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
แผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
บุคลากร

แผนการพัฒนาคุณวุฒิทาง
วิชาการขอบคณาจารย์ประจา
หลักสูตรและภาควิชา (ศึกษาต่อ
,เพิ่มคุณวุฒิทางวิชาการ,งาน
สร้างสรรค์ งานวิชาชีพ ฯลฯ)

แผนการจัดตั้งทุนสนับสนุน
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
บุคลากรหลักสูตร/ภาควิชา

ระยะยาว
การจัดทาแนวทาง
ประกันคุณภาพของ
ตนเองร่วมกับคู่เทียบ
ที่ได้มาตรฐาน
การพัฒนาความ
เป็นเลิศและการธารง
กระบวนการสอบเข้า
เพื่อให้ได้นักศึกษา
คุณภาพเป็นเลิศที่สุด
ในแต่ละปีการศึกษา
การจัดทาระบบและ
กลไกการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์
ใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์
หลักสูตรที่ตอบสนอง
สังคมด้วยแนวคิด
แบบมัณฑนศิลป์
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