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ค าน า 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะ
มัณฑนศิลป์ ซึ่งก ากับดูแลอยู่ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) โดยใช้แนวทางของ สกอ.ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเร่ืองการส่งเสริม 
พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ก าหนดไว้เป็นระบบและกลไก รวมไปถึงแผนด าเนินการ ใช้เวลา
เตรียมการสอนและหาความรู้เพ่ิมเติม ระหว่างปิดภาคการศึกษาเพ่ือท าการรวบรวม เรียบเรียงเอกสารจน
เรียบร้อยเสร็จสิ้น และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของภาควิชา
ออกแบบตกแต่งภายในมาพร้อมกันนี้ 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการออกแบบภายใน 
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

20 กรกฏาคม 2559
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นี้ถือเป็น
หลักสูตรปรับปรุงคร้ังที่ 5 ที่มีพ้ืนฐานการปรับปรุงมาจากต้นแบบหลักสูตรวิชาชีพปริญญาบัณฑิต สาขา
มัณฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในที่มีการปรับตามความเจริญ และทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมมาโดยตลอดและต่อเนื่อง โดยอาศัยการศึกษาเรียนรู้สุนทรียศาสตร์ในการใช้พ้ืนที่ การประยุกต์
ศิลปะและการออกแบบ เพ่ือเป็นแนวทางส าคัญในการสร้างสรรค์ศิลปวิทยาในการประกอบวิชาชีพมัณฑนากร 
ที่มีพัฒนาการอย่างมากสู่วิชาชีพสถาปนิกควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์และมีความส าคัญ
ยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และบทบาทแนวโน้มของผู้น าสังคมการออกแบบภายในของประเทศไทย
ในบริบทของประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน  โดยในปัจจุบันวิชาชีพมัณฑนากรเป็นต้นแบบของหลักสูตรศิลป
บัณฑิต ที่ผลิตนักออกแบบภายในหรือมัณฑนากร ที่ได้รับความนิยมในการเรียนอย่างกว้างขวางและหลักสูตร
ในลักษณะเดียวกันเป็นที่นิยมมากในหมู่ผู้เรียน และได้แตกแขนงออกไปหลายหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นในแบบ
สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต แบบครุศาสตร์ศิลปะบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
เทคโนโนยีอุตสาหกรรมบัณฑิต   เพ่ือร่วมแนวทางการผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานนักออกแบบภายใน 
 เพ่ือธ ารงความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาสาขาศิลปะการออกแบบและเป็นผู้น าสถาบันเรียนรู้และ
พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จึงเป็นที่มาชองการจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่คณะฯ และภาควิชาได้
ด าเนินการมาโดยตลอดและต่อเนื่อง สู่ระดับหลักสูตรในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยพิจารณา 6 องค์ประกอบ และ 
12 ตัวบ่งชี้ โดยในภาพรวมของผลการประเมินตนเองทุกองค์ประกอบอยู่ในเกณฑ์พอใช้ค่อนข้างดี  
 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน   ได้มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน   ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 4.00 

5,004 
4.25 4.25 

1,176 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85.00 
56 

100 5.00 
57-1 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 - 9.25/2 = 4.62 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 2 - ระดับ 3  

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 2 - ระดับ 3  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 2 - ระดับ 3  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 - 9/3 = 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 2 - ระดับ 3  

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ - 6.67/3 = 2.22 2.22 
ตัวบ่งช้ี 4.2.1ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 20.00 

0 
0 0 

6 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

20.00 
2 

33.33 2.78 
6 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 12.00 

10.8 
180 5.00 

6 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 2 - ระดับ 3  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 - 8.78/3 = 2.93 ปานกลาง 
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 2 - ระดับ 3  
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 2 - ระดับ 3  

ตัวบ่งช้ี 5.3การประเมินผู้เรยีน ระดับ 2 - ระดับ 3  
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10 

10 
100 5.00 

10 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 - 14/4 = 3.50 ด ี

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 - 2  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 - 2/1 = 2.00 น้อย 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ - 42.85/13 3.30 ปานกลาง 

 
องค์ประกอบที่ คะแนนที่ได้และผล

การประเมิน 
หมายเหตุ 

1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน มีการเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเนื่องจากลาออก
เพ่ิมพูนทักษะอาชีพ จึงเรียนเชิญอาจารย์ 2 ท่านที่มีอายุงาน 
17 ปี และ 10 ปี เข้ามาเพ่ือช่วยประจ าหลักสูตร 

2บัณฑิต 4.62 เกณฑ์ดีมาก จากประเมินผู้มีส่วนได้เสีย 
3นักศึกษา 3.00 เกณฑ์ดี คุณภาพการรับนศ.โดดเด่น 
4อาจารย์ 2.93 เกณฑ์พอใช้ เนื่องด้วยอาจารย์คุณวุฒิสูงสังกัดภาคทุกท่าน

รับเชิญไปประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามแนวบริหารงาน
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คณะซึ่งคณบดีเป็นอาจารย์สังกัดภาคเช่นกัน 
5หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินหลักสูตร 

3.50 เกณฑ์ดี มีกระบวนการที่แข็งแกร่งเนื่องจากเป็นหลักสูตร
ต้นแบบวิชาชีพมัณฑนากรแห่งแรกของประเทศไทย 

6สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2 เกณฑ์พอใช้ มีการย้ายวิทยาเขตมานฐ.เพราะต้องซ่อมวังท่า
พระทุกคณะวิชาเป็นปัจจัยภายนอก 

สรุปรวม 3.30 ดี ที่มีแนวโน้มสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างย่ังยืนใน
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 องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ ซ่ึงพัฒนามากขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2557 ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ทั้งนี้เนื่องจากคณาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้สามารถน าผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์สะท้อนคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่สกอ.
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส่วนองค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงเดิมในปีการศึกษา 2557 
ได้แก่ องคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ศึกษาในรายตัวบ่งชี้พบว่ามีปัญหาที่ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ ซึ่งได้ท าการแก้ไขปัญหาในเร่ืองอาจารย์ประจ าหลักสูตรเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้ว จึงท าให้
ระดับคุณภาพที่บ่งชี้มีปริมาณมากขึ้นอย่างชัดเจน 

จุดเด่นของหลักสูตรที่ยังมีความต่อเนื่องมาตลอด 60 ปี ยังคงได้แก่ เร่ืองที่หลักสูตร/ภาควิชามีความ
โดดเด่นระดับชาติและปรับปรุงหลักสูตรตามพัฒนาการของสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่องถึง 5 คร้ัง สามารถ
รับนักศึกษา ที่มีคุณภาพเป็นเลิศที่สุดในด้านทักษะการปฏิบัติงานทางศิลปะการออกแบบตามความถนัดของ
สาขาวิชาเข้ามาได้ โดยมีสถิติจ านวนการรับสมัครเข้าสูงที่สุดอย่างต่อเนื่องมาตลอด 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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ค านวณ ในการเลือกเข้าเรียนเป็นมัณฑนากรวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมภายในและ
มัณฑนศิลป์ และเป็นที่สนใจในกลุ่มนักเรียนที่จะเรียนในสายวิชาชีพนี้ มาตลอด 60 ปีจนถึงในปัจจุบัน 

 

อนึ่ง ข้อสังเกตในด้านอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง 
2555 เดิมและท่ีปรับปรุงรายนามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบัน  ส่วนใหญ่ยังคงเป็นศิษย์เก่าและ
มัณฑนากรมืออาชีพ ที่ตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางพัฒนาตนเอง มาสู่การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อผลิต
บัณฑิตนักออกแบบระดับอาชีพท่ีมีคุณภาพ เพราะหลักสูตรเน้นการสอนเพื่อออกไปประกอบวิชาชีพ ซึ่ง
ย้อนแย้งกับตัวชี้วัดองค์ประกอบท่ี 4 ในปัจจุบันซึ่งยังคงเป็นการวัดต าแหน่งทางด้านวิชาการ และผลงาน
ทางวิชาการ ซึ่งยังคงย้อนแย้งกับความสามารถทางวิชาชีพของอาจารย์ในสาขานี้ ซึ่งหากจะให้ผ่านเกณฑ์
ได้คะแนนดี จะต้องท าการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ ให้มีสัดส่วนเป็นนักวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่านี้ โดยในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 ท่านใหม่ที่เพ่ิงบรรจุเข้า
มาประจ าหลักสูตร ขออนุญาตลาออกเพ่ือไปเพ่ิมพูนทักษะทางวิชาชีพให้มีชื่อเสียงมากยิ่งข้ึน อันแสดงถึง
ธรรมชาติเฉพาะของหลักสูตรที่มีอาจารย์และนักศึกษาท่ีให้ความส าคัญกับคุณภาพของความเป็นมัณฑนากรนัก
ออกแบบภายในมืออาชีพ ซึ่งในท่ีประชุมภาควิชาได้อภิปรายให้ความเห็นชอบและด าเนินการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในคร้ังนี้ จึงได้ท าการปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยใช้ที่ประชุมภาควิชา มีมติ
ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็น 6 ท่าน โดยเพิ่มวุฒิสถาปนิกวิชาชีพ (อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล) และ
อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นศิลปินรางวัลระดับชาติ (ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพอาจารย์
ที่สกอ.ชี้วัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทั้ 2 ท่านมีอายุราชการและอายุงานนานถึง 17 ปี และ 10 ป ี
ตามล าดับ ดังเป็นผลที่เป็นอาจารย์ 6 ท่านในตารางอาจารย์ปัจจุบัน 

ทั้งนี้ จากการประเมินตนเองและทบทวนเอกสารพบว่า มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
ดังต่อไปนี้  

ในส่วนของหลักสูตร 
1. จากการประมวลเอกสาร มคอ.5 รายวิชาในหมวดเทคโนโลยีและงานระบบอาคาร ประเด็น

ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ปัญหาในการใช้แหล่ง
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน มีผลกระทบคือขาดการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
เอกสารประกอบสอนที่มีกระจัดกระจายอยู่บนสารสนเทศและยังล าดับความเข้าใจได้ไม่ดีพอ
นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในห้องเรียนได้ช้าเพราะปัญหาของสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน  

2. นักศึกษาขาดประสบการณ์ท่ียังไม่มีในการท างานจริง  
3. ปรับปรุงและลดรายวิชาเลือกที่ไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน และเพ่ิมรายวิชาที่เหมาะสมกับ

นักศึกษา ทันต่อความก้าวหน้าในวงวิชาการและวิชาชีพ ปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเดิม
เพ่ือให้ดียิ่งขึ้น 

4. ในหมวดวิชาหลักสาขาตามเกณฑ์การแบ่งของสภาสถาปนิก (การออกแบบภายใน 1-6) ควร
แยกรายวิชาในส่วนการออกแบบฉับพลัน (Sketch Design) ออกไปเพ่ือในอาจารย์ผู้สอน
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คล่องตัวในการสอน การประเมินและให้คะแนนไม่เป็นภาระกับผู้ประสานงานรายวิชา
จนเกินไป 

 
ในส่วนของอาจารย์ 
1. ควรเพ่ิมจ านวนอาจารย์ให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา (1 ต่อ 8) 
2. สนับสนุนให้มีการขอต าแหน่งทางวิชาการโดยรับอาจารย์เพ่ิมเติมเพ่ือลดภาระงานของอาจารย์

แต่ละท่านลงเพื่อให้มีเวลาในการท าเอกสารประกอบการสอน หนังสือ และต าราต่างๆ  
3. การกระจายภาระงานและจัดระบบสนับสนุน หรือเพ่ิมพนักงานสายสนับสนุนที่เหมาะสมกับงาน

เพ่ือให้อาจารย์มีเวลาแบ่งไปส าหรับชีวิตส่วนตัวเพ่ือให้มีความสุขในการท างาน 
ทั้งนี ้ ทางหลักสูตรยังคงยืนกรานที่เสนอแนวทางพัฒนา โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

โดยขอความอนุเคราะห์ภาควิชาฯ หรือคณะฯ ควรบริหารจัดการบุคลากรเพ่ือให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรมา
ช่วยให้ความอนุเคราะห์ดูแลงานด้านเอกสารประกันโดยเฉพาะ เพ่ือให้มีระบบระเบียบ ให้การท างานประกัน
คุณภาพฯ ต่างๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวและให้สอดคล้องกับธรรมชาติของบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ใน
สังกัดภาควิชาเป็นผู้บริหารคณะวิชาที่มีภารกิจการบริหารคณะวิชาโดยนับภารกิจการสอนน้อย หลายท่านใน
หลักสูตรเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับมืออาชีพในด้านวิชาชีพมัณฑนากรการออกแบบตกแต่งภายในที่มีคุณภาพและ
มีชื่อเสียงระดับประเทศท่ีสังคมวิชาชีพรู้จักและให้การยอมรับ ซึ่งท างานเอกสารไม่ถนัด หรือให้การชื่นชมหรือ
ให้ก าลังใจในลักษณะการกระตุ้นในลักษณะต่างๆ ให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรเหล่านี้มีการพัฒนาตนเองใน
การท างานด้านเอกสารนี้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น 

รวมทั้งในอนาคตควรศึกษาวิธีการประกันคุณภาพด้วยวิธีการอื่นๆ ที่ง่ายและสะดวกเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาขาเพ่ือลดภาระการท างานในส่วนนี้ลง เช่นระบบ CUPTQA ที่เป็น IQA เป็นต้น 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน  

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่รายงาน 20 ก.ค.59 
 

หมวดที1่ 
ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักสูตร 25500081105674 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 1. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ สภามหาวิทยาลัย รับทราบการ 
ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตร เมื่อ 
 เม.ย.59 และท าการปรับอีกครั้งเมื่ออ.
ธัชวิทย์ได้รับอนุมัติให้ลาออกเมื่อ
มิถุนายน 59 จึงได้ท าการปรับอาจารย์
ประจ า 2 ท่านที่อายุงาน17ปี และ10 ปี 
เข้ารับภารกิจประจ าหลักสูตรแทน* 

2. อาจารย์ธัชวิทย์  สีบุญเรือง  2. อาจารย์ไพบูลน์  จิรประเสริฐกลู 
3. อาจารย์ไพบูลน์  จิรประเสริฐกูล 3. อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์ 
4. อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์ 4. อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล* 
5. อาจารย์ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพี
รภาส  

5. อาจารย์ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพี
รภาส  

 6. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี*  
*มีการปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออก1ท่าน  จึงท าหนังสือชี้แจงและท า
การปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สลับล าดับอาจารย์ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ผ่อนผันของวิชาชีพสถาปนิก
ควบคุมและให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ.มากข้ึน โดยหลักสูตรรับทราบว่าการเปลี่ยนแปลงรายช่ือในตาราง
นี้ มีผลต่อตัวบ่งช้ี 1.1.1 และ 4.2 ทั้งนี้ หลักสูตรม่ันใจในคุณภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน และ
ยืนยันความบริสุทธิ์ใจอย่างย่ิง    ในการปรับน าอาจารย์สังกัดภาควิชาท่านอ่ืน ที่มีจ านวนทั้งหมด 15 ท่าน  
เข้ามาร่วมภารกิจเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางท่าน ซึ่งในที่นี้ มีคุณสมบัติเป็นเลิศยิ่งที่เป็นข้าราชการ
มานานกว่า 17 ปี และพนักงานที่มีอายุงานกว่า 10 ปีในการปรับน ามาเข้าร่วมหลักสูตรในครั้งนี้ 
 
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ* 
2. อาจารย์ธัชวิทย์  สีบุญเรือง (ลาออกเพิ่มพูนทักษะอาชีพ เม่ือ 1 มิถุนายน 2559)** 
3. อาจารย์ไพบูลน์  จริประเสริฐกูล* 
4. อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์* 
5. อาจารย์ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส* 
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง 
7. ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์  ประจ าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบนานาชาติ 
8. รองศาสตราจารย์ ร้อยต ารวจเอก ดร.อนุชา แพ่งเกษร  ประจ าหลักสูตรมหาบัณฑิตศิลปะและการ

ออกแบบ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์  เหล็กดี* 
10. อาจารย์ ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล  ประจ าหลักสูตรมหาบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการอสังหาริมทรัพย์ 
11. อาจารย์พัฒนา  เจริญสุข 
12. อาจารย์สัญญา สุขพูล 
13. อาจารย์สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล* 
14. อาจารย์ศมประสงค์  ชาวนาไร่ 
15. อาจารย์สลิล  สมัครพงศ์ 

*หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิตการออกแบบภายใน(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   สุดล้ าเลิศ 
15. อาจารย์ธรกร   บุญลือ 
16. อาจารย์พีระพงศ์    ผลเจริญ 
17. คุณสมชาย จงแสง   ( ศิลปินรางวัลศิลปาธร ) 

อาจารย์พิเศษเหล่านี้มีรายนามปรากฏในหนังสือเชิญสอนและปรากฏในเอกสารมคอ.3และมคอ.5 
ของแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในฐานะวิทยากรและอาจารย์พิเศษ ช่วงปีการศึกษา 2558   
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สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์ (ตลอดปีการศึกษา 2558) 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร จ านวนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน 
อาจารย์ 4 ท่าน รวม 6 ท่าน 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร เป็นไปตามแนวทางที่สกอ.ก าหนด โดย
แสดงคุณสมบตัิอาจารย์เทียบเคียงใน
หนังสือชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยและ 
สกอ.เมื่อ มิย.59 

ตารางที่ 1.1-2 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรโดยภาควิชาเองยัง
ไม่มีภารกิจเกีย่วขอ้งเนื่องด้วยปิดหลักสตูรระดับ
มหาบัณฑิตการออกแบบภายในไปตั้งแต่ปี 2555 
และอาจารย์ประจ าภาควิชาจ านวนหนึ่งที่มี
คุณวุฒิทางวิชาการจาก 4 ภาควิชาได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์หลักสูตรพหุศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ขึ้น ทั้งนี้ อาจารยป์ระจ าของภาควิชาออกแบบ
ภายในให้ความอนุเคราะห์ผู้บรหิารคณะฯมาเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิเศษนอกหลักสูตร
วิชาชีพของตนทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตในต าแหน่งผู้บริหารหลักสูตรจ านวนมาก 

ตารางที่ 1.1-2 
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ตารางที่ 1.1-3 

ตารางที่ 1.1-4 
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานพินธ์หลักและ

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นควา้อิสระ 
ตารางที่ 1.1-5 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานพินธ์ร่วม(ถา้มี) ตารางที่ 1.1-6 
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   ตารางที่ 1.1-7 
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ตารางที่ 1.1-8 
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ตารางที่ 1.1-5 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

ตารางที่ 1.1-9 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ถึงก าหนดปรับปรุงหลักสูตรตามรอบฯ 
ในปี พ.ศ.2559 แล้ว (คร้ังล่าสุด พ.ศ.
2555) ซึ่งทางหลักสูตรฯเป็นวชิาชีพที่มี
สมาคมวิชาชีพพัฒนาสู่การเป็น
สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรม
มัณฑนศิลป์ตามพรบ.อาชีพ ปี 2508 
ท าให้มีขั้นตอนปฏิบตัิตามสภาสถาปนิก
ที่ละเอียดเคร่งครัดรัดกุมต่างจากทุก
หลักสูตรในคณะมัณฑนศิลป์มาก ท าให้
หลักสูตรด าเนินการตามกรอบและ
กลไกเวลาล าบากเพราะต้องรอมติและ
ความพร้อมจากผู้ทรงคุณวฒุิจากสภา
สถาปนิกด้วย โดยหลักสตูรฯได้
ประสานงานและแต่งตั้งกรรมการจาก
ภายนอกและจากสภาสถาปนิกเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทัง้การทวนสอบและเป็น
กรรมการวิพากษ์หลักสูตร โดย
ด าเนินการจัดการทวนสอบวิชาที่เหลือ

ตารางที่ 1.1-10 
 
เอกสารเชิญตรวจ
เยี่ยมหลักสูตรฯ 
กรกฎาคม 59 
 
เอกสารแต่งตั้ง
กรรมการทวนสอบ
กรกฎาคม 59 
 
เอกสารแต่งตั้ง
กรรมการวิพากษ์
หลักสูตร 
กรกฎาคม 59 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ให้ครบ 100% ในวันที่ 21-22 กค.
2559 และจัดกิจกรรมการเปิดบ้าน
ภาควิชาในวันที่ 22-26 สิงหาคม 59 
เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรอง
หลักสูตรของสภาสถาปนิก เพื่อน าผล
จากการทวนสอบและการตรวจเยี่ยมใน
ฐานะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ มา
ประกอบในการปรับหลักสูตร 2560 
ต่อไป ทั้งนี้หลักสูตรฯไดจ้ัดท าขอ้เสนอ
ปรับปรุงหลักสูตรผ่านที่ประชุม
กรรมการคณะ โดยอยู่ในขั้นตอนที่
ผู้บริหารวางแนวทางเพื่อน ามาใช้
ร่วมกันในทุกหลักสูตร  

หมายเหตุ 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 11 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนจ านวนมากเป็นศิษย์เก่าและมัณฑนากรวิชาชีพที่มใีบ
ประกอบวิชาชีพระดับสามัญและวุฒิสถาปนิกมากที่สุดในประเทศไทยที่มาเป็นอาจารย์ประจ า
ในหลักสูตร มีคณาจารย์ประจ าจ านวนมากมีความรู้ความสามารถและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

2. กระบวนการรับนักศึกษาและกลไกการสร้างผลผลิตบัณฑิตที่แข็งแกร่งเป็นแนวปฏิบัติยึดถือมา
โดยตลอดจนมีชื่อเสียงในสังคมอย่างกว้างขวาง คุณภาพของทักษะอาชีพมัณฑนากรนัก
ออกแบบภายในเป็นที่ยอมรับมาโดยตลอดและต่อเนื่อง 

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการและพัฒนาการทางสังคมอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอดถึง 5 คร้ัง แสดงถึงความใกล้ชิดของหลักสูตรการเรียนการสอนกับอาชีพมัณฑนากร
นักออกแบบในสังคมวิชาชีพจริง ที่อยู่ในวงการออกแบบตกแต่งภายในของประเทศ 
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โอกาสในการพัฒนา 
1. พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ที่หลากหลายและก้าวหน้ามากขึ้นในยุคปัจจุบันตามความสนใจ

เฉพาะของผู้เรียนและสังคม 
2. พัฒนาการเปิดรับผู้เรียนให้มีความหลากหลาย การเปิดหลักสูตรนานาชาติหรือสองภาษา 

การศึกษาที่มีความหลากหลายที่ตอบโจทย์นักออกแบบที่มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการ 
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ผ่านประสบการณ์ฝึกอบรม และหลักสูตรอาชีพมัณฑนากร
เพ่ือเป็นนักออกแบบย่อยแขนงต่างๆ ส าหรับผู้ต้องการเรียนรู้ทั่วไป และผู้สูงวัยรองรับอนาคต 

3. ต่อยอดองค์ความรู้ของบัณฑิตจบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีความสนใจที่หลากหลาย 
นอกเหนือไปจากวิชาชีพมัณฑนากร เช่นการบริหารและจัดการเครือข่ายธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ การตรวจสอบอาคาร นักออกแบบและนักสร้างสรรค์เฉพาะทาง ศิลปิน 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) 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 (ปีที่เร่ิมใช้หลักสูตรฯ) 51 50 50 50 4 
2554 50 50 51 47 28 

หมายเหตุ  1) นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
  2) จ านวนในช่องสีเทา หมายถึง จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรก่อนปรับปรุง 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา : จากการประชุมหารือกรรมการบริหารหลักสูตรพบว่าค่านิยมการ
เรียนในหลักสูตรนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมายาวนาน แม้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจชะลอตัวที่ผ่านมาในปี 
2540,2543,2547และช่วงเปลี่ยนแปลงผันผวนทางการเมือง ในปี 2553 ถึงปัจจุบัน ก็ยังมีนักศึกษาสนใจอยาก
เข้าเรียนจ านวนมาก ในปี 2555 ผู้บริหารภาควิชาได้เสนอแนวคิดและทิศทางการออกนอกระบบเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ต้องเลี้ยงดูตนเอง สอดคล้องกับผลการส ารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อของ
นักเรียนมัธยมศึกษาผ่านระบบโรงเรียนกวดวิชาทั่วไปแล้ว พบว่ามีความพอใจหากหลักสูตรรับนักศึกษาเข้า
เรียนมากข้ึน จากผลการศึกษาและทิศทางของผู้บริหารดังกล่าว หลักสูตรโดยภาควิชาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
เปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 70 คน โดยแตกต่างไปจาก มคอ.2 ที่วางแผนรับนักศึกษาไว้รุ่นละ 50 คน
อยู่ถึง 40% โดยเร่ิมตัง้แต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา ทั้งนี้หลักสูตรโดยภาควิชามิได้นิ่งนอนใจ เฝ้าติดตามดู
พัฒนาการและสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาโดยหลักสูตรได้มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
และอาจารย์ประจ าวิชาให้ติดตามอัตราการตกออกหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  
 

ในปีการศึกษา 2556-57 หลักสูตรโดยอาจารย์ประจ าได้สังเกตพบว่า มีค่าการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาที่
ลาออกกลางคันในปีท่ี 1 มากขึ้น เกิดจากค้นพบว่าตนเองไม่มีความถนัดเพียงพอในสาขาที่เรียนจึงขอลาออก
ไป ซึ่งในที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางพัฒนาให้มีจ านวนบัณฑิตเมื่อจบการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
วางเอาไว้ในหลายประเด็นจากหลักฐานในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าภาควิชา 
ตั้งแต่การเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องตรีและโทแบบ 4.5+1ปี การเปิดรับนักศึกษา 2 ระบบใน
หลักสูตรปกติและพิเศษให้เรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาให้เกิดหลกัสูตรต่อเนื่องเพื่อช่วงชิงนักศึกษาทักษะเลิศที่
ต้องการเปลี่ยนสถาบันการศึกษาเพื่อใช้สอบจบรับปริญญาบัตร รวมไปถึงการหาแนวทางการเปิดรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรอาชีพที่เรียนสามป ี แล้วขออนุมัติออกไปท างานแบบสหกิจศึกษาเต็มเวลา
หนึ่งปีครึ่งในส านักงานที่ข้ึนทะเบียนกับหลักสูตรสภาสถาปนิก และสมาคมวิชาชีพเพื่อขอกลับมารับ
ปริญญาบัณฑิต โดยจะได้พยายามหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย
และได้คุณภาพเป็นเลิศที่สุด ผ่านวิธีการให้ความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อความยั่งยืนต่อไป 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 57 56 55 ค่าเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุ่น - - - - 
2555 จ านวนรับเข้าในรุ่น 50 51 51 - 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - 

2556 จ านวนรับเข้าในรุ่น 68 69 - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - 

2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น 66 - - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - 

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น 69 - - - 
(รับใหม่ 70 คน) ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา : ธรรมชาติของผู้เรียนที่มีทักษะด้านศิลปะการออกแบบ

ในการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ตามความชอบ ความรักและแรงบันดาลใจที่โดดเด่น มีความย้อนแย้งกับ
ทักษะและความสามารถทางวิชาชีพพ้ืนฐานตามมาตรฐานสภาสถาปนิก เนื่องจากหลักสูตรการออกแบบ
ภายในได้รับมาตรฐานของสภาสถาปนิกมาใช้ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาและ
กระบวนการจบการศึกษา ท าให้ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษามีกรอบกติกา และข้อก าหนดที่อาจ
ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างสรรค์ของมัณฑนากรบ้าง นักศึกษาทุกคนต้องเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
ความส าคัญของการท างานออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ร่วมกับวิชาชีพอ่ืนๆในการท างานจริงเพ่ือ
น าไปสู่การท างานในสาขาวิชาชีพสถาปนิกควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ให้ครบตาม
เวลาที่ก าหนด12เดือน จึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก เพ่ือด าเนินการสมัครสอบเพ่ือขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ในฐานะที่เป็นวิชาชีพควบคุม ที่ต้องค านึงความปลอดภัยในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์จะต้องรับผิดชอบต่อสังคม 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)  

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน/

ตาราง
ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

5,004 21 4.25 โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิต ปี
การศึกษา 

 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 740 3 4.41 
 (2) ด้านความรู ้ 702 3 4.18 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา 701 3 4.17 
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน/

ตาราง
ประกอบ 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 741 3 4.41 2557  

 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1,160 5 4.14 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 959 4 4.28 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ท้ังหมด (คน) 57 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

57 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
(ร้อยละ) (อยา่งน้อยร้อยละ 20) 

100 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ค่าเฉลี่ย 4.23  เกณฑ์ประเมิน  : 4.23  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  : ค่าเฉลี่ย 4.25  เกณฑ์ประเมิน  : 4.25  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย 4.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ค่าเฉลี่ย 4.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4.00 คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเทียบกับปีท่ีผ่านมาและการประเมินผลเพื่อการพัฒนาต่อไปใน
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) ทักษะตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลของ
การประเมินในปี 2557 ในทุกองค์ประกอบ 

 โดยสามอันดับ(โดยไม่ได้เรียง)ที่ได้ค่าระดับสูงที่สุดคือ ทักษะตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด  ค่าเฉลี่ย
4.28 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.41  และทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.41 ซึ่งอาจหมายความได้
ว่าสถานประกอบการสามารถใช้งานบัณฑิตจากหลักสูตรได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้งานก่อนนาน เพราะมี
ทักษะและความเข้าใจเพียงพอ  

ผลส ารวจยังพบว่า ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง ด้านความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.18 และดา้นทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ค่าเฉลี่ย 4.14 มีความพึงพอใจจากนายจ้างน้อยกว่า
ทักษะด้านอ่ืนเล็กน้อย จากการอภิปรายแล้วอาจเป็นเพราะบัณฑิตจบการศึกษาจากหลักสูตรศิลปบัณฑิตสี่ปีที่
ขาดความคุ้นเคยในการเข้าไปอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้บริหารจากวิชาชีพหลากหลายเช่นสถาปนิก และ
วิศวกร บริหารธุรกิจ ฯลฯ มีวัฒนธรรมที่เติบโตมาจากสถานศึกษาแตกต่างกัน รวมไปถึงจารีตค่านิยมและ
จรรยาบรรณของมัณฑนากรจากศิลปากรที่ยึดถือในรุ่นและเคารพทักษะความสามารถเฉพาะบุคคลที่สั่งสม
ภายในและมีสังคมเฉพาะส่วนตัวในรุ่นที่จบมาด้วยกัน น่าจะมีผลท าให้นายจ้างหรือสถานประกอบการตั้ง
ข้อสังเกตในเร่ืองดังกล่าวได้ ซึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจะได้หาทางพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้และสร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพ่ือแก้ปัญหาในประเด็นนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปีรุ่นจบปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) 
วันที่ส ารวจ 16 ธ.ค.58 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 57 100 

ข้อมูลจาก
แบบสอบถามของ

ทางคณะฯ 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 57 100 
จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

51 89.47 

- ตรงสาขาท่ีเรียน 49 87.50 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 3 5.36 

จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 5 8.77 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 

- - 

จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 1* 1.75 
จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร - - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

56 100* 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 85.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 85.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4.25 คะแนน 
 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

บัณฑิตหลักสูตรศิลปบัณฑิตการออกแบบตกแต่งภายใน ของคณะมัณฑนศิลป์ เป็นหนึ่งในสาขาอาชีพ
ตรงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดที่ได้รับการยอมรับในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานการท างานระดับอาชีพได้ทันทีใน
ตลาดแรงงาน จึงมีความต้องการในสังคมตลอด ซึ่งต้องการแรงงานมัณฑนากรนักออกแบบวิชาชีพสูงมาก และ
จากค่าเฉลี่ยผลการประเมินก็ยังคงเป็นที่ยืนยันถึงคุณภาพและมาตรฐานของคุณภาพบัณฑิตในปัจจัยด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองความรู้และทักษะ ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของนักศึกษาแรกเข้าที่ปัจจุบันส่วนใหญ่มา
จากสายสามัญท่ีต้องสอบเข้าได้ในเกณฑ์ที่หลักสูตรเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไข อันประกอบไปด้วยคะแนนมาตรฐาน
ทางวิชาการทุกกลุ่มรายวิชาตามระเบียบที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงมาตรฐานผลงานปฏิบัติ
ทักษะประกอบด้วยวิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาความถนัดในการออกแบบตกแต่งภายใน ที่ต้องได้คะแนน
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์50%  ซึ่งในอดีตเป็นการสอบเข้าศึกษาต่อโดยมีเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะวิชาความถนัด
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ทักษะเท่านั้น ท าให้ในอดีตผู้สอบเข้าได้ส่วนใหญ่จะมาจากสายอาชีพ ที่บางส่วนท างานมาก่อนแล้ว แสดงถึง
พัฒนาการของหลักสูตรที่เติบโตมากขึ้น และยังคงกระบวนการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพที่มีความรู้
ความสามารถสูงซ่ึงผู้เรียนและผู้ปกครองในสังคมวงกว้างมีความเข้าใจและเตรียมตัวอย่างหนักเพ่ือสอบเข้า ซึ่ง
แตกต่างจากหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันในสถาบันการศึกษาอ่ืนหลายแห่ง ที่จะมีการคละผู้เรียนในสัดส่วนที่
มากกว่า ทั้งนี้สามารถสังเกตผลของทักษะปฏิบัติการการเรียนรู้ที่พบเห็นเชิงประจักษ์ได้จาก 1.แฟ้มสะสม
ผลงานตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน 2.แฟ้มสะสมผลงานเพ่ือสมัครเข้าส านักงานในบริษัทอาชีพในปลายปีที่3  และ 3.
แฟ้มสะสมผลงานส าหรับสมัครงานของบัณฑิตนั้นมีทิศทางและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการ
อย่างมากในระดับมืออาชีพ  
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 4.00 4.25 4.25 
2.2 85.00 100 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.25/2  =  4.62 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
 
จุดเด่น 

1. ค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบประเมินและจ านวนผู้ตอบแบบประเมินอยู่ในระดับที่สูงมาก 
2. นักศึกษาบางส่วนเมื่อจบการศึกษาแม้จะไม่ได้เป็นมัณฑนากรแต่ก็ยังท างานในสายงานศิลปะและ 
การออกแบบอันแสดงถึงผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรที่แข็งแกร่งมีคุณภาพเป็นที่ 
ยอมรับในวงการศิลปะและการออกแบบของสังคมในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ค่าเฉลี่ยด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับผู้เรียนใน
หลักสูตรฯ ยังสามารถพัฒนาให้มากข้ึนไปได้อีก 
2. ความรู้รอบตัวทั้งที่สัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ รวมถึงพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่เก่ียวกับอาชีพ
ให้น าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือน าไปใช้จริงมากยิ่งข้ึน 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา  

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 

- การรับนักศึกษา 
กลไกการรับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังกระบวนการรับและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง 2555 (การออกแบบภายใน) 

คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เป็นหลักสูตรต้นแบบวิชาชีพมัณฑนากรของประเทศ

ไทยทีไ่ด้รับการยอมรับจากสังคม มีกระบวนการ
ตรวจสอบและติดตามผลและได้ผลผลิตเป็นบัณฑิต
คุณภาพชั้นเลิศอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมมาอย่าง
ยาวนาน โดยใช้การจัดสอบเข้าที่มีคุณภาพ  

1.มีการหารือตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ
และการพัฒนาคุณภาพ คุณลักษณะของนักศึกษาท่ี
หลักสูตรต้องการ ( P ) 

ข้อมูลสถิติการ
รับนักศึกษา
ของคณะ
มัณฑนศิลป์ 
 
รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ
สิงหาคม 58 

การแต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ 

วิชาการ (มาตรฐานกระทรวงศึกษาฯ) 

วิชาชีพ (มาตรฐานวิชาชีพมัณฑนากร) 

 น าข้อสอบมาใช้ หัวหน้าภาค/ตัวแทน
กรรมการบรหิาร 

หลักสูตรก ากบัตดิตามฯ 

วิชาการ (มาตรฐานกระทรวงศึกษาฯ) 

 ให้คะแนน 

 จัดการข้อร้องเรยีน 

 กรรมการบริหารหลักสูตรมีมติใหข้้อคิดเห็น
และแนวนโยบายเพื่อปรับปรุงในการแก้ปัญหา
และ/หรือการจัดสอบในครั้งถัดไป 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
2.โดยใช้วิธีรับนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงที่สุดที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าทีไ่ม่น้อยกว่า50%  ( D ) 
3.กรณีท่ีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ไม่ถึงจ านวนเปิดรับ ก็ใช้

มติที่ประชุมภาควิชาเพ่ือรับรองให้เปิดสอบรอบต่อไปให้
ครบตามจ านวนโดยใช้กระบวนการผ่านทีป่ระชุม
กรรมการหลักสูตรรับทราบ ( C ) 

4.การทบทวนลักษณะข้อสอบรับนักศึกษา มีการ
วางแผนคัดเลือกให้ได้นักศึกษาที่มีรสนิยม มีทักษะ  มี
ความถนัดเฉพาะตนในการออกแบบภายในที่สอดคล้อง
กับเป็นไปตามระเบียบการรับนักศึกษาเข้าเรียนของ
คณะและมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการพิจารณาเงื่อนไข
รายละเอียดโดยการก ากับระบบและกลไกโดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในทุกๆปี ( C ) 

5.ในแต่ละปี มีจ านวนนักศึกษาสมัครสอบที่ต้องการ
เข้าเรียนมากกว่าจ านวนที่หลักสูตรฯสามารถรับเข้า
เรียนได้ทุกปีมาเป็นปีที่ 60 ติดต่อกันอันแสดงถึงการ
รักษามาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในสังคมมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานหลายยุคสมัยถึงปัจจุบัน ( A ) 
ผลการด าเนินงาน  

ตั้งแต่การปรับหลักสูตรในปี 2555 หลักสูตรมีการ
ทบทวนสถานภาพและความเสี่ยงของหลักสูตร
ตลอดเวลาผ่านอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไปเป็น
ผู้บริหารคณะวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ( C ) และ
ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการท าการปรับจ านวนรับ
นักศึกษาเพ่ิมข้ึนถึง 40% ( A ) โดยก ากับติดตาม
คุณภาพของนักศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ประจ ารายวิชาทุกรายวิชาด้วยกลไกการประชุมภาควิชา
และพบว่ามีปัญหาบ้างในบางวิชาที่เป็นปฏิบัติทักษะ
ส่วนรายวิชาปฏิบัติการออกแบบและทักษะทั่วไป
สามารถปรับตัวได้เนื่องจากคุณภาพของนักศึกษา
โดยรวมสูงมากจึงมีการแข่งขันกันเรียนและเข้าหาเพ่ือ
ขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ตั้งแต่ในก่อนเข้ารับ
การศึกษาในชั้นปีที่ 1 
การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา (PDCA) 
หลังจากปีการศึกษา2556 ที่ได้รับนักศึกษาเป็น70คน ก็
ท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการศึกษากับสถานที่ใช้
จัดการเรียนการสอนจึงได้ 
1.พัฒนากระบวนการตรวจสอบและติดตามผลการเรียน
แต่ละรายวิชาโดยใช้ระบบสารสนเทศโซเชียลมีเดียมาก
ขึ้น ( A ) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
2.รวมถึงการจัดตั้ง Line group ของผู้ปกครองปี
การศึกษา 2556 และปีการศึกษา2557  ซึ่งท าให้ช่วยใน
การจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
3.ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรโดยภาควิชาฯจึง
ยังคงมีมติยืนยันจ านวนรับนักศึกษาต่อเนื่องในปี
การศึกษา 2558 ประกอบกับการย้ายที่ท าการสอนไปยัง
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่มีพ้ืนที่จ านวนมาก 
คณาจารย์ทุกท่านและนักศึกษาทุกชั้นปีต้องย้ายอุปกรณ์
การสอนทั้งหมดมายังนครปฐมซึ่งเนื้อที่กว้างขวางมาก
ขึ้น ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรโดยภาควิชาฯจึง
ยังคงมีมติยืนยันจ านวนรับนักศึกษาต่อเนื่องในปี
การศึกษา 2559 ( A ) 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษา 

4.จากมติท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรโดย
ภาควิชาฯจึงยังคงมีมติยืนยันจ านวนรับนักศึกษาต่อเนื่อง
ในปีการศึกษา 2559 ท าให้มีจ านวนนักศึกษามากข้ึน
และไม่ทันต่อการขยายจุดเชื่อมต่อสัญญาณไวร์ไฟร์ของ
คณะวิชา ที่ประชุมได้หารือและพิจารณาให้ 
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา  ( A ) การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการใช้ระบบโซเชียลมีเดียผ่านเครือข่าย
ไวไฟร์เพ่ิมเติมนอกเหนือจากระบบของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
อ านวยความสะดวกของนักศึกษามากข้ึน ทั้งนี้รวมถึง
การจัดสัดส่วนจ านวนรับเข้า ซึ่งในปัจจุบันที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรโดยคณาจารย์ประจ าภาควิชา
ได้ร่วมกันพิจารณาถึงคุณลักษณะของนักศึกษาที่( P,D )
หลักสูตรต้องการอยู่อย่างสม่ าเสมอ โดยทุกปีจะมีการ
ทบทวนสัดส่วนการรับนักศึกษาท้ังจากการสอบตรง การ
จัดสัดส่วนนักเรียนโควตาจากโรงเรียนสาธิต และ
นักเรียนอาชีวะ ให้มีความเหมาะสม โดยสังเกตจากผล
การเรียนของนักเรียนที่มีจากแต่ละประเภท โดยมีการ
ปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในทุกปี ( C ) 

5.โดยในปีการศึกษาใหม่ 2559 นี้ที่ประชุมก็ได้มีมต ิ 
( A ) รับนักเรียนจากสัดส่วนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมาก
ขึ้น โดยลดสัดส่วนจากนักเรียนอาชีวะให้ลดลงเนื่องด้วย
คุณภาพทักษะและวิชาการของนักศึกษาที่รับเข้าในช่วง
สองปีที่ผ่านมาไม่ได้ถึงมาตรฐานตามผลการเรียนรู้ที่
หลักสูตรคาดหวังเอาไว้ (ELO)  

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

สูจิบัตรงาน 
Open house 
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หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
หลักสูตรฯโดยความเห็นชอบจากคณะฯ มีการจัด 

นิทรรศการเปิดบ้านภาควิชาทุกปี ( P ) โดยพัฒนา
รูปแบบและแนวทางให้เป็นไปตามแนวทางการประกัน
คุณภาพผลผลิตของบัณฑิตที่หลักสูตรคาดหวังทุกปี  
เพ่ือเชิญชวนผู้ที่ให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อ รวมถึงสัมนา
วิชาการซึ่งจัดอยู่ในช่วงงานเทศกาลเปิดบ้าน ซึ่งที่ผ่าน
มามีผู้สนใจจ านวนมากเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เป็น
ผู้สอบเข้าเรียนต่อในหลักสูตรจ านวนมากทั้งสิ้น เพราะมี
ผลงานนักศึกษาตลอดปีที่ผ่านมาท่ีคัดเลือกน าเสนอต่อ
สาธารณชนและมีการจัดท าสูจิบัตร ( D ) แต่เนื่องด้วย
ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 นี้หลักสูตรจะใช้พ้ืนที่
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จัดการเรียนการสอน 
จึงท าให้มีการเพ่ิมการจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่เพ่ิมเติม อีกช่องทางหนึ่งคือ 
โครงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาใหม่
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ซึ่งนักศึกษาใหม่
ของหลักสูตรฯโดยมากไม่ได้มีปัญหาเร่ืองทักษะ แต่มี
ปัญหาเร่ืองทัศนคติและความเข้าใจธรรมชาติของการ
เรียนออกแบบในปัจจุบัน ซึ่งเป็นงานบริการวิชาชีพที่
ต้องมีความรับผิดชอบ รวมถึงมีการท างานร่วมกันกับ
ผู้อ่ืนทั้งวิชาชีพเดียวกันและต่างวิชาชีพ โดยใช้ช่อง
ทางการสื่อสารที่หลากหลายรวมถึงพ้ืนที่จัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้นอกสถานที่จ านวนมากเพ่ือ
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ด้านศิลปะการออกแบบ
ภายในและวิชาชีพมัณฑนากร ( C )  หลักสูตรจึงได้จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันท างานกับ
นักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียนกับนักศึกษารุ่นพี่เพ่ือร่วมกัน
ท างานประกวดระดับชาติโดยผ่านการก ากับดูแลของ
อาจารย์และนักศึกษารุ่นพ่ีเพ่ือชดเชยและทดแทนระบบ
รับน้องใหม่ที่ปัจจุบันเป็นปัญหาสังคม ผิดกฏหมายซึ่งลด
ความส าคัญและคลายความนิยมลงในปัจจุบัน ( A ) ซ่ึง
ในปัจจุบันนี้หลักสูตรใช้ระบบโซเชียลมีเดียในการ
ขับเคลื่อนการท างาน (P,D) การตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลงานนักศึกษาใหม่ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทั้งท่ีอยู่ในกรุงเทพฯและจังหวัดห่างไกล (C) รวมถึงการ
นัดหมายเพื่อพบปะสังสันทนาการในกิจกรรมระดับชาติ
เช่นมหกรรมระดับชาติ(A) อย่างบ้านและสวนแฟร์
2558-2559 หรืองาน BIG&BIH งานสัมนาวิชาการ
ระดับชาติด้านคนพิการ ซึ่งหลักสูตรของภาควิชา
ออกแบบตกแต่งภายในและคณะมัณฑนศิลป์ จะมี

 
เอกสารสรุป
ประเมินผล
โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
นักศึกษาใหม่
ปี 2557  
 
ภาพแฟนเพจ
กรุ๊ปนักศึกษา
ใหม่รุ่น 60 
 
 
ภาพตัวอย่าง
ผลงานกลุ่มใน
ปีที่ผ่านมา
ก่อนเข้าเรียน  
 
ผลงานเดี่ยว-
กลุ่มงาน
ประกวดปี
การศึกษา 
2558   
ช่วงก่อนเปิด
ภาคเรียน  
 
ภาพกิจกรรม
การนัดหมาย
ชมอุปรากร 
สุริโยทัย ปี
2558 ที่ศูนย์
วัฒนธรรมฯ 
 
ภาพปก
เฟสบุ๊คและ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ภารกิจที่เกี่ยวข้องในการให้บริการกับงานเหล่านี้อยู่แล้ว
ในทุกๆปี เป็นต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการนัดหมาย
นักศึกษาใหม่บางส่วนพบปะเพ่ือเข้าชมอุปรากร เนมิราช 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโอเปราสยาม ที่ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2559 
ที่ผ่านมา เป็นต้น  
ผลการด าเนินงาน 

จากการเร่ิมต้นด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา55-56-57 
และปี 58 ที่ผ่านมา ไม่ได้จัดขึ้นเป็นรูปโครงการเนื่อง
ด้วยงบประมาณ รวมถึงภารกิจอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีจ านวนมาก แต่โครงการลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นทุกปี
ในลักษณะการแจ้งเพ่ือภาควิชาทราบถึงกิจกรรมและ
การจัดท ารายงานสรุปผลประกอบกิจกรรม โดยกิจกรรม
ดังกล่าวใช้ทุนสนับสนุนจากคณะนักศึกษาและอาจารย์
กันเอง ซึ่งเกิดจากคณาจารย์สังเกตเห็นว่าจากการรับ
นักศึกษาเข้าจนถึงวันเข้าเรียนจริงห่างกันถึงเกือบ 10
เดือนและอยู่ตามภูมิล าเนาของตนเอง ควรจ าเป็นต้องใช้
เวลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทุกด้านของ
นักศึกษา ซึ่งผลด าเนินการในแต่ละปีไม่ได้ท าการเก็บเชิง
สถิติหรือตัวเลขรายละเอียด แต่ท าการประเมินจากการ
ให้ความร่วมมือในภาพรวมจึงท าการสรุปโดยใช้วิธีพิชญ
พิจารณ์และเข้าที่ประชุมเพ่ืออภิปรายและแจ้งทราบ  

การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 

จากการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรฯในรอบหลายปีที่
ผ่านมานั้น ในปีล่าสุด นักศึกษาใหม่2559 หลักสูตรได้
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้เพียงกรอบกว้างๆคือ
ให้นักศึกษาใหม่ทั้งที่มีภูมิล าเนาต่างจังหวัดและนักศึกษา
ใหม่ที่ภูมิล าเนาในพ้ืนที่ทุกคนทั้งกลุ่มและเดี่ยวจะต้องมี
ผลการด าเนินการกิจกรรมของตน ข้อคิดเห็นเสนอแนะ
ของตนต่อเพ่ือนๆ และรายงานการโต้ตอบจาก
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อย่างน้อย 1-2 ผลงาน ทั้งกลุ่มและเดี่ยว ผ่านระบบ
โซเชียลมีเดีย รวมถึงการนัดหมายพบปะกัน 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา จากผลการ
ด าเนินงานในระบบโซเชียลมีเดียพบว่า คณะนักศึกษา
ใหมใ่นทุกๆปี ให้ความร่วมมืออย่างดีมากและน าผลงาน

เนื้อหาด้านใน
กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะ 
 
 
เอกสารการ
ประเมินผล
การจัด
กิจกรรมการ
เตรียมตัวก่อน
เข้าเรียน 
 
ภาพเอกสาร
ผลการ
ด าเนินการ
เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของรุ่น 
60 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
มาขอรับค าปรึกษามากมาย ซึ่งท าให้อุปสรรคด้าน
ระยะทางในการนัดหมายพบเจอกันลดอุปสรรคลงไป
ได้มากทีเดียว โดยในปีหน้าน่าจะก าหนดเกณฑ์ท้าทาย
ตนเองได้เช่นการจัดนิทรรศการบนบอร์ดออนไลน์ 
รวมถึงการจัดท าไลฟ์สตรีมม่ิงเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
กันได้อย่างสดๆระหว่างการปฏิบัติฝึกฝนทักษะเพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนได้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

- หลักสูตรจัดการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
กลไกการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

( P,D )1.หลักสูตรมีการก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตั้ งแต่ระดับ
นักศึกษาใหม่ของหลักสูตร จนถึงรายวิชาเฉพาะ วิชา
เตรียมศิลปนิพนธ์และวิชาศิลปนิพนธ์ของหลักสูตรฯ  

( C ) 2.ทั้งนี้หลักสูตรมิได้นิ่งนอนใจในการตรวจสอบ 
ก ากับและติดตามนักศึกษาในการให้ค าปรึกษา เนื่อง
ด้วยมีนักศึกษาในหลักสูตรและคณาจารย์ที่จัดการเรียน
การสอนกันอย่างใกล้ชิดสามารถจดจ ากันได้ถึงชื่อเล่น 
ความถนัดและความชอบและกรุ๊ปเลือดของนักศึกษา
และอาจารย์ได้  

 ( A ) 3.จึงมีการติดต่อติดตามถามไถ่และแจ้งข่าว
ฝากและการติดตามตัวนักศึกษาในเร่ืองต่างๆผ่านระบบ
โซเชี ยลมี เดี ยอยู่ สม่ า เสมอ ซึ่ ง ในกลไกนี้ ยั งคงมี
ประสิทธิภาพอยู่มากในปัจจุบัน  
ผลการด าเนินงาน ในการใช้โซเชียลมีเดีย หลักสูตร
พบว่าสามารถเรียกความสนใจนักศึกษาได้ในเร่ืองของ
งานที่นักศึกษาได้รับประโยชน์ในมุมท่ีนักศึกษาสนใจ
เท่านั้น แต่หากเป็นเร่ืองกิจกรรมนัดหมายเพื่อวิชาการ
หรือการนัดหมายนอกเวลาโดยไม่เก่ียวกับการเรียนการ

ปฏิทิน
การศึกษาของ
หลักสูตร/
ภาควิชา 
 
ภาพอาจารย์
พัฒนากับ
นักศึกษาใน
กลุ่มท่ีมีความ
สนิทสนมกัน
อย่างมาก 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สอนและเพ่ืองานวิจัยสร้างสรรค์ของอาจารย์นั้นมักไม่ได้
รับความร่วมมือเท่าท่ีควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษา
จ านวนมากมีความสนใจที่แตกต่างหลากหลายกันไป ท า
ให้ต้องพิจารณาศึกษาหาแนวทางขอความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาต่อไป ซึ่งในปัจจุบันใช้กลไกการเรียน
การสอนและการให้คะแนนรวมถึงค่าตอบแทนเป็น
สิ่งจูงใจ  
การประเมินกระบวนการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

ที่ผ่านมาการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในระบบ
โซเชียลมีเดียที่ภาควิชาและคณะนักศึกษากับอาจารย์
สร้างข้ึนนั้นมักด าเนินการโดยอาจารย์เป็นส่วนใหญ่และ
นักศึกษาจะเข้ามาอ่านและรับรู้และโต้ตอบบ้างแต่น้อย
มากทั้งนี้อาจเป็นเพราะช่วงวัยที่ต่างกันและนักศึกษาแต่
ละคนอาจไม่ต้องการให้เพ่ือนๆรู้สึกว่าตนเองเอาใจ
อาจารย์บางคนอยู่เพราะอาจเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันใน
กลุ่มเพ่ือน ซึ่งหลักสูตรจะพิจารณาหาวิธีที่เหมาะสมใน
การได้รับ feedback ทีเ่หมาะสมจากนักศึกษาต่อไป
อย่างสร้างสรรค์ 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา 

ด้วยความต้องการได้รับ feedback จากคณะ
นักศึกษาแต่ละคนแต่ละชั้นปีแต่ละรายวิชาในภารกิจ
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
และเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูบุคคลคุณภาพเพ่ือกระตุ้นให้
ทุกคนในกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาได้
ตื่นตัวและช่วยกันพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะจัดงานมอบเกียรติบัตรนี้ในงานวันเปิด
บ้านของภาควิชาออกแบบภายในระหว่างวันที่ 22-24
สิงหาคม 2559  

 
 
 
 
ภาพการมอบ
เกียรติบัตรใน
วันเปิดบ้าน
ภาควิชาปีที่
ผ่านมาและตัว
อ้างเกียรติ
บัตรปีที่ผ่าน
มาและในปีนี้ 

 -การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

อย่างที่ หลั กสูตรฯได้น า เสนอมาตั้ งแต่แรกนั้ น 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะนักศึกษาแต่ละชั้นปี มี
การจัดท ากลุ่มทางสารสนเทศ Facebook Fanpage 
และ Line chatgroup ประจ ารายวิชาของหลักสูตรแยก

บันทึกรายงาน
การประชุม
หลักสูตร/
ภาควิชา
ระหว่าง57-58 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ไปในแต่ละชั้นปีทั้งนี้ เ พ่ือศึกษาและเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งหากดูวิธีเรียน การท างานโครงการ
ออกแบบภายในและผลงานของนักศึกษา ด้วยธรรมชาติ
ของสาขาท าให้หลักสูตรได้สอนตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 อยู่แล้วโดยอัตโนมัติ  

ประกอบกับการด าเนินงานภายหลังผู้แทนหลักสูตร
ได้เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร เร่ือง การ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.58 ณ 
รร.รอยัลริเวอร์ จัดโดยกองบริการการศึกษา ม.ศิลปากร 
ซึ่งท าให้บทบาทการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ของ
อาจารย์และนักศึกษาได้เปิดกว้างไปสู่การเรียนรู้ ซึ่งใน
ที่นี้ยังคงใช้กระบวนการเรียนการสอนในลักษณะเดิมคือ
การใช้รายวิชาหลักเป็นโครงการซึ่งเป็นฐานในการได้มา
ซึ่งความรู้  ( Project Based Learning ) ซึ่งทักษะทั้ง 4 
ด้านที่มุ่ ง ให้ได้ รับได้แก่ทักษะในศตวรรษที่  21 ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย 

-ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) 

-ทักษะด้านความร่วมมือและการท างานเป็นทีม 
(Collaboration and Teamwork) 

-ทักษะด้านความคิดส ร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) 

-ทักษะการใช้ชีวิต เช่น การจัดการด้านเศรษฐศาสตร์
และการเงิน 

 
ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดของcurriculum 
mapping ของรายวิชาหลักนี้กับกิจกรรมของโครงการ
เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ทักษะใน
ศตว รรษที่  21 ส า ห รั บก า รประ เ มิ น เ พ่ื อ จั ดท า
กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้ในอนาคต 

/ผลงานของ
นักศึกษา 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.3) 

-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาย้อนหลัง 4 ปี ที่แสดงถึง
มาตรฐานคุณภาพทางวิชาชีพของการศึกษาเป็นที่
ยอมรับในระดับ 98-100% ตั้งแต่หลักสูตรประกาศใช้ใน
ปี2555 และเพ่ิมจ านวนนักศึกษาขึ้นอีก 40%ในปี 
2556-2558 ทั้งท่ีในปีการศึกษา 2558 มีการย้ายวิทยา
เขตเพ่ือท าการซ่อมปรับปรุงวังท่าพระทุกระบบเป็นเวลา 
3 ปี ภาควิชาก็ยังได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษารวมถึงความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองทุกท่าน
ในการให้ความสนับสนุนแม้จะมีค่าใช้จ่ายที่มากข้ึนใน
การศึกษานอกเหนือไปจากแผนการก็ตาม ซึ่งแสดงถึง
ความน่าเชื่อถือในคุณภาพของหลักสูตรเชิงประจักษ์
อย่างที่ไม่มีสิ่งใดมาเปรียบได้ 
 

บันทึกรายงาน
การประชุม
หลักสูตร/ 
ภาควิชา 
 
 
(ระบุข้อมูลใน
ปีการศึกษา 
58 : 1 ส.ค.
58 - 31 ก.ค.
59) 

 - การส าเร็จการศึกษา  
นักศึกษามีคุณภาพสูง สามารถส าเร็จการศึกษาตามปี

ศึกษาปกติ (ระหว่าง 4-8ปี โดยไม่ทิ้งหรือสูญหาย
กลางคัน) ทั้งที่เป็นนักเรียนมัธยม แต่เข้าเรียนใน
หลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 
ซึ่งต้องผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาสถาปนิก ซึ่งใน
ปัจจุบันมีนักศึกษารุ่นแรกที่จบด้วยการศึกษาใน
หลักสูตรนี้ อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลส าหรับการพัฒนา
ไปสู่ระดับวิชาชีพเพ่ือการสมัครสมาชิกและการเข้าสอบ
ขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป์ในระยะเวลา 1 ปีตามกฏหมาย 

มีนักศึกษาเพ่ิง
ส าเร็จ
การศึกษาใน
หลักสูตรนี้ใน
ปี 2558 
จ านวน46 คน  

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา  
ตลอดการจัดการศึกษาระหว่างปี 2555-2558 ยังไม่พบ
การร้องเรียนในลักษณะบัตรสนเท่ห์หรือจากช่องทางที่
แจ้งไว้ในระบบต่างๆเลยจากนักศึกษาในหลักสูตร ดังนั้น
หลักสูตรจึงพิจารณารอผลส ารวจจากคณะฯ โดย
หลักสูตรอาจใช้ผลประเมินรายวิชาร่วมพิจารณาด้วย 
ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อร้องเรียนในมคอ.5และผลการ 
ประเมินจากนักศึกษาแต่ละวิชาพบว่ามีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการใช้ เวลาในวันหยุดของนักศึกษามาจัด
กิจกรรมต่างๆของรายวิชา หรือการดูงานนอกสถานที่ 
ซึ่งนักศึกษารายงานมาว่าไม่เหมาะสม โดยทางหลักสูตร

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา = 
3.85 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
จะพิจารณาทางออกที่เหมาะสมกว่าในแต่ละรายวิชา
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
3.1 ระดับ 2 ระดับ3 3 
3.2 ระดับ 2 ระดับ3 3 
3.3 ระดับ 2 ระดับ3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9 /3  = 3 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรได้นักศึกษาที่มีคุณภาพสูงจากระบบการสอบรับตรงที่หลักสูตรก ากับดูแลเองที่มี
คุณภาพสูง 

2. หลักสูตรมีรายวิชาหลักที่ขับเคลื่อนสู่การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตรสามารถทบทวนและต่อยอดพัฒนากระบวนการรับเข้าและพัฒนานักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อีกจากเกณฑ์คุณภาพที่แข็งแกร่งเช่นนี้ 

2. หลักสูตรยังสามารถพัฒนาระบบและกลไกการเตรียมรับมือปัญหาในการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกมาก 

3. หลักสูตรยังต้องพิจารณาระบบและกลไกเพ่ือก าหนดภารกิจและเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มากยิ่งขึ้นได้อีกในด้านรูปธรรมโดยต้อง
จัดการระบบเอกสารเพ่ือน าเอาสิ่งที่ท าเผยแพร่ออกมาให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1) 

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ (P) 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการทบทวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอยู่เสมอโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์เพื่อธ ารง
คุณภาพทางวิชาชีพของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ค านึงถึงสัดส่วนการมีคุณวุฒิทางวิชาการของหลักสูตรให้
ได้มาตรฐานเหมาะสม 
- หลักสูตรฯ มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตามระบบและกลไกปกติผ่านสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
- หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
อาจารย์สอดคล้องกับระบบบริหารงานข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 
              หลายปีที่ผ่านมาหลักสูตรเผชิญกับปัญหาการ
ลาออกจากหลักสูตรของอาจารย์ประจ าพร้อมกันถึง 4 
ท่าน ท าให้เกิดภาวะของขาดแคลนผู้สอนที่เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรซึ่งยังไม่สามารถรับสมัครได้ครบตาม
จ านวน ต้องให้ความทุ่มเทเอาใจใส่อย่างดียิ่งกับคณะ
นักศึกษาท่ีสอน โดยระยะสั้นในทุกวิชาจึงได้อาศัยการ
เรียนเชิญวิทยากรพิเศษที่เฉพาะด้านแต่ละประเภทเข้ามา
ช่วยเสริม  
           จนกระทั่งในปี 2557 ที่มีการปรับวิทยาเขตการ
เรียนรู้มาอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์เต็มรูปแบบ ยิ่งท าให้
เกิดปัญหามากยิ่งขึ้น โดยผลในการประชุมภาควิชาโดย
กรรมการบริหารหลักสูตรได้พยายามจัดการสอนใน
สถานที่ต่างๆทั้งในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และ
นอกวิทยาเขตโดยใช้ส านักงานของอาจารย์ หรือสถานที่
เอกชนต่างๆภายนอก โดยนอกเวลาราชการเพ่ือชดเชย
และทดแทน โดยอาศัยการนัดหมายผ่านระบบโซเชียล
เนทเวิร์คที่ดี มีการรายงานผลการนัดหมายการประชุม
ตรวจงานต่างๆเหล่านั้นส่งกลับไปยังไลน์กลุ่มผู้เรียนและ
ของผู้ปกครองด้วยเพ่ือสร้างความม่ันใจและความใกล้ชิด
อย่างยิ่งระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอย่างครบถ้วนมั่นใจได้  

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 ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลการด าเนินงาน (D) 
ในปีที่ผ่านมาได้ท าการทบทวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ถึงอาจารย์ที่ขออนุมัติลาออกจากการเป็นอาจารย์เพ่ือ

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยได้จัดตารางใหม่เป็นไป
ตามท่ีแนบ ซึ่งมีผลท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
แนวทางการรับอาจารย์เข้าใหม่  
การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ(C) 
     ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในลักษณะ
เหมือนเครือญาติ ที่ต่างเกื้อกูลกัน โดยในปีที่ผ่านมา
หลักสูตรได้รับอาจารย์ใหม่ จ านวน 2 ท่าน เพื่อมาช่วย
จัดการเรียนการสอนที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
จากผลการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมา จึงได้มีมติ
แต่งตั้งอาจารย์ในภาคที่มีต าแหน่งทางวิชาการและมี
ผลงานวิจัยที่ด าเนินการอยู่ระหว่างปี เพิ่มข้ึน 1 ท่าน 
เพ่ือให้หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่วมกัน 6ท่าน อันแสดงถึงความสามารถที่หลากหลายของ
คณาจารย์นั้นมีผลโดยตรงกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา  
ผลที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ
(C)ค่าการเพ่ิมขึ้นของคุณวุฒิอาจารย์ตามเกณฑ์รวมถึง
จ านวนงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการระหว่างปีมีมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็เพ่ิมตัวหารมากข้ึนในการค านวณจาก5ท่าน 
เป็น6ท่านเช่นกัน  

โดยผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯนั้นทางผู้ผลิตจะได้
ด าเนินการต่อไป(A) 

ตกแต่งภายใน 
คณะ
มัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
(สมาชิก 17คน 
เป็นอาจารย์
สังกัดภาควิชา
ทุกท่านทั้ง
ประจ าและไม่
ประจ าหลักสูตร
ปรับปรุง 55 นี้) 
 
Email: 
interior.dec.s
u@gmail.com 
ส าหรับส่งมคอ.
3-5-7 ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
รายนาม
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใหม่ 
 
บันทึกรายงาน
การประชุม
หลักสูตร/
ภาควิชา 
 
หน้าจอมือถือ
โซเชียลมีเดีย 

 - การบริหารอาจารย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอผ่านที่ประชุมหลักสตูร/ภาควิชาแต่
ละครั้งโดยนับรวมระบบโซเชียลมเีดียด้วย

(LINE,FACEBOOK) 

มอบหมายหน้าที/่ตดิตามผล 

รายงานผลและสรุป/หลักสตูร/ภาค
อภิปรายเพื่อปรับปรุงคณุภาพต่อไป 

เสนอการปรับปรุงแก้ไขผ่านที่ประชุม
หลักสตูร/ภาควิชาแตล่ะครั้งโดยนบัรวม
ระบบโซเชียลมีเดยีด้วย(LINE,FACEBOOK) 

mailto:interior.dec.su@gmail.com
mailto:interior.dec.su@gmail.com
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
กลไกการบริหารอาจารย์ 

หลักสูตรฯมีการบริหารอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ฯโดย
อาศัยที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ในแต่ละเดือนเป็นการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการ 

โดยในสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน มี
กระบวนการจัดการเพ่ือมอบหมายภาระงานสอนตาม
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน การติดตามผลเป็น
ระยะ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่เก่ียวข้อง คณะท างานและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง) โดยที่ผ่านมา ใช้การประชุมเพ่ือ
หารือและข้อยุติส่วนใหญ่ก็จะใช้เวทีที่ประชุม  
ผลการด าเนินงาน 
โดยในปี2558ที่ผ่านมา ได้พยายามด าเนินการตามแผนได้
อย่างครบถ้วน โดยในรายงานการประชุมมีการระบุ
ภารกิจของอาจารย์แต่ละการประชุมเป็นไปตามที่วางแผน
ไว้ มีการประชุมร่วมกันของทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์สังกัดภาควิชาแต่ไม่ได้ประจ าหลักสูตร แต่
เนื่องด้วย เป็นปีแรกที่มีย้ายวิทยาเขตท าการสอน ท าให้
กลไกการติดตามผลเพ่ือประเมินท าได้ล าบากเนื่องด้วย
คณาจารย์มีภารกิจและอยู่กรุงเทพส่วนใหญ่  
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์(C) 
 เนื่องด้วยเป็นการเน้นกระบวนการผ่านการจัดการประชุม
แต่ละคร้ัง เมื่อย้ายวิทยาเขตท าให้การประชุมมักไม่ครบ
ทุกท่าน ท าให้การติดตามความคืบหน้าของการบริหาร
อาจารย์มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
กรรมการบริหารหลักสูตรมิได้นิ่งนอนใจ พยายามใช้การ
ประชุมนอกรอบและแจ้งเร่ืองเวียนต่างที่ควรทราบในแต่
ละองค์ประกอบการประกันคุณภาพผ่านระบบโซเชียล
มีเดีย Linegroup: Interior Silpakorn (ซึ่งมีอาจารย์
ประจ าอยู่ รวมถึงอาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการ
ด้วยอีกรวมเป็น20ท่าน) โดยที่ผ่านมาก็ได้เนื้อหาและมี
คุณภาพขึ้นพอสมควรในบางเร่ืองเช่นการนัดหมายประชุม
ด่วนในเร่ืองการเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจเยี่ยม
ของสภาสถาปนิก และการนัดหมายการทวนสอบรายวิชา
ทุกรายวิชาเพ่ือเก็บข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบของ
งานประกันคุณภาพฯ ซึ่งในการวัดผลการตอบรับและ
โต้ตอบในการใช้ระบบโซเชียลมีเดีย ได้รับผลตอบรับจาก
คณาจารย์จ านวนมากกว่าการประชุมในห้องประชุม ซึ่ง
มักเป็นการน าเสนอของอาจารย์สังกัดภาควิชาที่ไม่ได้
ประจ าหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าภาควิชาไปเป็น

Linegroup: 
Interior 
Silpakorn. 
 
หน้าจอขณะที่มี
การติดต่อ
ประสานงาน
แจ้งข่าวกัน(ขอ
ความร่วมมือ
ชักชวนอาจารย์
ทุกท่านเข้าร่วม
ในไลน์กรุ๊ป
เดียวกัน) 
 
หน้าจอเวบเพจ
กลุ่มลับ 
Facebookgro
up: คณาจารย์
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
คณะ
มัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
(สมาชิก 17คน 
เป็นอาจารย์
สังกัดภาควิชา
ทุกท่านทั้ง
ประจ าและไม่
ประจ าหลักสูตร
ปรับปรุง 55 นี้) 
 
Email: 
interior.dec.s
u@gmail.com 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผู้บริหารคณะฯและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารอาจารย ์(A) 
 ดังนั้นการใช้ระบบเครือข่ายโซเชียลมีเดีย 
Linegroup:Interior Silpakorn จึงเป็นกลไกส าคัญใน
การปฏิบัติเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากการท าหนังือเชิญ
ประชุมตามปกติและนัดหมายตามปกติ โดยใช้โซเชียล
มีเดียช่องทางนี้ติดตามผลรับข้อมูลย้อนกลับ รวมไปถึง
การรับฟังข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการอย่างตลอดและ
ต่อเนื่อง อนึ่งข้อเสียของระบบโซเชียลมีเดียนี้เคือระบบไม่
สามารถบอกได้ว่าใครบ้างที่เข้าไปอ่านและติดตามเนื้อหา
นั้นๆ และอาจารย์บางท่านสามารถออกจากระบบได้เอง 
โดยความตั้งใจเนื่องด้วยความไม่เป็นส่วนตัวและไม่เป็น
เวลาราชการและทั้งอุบัติเหตุเนื่องด้วยใช้ไม่คล่องไม่
คุ้นเคย ซึ่งทางภาควิชาก็มีมติขอความร่วมมือคณาจารย์
ประจ าภาควิชาทุกท่านที่ท้ังสังกัดและไม่สังกัดหลักสูตรให้
ร่วมกันใช้งานระบบโซเชียลมีเดียนี้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ส าหรับส่งมคอ.
3-5-7 ฯลฯ 
 
 
หนังสือน าส่ง
เกณฑ์
เทียบเคียง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มคอ.สายศิลปะ
และการ
ออกแบบ 
 
 
 
 
แผนการจัดท า
ค าขอ
อัตราก าลังและ
แผนพัฒนา
บุคลากรรวม
ของภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงกลไกขั้นตอนการส่งเสรมิและ 
พัฒนาอาจารย์ของหลักสตูร 

กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(P) 
หลักสูตรฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็นไปตาม

ท าหนังสือร้องขอจากคณาจารย ์

แผนพัฒนาอัตรก าลังของภาคที่ไดจ้าก
มติที่ประชุมภาค/หลักสูตร 

มอบหมายหน้าที/่ตดิตาม 

รายงานผลและสรุป/หลักสตูร/ภาค 
อภิปรายเพื่อปรับปรุงคณุภาพต่อไป 

เสนอการปรับปรุงแก้ไขผ่านท่ีประชุม 
หลักสตูร/ภาควิชาแตล่ะครั้งโดยนบัรวม 
ระบบโซเชียลมีเดยีด้วย(LINE,FACEBOOK) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
เกณฑ์ฯ โดยอาศัยที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ในแต่ละ
เดือนเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการ ซึ่งมีหลักการที่ดี
แต่มีปัญหาในด้านการน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของหลักสูตรในปัจจุบัน  
ผลการด าเนินงาน(D) 
    เนื่องจากภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในมีอาจารย์
ประจ าสังกัดภาควิชาจ านวนมากแต่ประจ าหลักสูตร
ปริญญาตรีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเพียง 6 คนในปัจจุบัน 
แต่บุคลากรมีคุณวุฒิเป็นศาสตราจารย์ในสาขาการ
ออกแบบภายใน คนแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงการ
ปฏิบัติงานอาชีพมัณฑนากรนักออกแบบและมี
ประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติมากมาย ส่วนคณาจารย์ที่เกินจากหลักสูตร
ปริญญาตรีอยู่จึงได้รับความไว้วางใจจากคณะวิชาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ได้เข้าร่วมและรับภารกิจงาน
เป็นอนุกรรมการ ประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายต าแหน่ง ซึ่งภารกิจของ
คณาจารย์ทุกท่านเหล่านี้ก็ได้ใช้ช่องทางการประชุม
ภาควิชาและใช้โซเชียลมีเดียกรุ๊ปที่ตั้งขึ้นมาทุกระบบได้
อย่างมีคุณภาพเป็นอย่างยิ่งในการรายงานการปฏิบัติงาน
ให้ต่างคนต่างทราบภารกิจกันและกันได้อย่างดี แต่ปัญหา
ที่เกิดคือการที่ยังขาดประสิทธิภาพที่จะสามารถจัดการกับ
ภารกิจภายนอกจ านวนมากของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลายท่านที่สังกัดภาคแต่ไม่ได้ประจ าหลักสูตรใดๆเลยใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลงานสร้างสรรค์อันสร้างคุณูปการยิ่ง
เป็นที่ประจักษ์ยิ่งในระดับชาติและนานาชาติมากมายซึ่ง
ไม่สามารถน ามาระบุใช้ชี้คุณภาพที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
อย่างยิ่งของหลักสูตรได้ ซึ่งยังมีอีกจ านวนมากมาย
มหาศาล  
การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(C) 

ภาควิชาได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่
ปรับหลักสูตร โดยปีการศึกษา 2557 ได้จัดท าแผนการ
จัดท าค าขออัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรรวมของ
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อใช้ประเมินคุณภาพ
บุคลากรในภาควิชา ซึ่งเมื่อประเมินผลเคร่ืองมือนี้แล้ว
พบว่า จ าแนกคุณภาพการปฏิบัติตามภารกิจได้ยาก

 
 
 
 
 
ผลงานผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
เอกพงษ์   
ตรีตรง  
จ านวนมาก 
ที่ไม่สามารถ
น ามานับภายใน
หลักสูตร  อัน
เนื่องจากไม่ได้
ประจ าหลักสูตร
เนื่องจากเกณฑ์ 
สกอ. 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ระหว่างอาจารย์สังกัดภาควิชาที่มีความแตกต่างกันอย่าง
มากในภารกิจตามกรอบ TQF ทีป่ระจ าหลักสูตรทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และอาจารย์ ไม่ต้อง
ประจ าหลักสูตร ท าการปรับอาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ให้มี 6 ท่านโดยดึงอาจารย์ข้าราชการอาวุโส 1 
ท่าน และอาจารย์ที่เป็นศิลปินซึ่งมีต าแหน่งวิชาการอีก 1
ท่าน เพื่อน าผลงานของทั้ง 2 ท่านน ามานับผลงานเพ่ือรับ
คะแนนคุณภาพในหลักสูตรนี้ ในขณะที่อาจารย์ท่านอ่ืนที่
สังกัดภาคแต่ไม่ประจ าหลักสูตร อีกหลายท่านทาง
ภาควิชาได้น าข้อมูลน าส่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษามคอ.1ของสายศิลปกรรม 
เพ่ือให้คณาจารย์ที่มีทักษะและผลงานสร้างสรรค์เป็นเลิศ
เหล่านี้ที่สังกัดภาควิชาขึ้นไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเกณฑ์
เทียบเคียงกับต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(A) 

    จากการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตาม
ระบบและกลไกรวมไปถึงการติดตามประเมินผลดังกล่าว
ท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารและ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่มีความรุดหน้าอย่างยิ่งในปี
การศึกษานี้ โดยคณาจารย์ประจ าหลักสูตรและไม่ประจ า
หลักสูตรสังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในแต่ละท่าน
ได้มีความตระหนักมากข้ึนและมีแนวทางการพัฒนา
คุณภาพของตนเองทุกท่านซึ่งอยู่ระหว่างการตั้ค่า
เป้าหมายเพื่อชี้วัด และการติดตามตรวจสอบถึงผลใน
ล าดับต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
0 x 100/ 6 = 0 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
2 x 100/ 6 = 33.33 

ตารางที่ 1.1-2 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 - ผลงานวิชาการของอาจารย์ 

(1.20 + 9.60) x 100/ 6 = 180.00 
ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน - ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 6 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน - ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 6 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ -  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 100  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ -  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 0  เกณฑ์ประเมิน  : 0  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  : ร้อยละ 0  เกณฑ์ประเมิน  : 0  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20  ผลการด าเนินงาน     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 20  เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป) 
 
เนื่องจากหลักสูตร/ภาควิชาสนับสนุนให้อาจารย์คุณวุฒิสูงไปปฏิบัติภารกิจให้กับคณะวิชาด้านการเปิด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน - ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน - ตารางที่ 1.1-2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 2 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 4 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 6 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.) คน 2  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 20  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  : 1.67  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  : ร้อยละ 33.33  เกณฑ์ประเมิน  : 2.78  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
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เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 50.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3.5   คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 1 0.20 
ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที ่1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

ตารางที ่4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 1 1.00 
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.8 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 3 1.20 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 8 4.80 ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 2 1.60 
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาต ิ

1.00 2 2.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 6 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 2 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 15 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1.2 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

9.6 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

20.0 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

160 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

5.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ 40.00 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 152  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  : ร้อยละ 180  เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 12  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 50  เกณฑ์ประเมิน  :  3 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์   
ปีการศึกษา 2557 พบว่าอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
อยู่ที่ร้อยละ 100 (อาจารย์ธัชวิทย์  สีบุญเรือง ลาออก 
มิ.ย.59) 

รายงาน
อัตราก าลัง 
คณะฯ 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
(รอผลส ารวจจากคณะฯ โดยหลักสูตรอาจใช้ผล
ประเมินภายในภาควิชาร่วมพิจารณาด้วยก็ได้)  

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
อาจารย์ = 3.07 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 2 3 3 

4.2 (1) 12.00 0.00 0 
4.2 (2) 1.00 1.00 3.33 
4.2 (3) 12.00 180 5.00 

4.2    รวม 2.78 
4.3 ระดับ 2 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
8.78/3  = 2.93 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีภารกิจในงานวิจัยและสร้างสรรค์เป็นประจ าและสม่ าเสมอได้รับ
ความไว้วางใจและมีเครือข่ายความรู้จักในสังคมศิลปะและการออกแบบในวงกว้างเป็นที่ยอมรับในความรู้
ความสามารถ 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดเป็นศิษย์เก่าในสถาบันที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพและ
รีชื่อสเยงในระดับหนึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมวิชาชีพและที่เกี่ยวเนื่องเป็นพ้ืนฐาน  

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ยังมีคณาจารย์สังกัดภาคท่ียังไม่ประจ าหลักสูตรอีกจ านวนมากทีส่ามารถพัฒนาทางวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ได้อีกจ านวนมากส าหรับการรองรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

        2. การจัดการผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีค่าระดับที่สูงอยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก (4.50) 
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หมวดที ่5 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
 
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา(น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
 
 
 
 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบีย
น 

สอบ
ผ่าน 

080141หลัก
นันทนาการ 

1/58 
100.0
0 

           2 2 

081101ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร 

2/58 
1.45 4.35 

20.2
9 

39.1
3 

20.2
9 

13.0
4 

 1.45     69 68 

081 102 
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน  

1/58 
17.14 

24.2
9 

12.8
6 

20.0
0 

10.0
0 

8.57 5.71 1.43     70 69 

081 103 
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

2/58 20 20 2
0 

20 20 20       5 5 

082 103ปรัชญา
กับชีวิต 

1/58       50 50     2 1 

083 104  
กีฬาศึกษา 

1/58 68.
66 

19
.4
0 

7.
4
6 

4.
48 

        67 67 

083 109การใช้
ชีวิตอย่าง
สร้างสรรค ์

1/58 82.
86 

17
.1
4 

          70 70 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบีย
น 

สอบ
ผ่าน 

084106
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใน
ประชาคมอาเซียน 

1/58 97.
14 

2.8
6 

          70 70 

084108โลกและ
ดาราศาสตร ์

1/58 54.
55 

28.
79 

15.
15 

1.5
2 

        66 66 

081 103  
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

2/58               

360 111  
ภูมิปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค์ 

1/58 26.
09 

50.
72 

23.
19 

         69 69 

466100
ภาษาอังกฤษเพื่อ
นันทนาการ 

2/58  10
0.0
0 

          6 6 

 
 
 
 
 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

360 101  
การออกแบบ 1 

1/2558 - 18.
84 

23.
19 

33.
33 

17.
39 

5.8
0 

1.4
5 

-     69 69 

360 103  
วาดเส้น 1                                   

1/2558 1.4
5 

8.7
0 

14.
49 

27.
54 

20.
29 

27.
54 

-      69 69 

360 105   
ศิลปะปฎิบัติ              

1/2558 5.8
0 

7.2
5 

15.
94 

15.
94 

28.
99 

23.
19 

2.9
0 

     69 69 

360 107  
การเขียนแบบ
เบื้องต้น        
      
                                 

1/2558 11.
43 

8.5
7 

14.
29 

37.
14 

17.
14 

11.
43 

- -     70 70 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

360 112 
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น 

1/2558 - - 49.
25 

28.
36 

16.
42 

5.9
7 

- -       

361 103  
การออกแบบภายใน 
2 

1/2558 11.
94 

17.
91 

28.
36 

19.
40 

17.
91 

1.4
9 

1.4
9 

1.4
9 

    67 66 

361 104  
วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อการออกแบบ
ภายใน 

1/2558 31.
34 

46.
27 

11.
94 

5.9
7 

1.4
9 

1.4
9 

- 1.4
9 

    67 66 

361 105 
สถาปัตยกรรมศึกษา 
1 

1/2558 4.8
4 

8.9
6 

19.
40 

32.
84 

20.
90 

4.4
8 

8.9
6 

-     67 67 

361 106  
การออกแบบเครื่อง
เรือน 1 

1/2558 - - 14.
93 

28.
36 

38.
81 

16.
42 

- 1.4
9 

    67 66 

360 102  
การออกแบบ 2  

2/2558 15.
94 

17.
39 

23.
19 

13.
04 

5.8
0 

1.4
5 

- -     69 69 

360 104  
วาดเส้น 2                                        

2/2558 8.7
0 

21.
74 

28.
99 

8.7
0 

2.9
0 

- - -     69 69 

360 106  
ศิลปะปฎิบัติ 2 

2/2558 2.86 5.71 30.00 42.86 18.57        70 70 

360 108  
ศิลปะไทยปริทัศน์                                                 

2/2558 5.71 18.57 37.14 22.86 12.86 2.86       70 70 

361 101  
การเขียนแบบ
ภายใน 

2/2558 7.04 8.45 11.27 28.17 29.58 11.27 4.23      71 71 

361 102  
การออกแบบ
ภายใน 1 

2/2558 24.29 14.29 31.43 20.00 8.57      1.43  70 69 

361 107  
การออกแบบ
ภายใน 3 

2/2558 11.59 15.94 42.03 18.84 7.25 1.45 2.90      69 69 

361 108 
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 2 

2/2558  2.94 10.29 13.24 25.00 30.88 16.18     
W 

1.47 
68 67 

361 109  
การออกแบบเครื่อง
เรือน 2 

2/2558 5.80 21.74 31.88 18.84 18.84      
I 

1.45 
W 

1.45 
69 67 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

361 110  
ประวัติการ
ออกแบบภายใน
และเครื่องเรือน
ตะวันตก 

2/2558 2.86 2.86 
10.0

0 
20.0

0 
27.1

4 
20.0

0 
15.7

1 
   

I 
1.43 

 70 69 

361 111 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 1 

2/2558 
11.7

6 
17.6

5 
20.5

9 
27.9

4 
22.0

6 
       68 68 

361 201 
การออกแบบภายใน 
4 

1/2558 
24.2

4 
18.1

8 
19.7

0 
18.1

8 
10.6

1 
7.58 1.52      66 66 

361 202  
เทคโนโลยีอาคาร
และงานระบบเพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 

1/2558 3.03 9.09 
19.7

0 
36.3

6 
24.2

4 
7.58       66 66 

361 203 
มัณฑนศลิป์ไทย 

1/2558 
12.1

2 
10.6

1 
28.7

9 
33.3

3 
13.6

4 
1.52       66 66 

361203ออกแบบ
ภายใน5(หลักสตูร
47) 

2/58       100      1 1 

361 204 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 2 

1/2558 
48.4

8 
36.3

6 
10.6

1 
4.55         66 66 

361 205 
การออกแบบ
ภายใน 5 

2/2558  4.92 
19.6

7 
36.0

7 
27.8

7 
8.20  1.64   

I  
1.64 

 61 59 

361 206 
มัณฑนศลิป์
ตะวันออก 

2/2558 1.67 
10.0

0 
13.3

3 
18.3

3 
40.0

0 
8.33 5.00    

I 
3.33 

 60 58 

361 207 
สัมมนาการ
ออกแบบภายใน 

2/2558         
100.
00 

   60 60 

361 208 
วิธีวิจัยเพื่อการ
ออกแบบภายใน 

2/2558 28.33 40.00 20.00 8.33 1.67      
I  

1.67 
 60 59 

361212ออกแบบ
ภายใน 6 1/58     33.33 33.33  33.33     

 
3 
 

 
2 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

361213 การ
ปฏิบัติวิชาชีพ
มัณฑนากร 

2/58 
12.7

7 
21.2

8 
19.1

5 
19.1

5 
27.6

6 
       47 47 

361214ศิลปนิพนธ ์
1/58 

14.8
9 

44.6
8 

34.0
4 

       
I 

21.1
3 

W 
4.26 

47 44 

361 218 
การออกแบบ
ตกแต่งแบบไทย 

2/2558 
14.2

9 
71.4

3 
         

W 
14.2

9 
7 6 

361 215 
ศิลปะและของ
ตกแต่งเพื่องาน
ออกแบบภายใน 

2/2558 
50.0

0 
25.0

0 
25.0

0 
         20 20 

361215 ศิลป
นิพนธ์(หลักสูตร
2547) 

2/58   
40.0

0 
        

W 
60.0

0 
5 2 

361 216 
ออกแบบฉาก 

1/2558 
25.0

0 
25.0

0 
25.0

0 
25.0

0 
        8 8 

361 219 
พันธุ์ไม้ตกแต่ง 
 

1/2558 
37.5

0 
25.0

0 
12.5

0 
25.0

0 
        8 8 

361225 นวัตกรรม
คามรู้เพื่องาน
ออกแบบภายใน 

1/58 
28.1

3 
18.7

5 
28.1

3 
15.6

3 
9.38        32 32 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
กลไกการจัดท าหลักสูตร(P) 

หลักสูตร ได้รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการมีการจัดทวนสอบ
เพ่ือให้การทวนสอบครบทุกรายวิชา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมกับ
การเชิญอนุกรรมการอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาปนิก เพ่ือให้อนุมัติ
หลักสูตร (ตามวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์) พร้อม
เสนอแนะการปรับปรุงที่จะมีในคร้ังต่อไปด้วย ภาคในปี พ.ศ. 2559 
โดยคณะท างานจะเป็นในส่วนของประธานหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน 

บันทึก
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่ง
ภายใน ปี
การศึกษา 
2557-2558 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน (D) 
ได้ด าเนินการทวนสอบครบทุกรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555 ในเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา และทางอนุกรรมการจากสภา
สถาปนิกจะเข้ามาตรวจสถาบันในช่วงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2559 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดท าหลักสูตรฯต่อไป 
การประเมินกระบวนการจัดท าหลักสูตร (C) 

ได้ด าเนินการตามกระบวนการการจัดท าหลักสูตร โดยอยู่ในช่วงที่
หลักสูตรได้ด าเนินการมาครบ 4 ปี ในปีการศึกษา 2558 มีการสอน
ทุกรายวิชาในหลักสูตรและมีผลการทวนสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
ด าเนินการไปแล้วกว่า 80 % ในช่วงต่อไปจะด าเนินการวิพากษ์
หลักสูตรเพ่ือด าเนินการให้ส าเร็จครบถ้วน 100% 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดท าหลักสูตร(A) 

ประเมินจากผังการด าเนินการจัดท าหลักสูตร 
 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์

สาขาวิชานั้นๆ 
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย (P) 

หลักสูตรฯ ใช้กลไกของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษามาเป็น
ปัจจัยในการปรับปรุงรายวิชาต่างๆ ใน มคอ.3 เพ่ือใช้ด าเนินการทุก
รายวิชาเพ่ือให้เกิดความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชา โดยการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาทวนสอบฯ นั้นมาจาก
ทั้งสายวิชาการและวิชาชีพ (เป็นคณบดีฯ หัวหน้าภาควิชาฯ 
ผู้จัดการบริษัท) ที่มีความสามารถในระดับสูง ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในมุมมองที่กว้างขวาง เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าหลักสูตร รวมทั้ง
การข้อมูลจากผลการประเมินของนักศึกษา ซึ่งมีประธานหลักสูตร
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 5 ท่านเป็นผู้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน  (D) 

มีการจัดทวนสอบฯ และรวบรวมผลประเมินทั้งหมดแล้ว อยู่ใน
ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร (C) 

ได้ด าเนินการตามกระบวนการการจัดท าหลักสูตร โดยอยู่ในช่วงที่
หลักสูตรได้ด าเนินการมาครบ 4 ปี ในปีการศึกษา 2558 มีการสอน
ทุกรายวิชาในหลักสูตรและมีผลการทวนสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
ด าเนินการไปแล้วกว่า 80 % ในช่วงต่อไปจะด าเนินการวิพากษ์
หลักสูตรเพ่ือด าเนินการให้ส าเร็จครบถ้วน 100% 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
(A) 

ประเมินจากผังการด าเนินการจัดท าหลักสูตร 

มคอ 3 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : 2  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  : 2  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 2  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : 2  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 2 คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การวางระบบผู้สอน
และกระบวนกา ร
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 

- การก าหนดผู้สอน  
กลไกการก าหนดผู้สอน (P) 

หลักสูตรฯ ใช้การก าหนดผู้สอน โดยจัดประชุมตารางสอนของ
หลักสูตรและภาควิชาก่อนเปิดภาคเรียน โดยภาคการศึกษาที่ผ่านมา
ได้รับอาจารย์ใหม่ 2 ท่านที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (จบจากสาขา
จิตรกรรมและสถาปัตยกรรม) เข้ามา จึงได้มีการปรับอาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพย้ายมาสอนในวิชาหลักสาขาเพ่ือให้
เหมาะสม และปรับให้ทุกรายวิชาหลักสาขามีอัตราอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเป็น 1:8 เพ่ือลดภาระการท างานของอาจารย์รวมทั้ง
นักศึกษาจะได้รับค าปรึกษาอย่างครบถ้วน 
ผลการด าเนินงาน (D) 

มีการปรับคณาจารย์ผู้สอนในการประชุมหลักสูตรและภาควิชาฯ 
การประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน (C) 

ประเมินจากผลประเมินโดยนักศึกษา และภาระงานของอาจารย์
ผ่านการประชุมตารางสอนและการประชุมหลักสูตร 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอน (A) 

ผู้สอนมีภาระงานสอนตรงตามความเชี่ยวชาญ และใช้เวลาอย่าง
เต็มประสิทธิภาพในการสอน 

บันทึก
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่ง 

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

หลักสูตรฯ มีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ.4) โดยใช้กลไกการประชุมหลักสูตรของ
ภาควิชาเพ่ือใช้ในการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า รวมถึงยืนยัน
กันภายในที่ประชุมหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบแผนการสอนในรายวิชา
ที่มีผลการประเมินผิดปกติ 
ผลการด าเนินงาน (D) 

มีการสรุปผลและปรับปรุงผ่านที่ประชุมหลักสูตรและภาควิชาฯ 
โดยปรับตารางสอนให้มีความเหมาะสมต่อทั้งคณาจารย์และ
นักศึกษา 
การประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า(C) 
แผนการเรียนรู้ 

ภายใน ปี
การศึกษา 
2557-2558 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

มีการสรุปผ่านที่ประชุมหลักสูตรและภาควิชาฯ ในทุกเดือน
รวมทั้งการประชุมย่อยในกลุ่มคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชา เพื่อปรับ
โจทย์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (A) 

มคอ 3 และ 4 ในส่วนของแผนการสอนมีความครบถ้วนสมบูรณ์
มากยิ่งขึ่น ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและนักศึกษามีผลงานที่
ดีมากยิ่งขึ้น 

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
กลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (P) 

ในรายวิชาการออกแบบภายใน 5 มีการบูรณาการกับโครงการ
นักออกแบบแห่งปี โดยจัดงานสัมมนาและให้นักศึกษาได้รับฟังการ
บรรยายโดยนักออกแบบแห่งปีที่ได้รับรางวัล  

ในรายวิชาวิชาระเบียบวิธีวิจัยมีการบูรณาการกับงานวิจัย โดย 
รศ.ร.ต.อ.ดร. อนุชา แพ่งเกษร โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ท างานกับชุมชน 
ผลการด าเนินงาน (D) 

การด าเนินการส าเร็จ มีการวัดผลการศึกษาและผลงานได้ใช้ใน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย 
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ
ภารกิจด้านอ่ืนๆ (C) 

ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการกับภารกิจด้านอื่นๆ (A) 

ได้รับผลจากการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและน ามาปรับใช้ใน
การด าเนินงานคร้ังต่อๆไป ในส่วนปีการศึกษาที่ผ่านมาได้น าเอาผล
ประเมินคร้ังที่แล้วมาปรับปรุงผ่านที่ประชุมหลักสูตรและภาควิชาฯ 
โดยกระบวนการการประเมินและปรับปรุงในทุกปีการศึกษา 

มคอ 3 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : 2  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  : 2  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 2  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : 2 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  2 คะแนน 
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(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ  
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (P) 

หลักสูตรฯได้ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากคณบดีคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และศิษย์เก่าผู้ประกอบวิชาชีพ 
ซึ่งได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ผลการด าเนินงาน (D) 

สรุปเป็นเอกสารการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ (C) 

ได้รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านวิธีการสอน และตัว
ผลงานของนักศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาคร้ัง
ต่อๆไป ทั้งหมดได้สรุปผลเป็นเอกสารผลการประเมิน 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการ
เรียนรู้ (A) 

ได้น าผลการประเมินเข้าที่ประชุมหลักสูตรและภาควิชาฯ 

ดูได้จากผลงาน
นักศึกษา
ปัจจุบันและ
ศิษย์เก่าที่ได้รับ
รางวัลทั้งใน
ระดับประเทศ
และ
ต่างประเทศ 
 
รายงานการ
ประชุม
หลักสูตรและ
ภาควิชาฯ 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา(P) 

หลักสูตรฯมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยบางรายวิชามีการจัดท าแบบสอบถามของรายวิชา
เอง 
ผลการด าเนินงาน (D) 

ด าเนินการรวบรวมเป็นเอกสารการประเมินโดยคณะฯ เป็นผู้
รวบรวมจากมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย 
การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ (C) 

กระบวนการมีความล่าช้าด้วยเป็นการประเมินจาก
คอมพิวเตอร์ในระบบของมหาวิทยาลัยในบางรายวิชาอาจารย์
เป็นผู้จัดท าเองโดยไม่รอระบบส่วนกลาง 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ (A) 

ได้รับผลการตรวจสอบและน าเอาเข้าที่ประชุมหลักสูตรและ
ภาควิชาฯ และปรับปรุงตารางสอนตามที่ประชุม 

มคอ 3 

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

โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

บันทึกภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
หลักสูตร มีการจัดท าระบบการรับส่ง การท าอีเมลล์ภาควิชาฯ 
เพ่ือรวบรวมข้อมูล มคอ ต่างๆ 
ผลการด าเนินงาน (D) 

มีการเสนอการจัดท าอีเมลล์กลางเพื่อให้ในการส่ง มคอ. ร่วม
ทั้งในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Facebook เพ่ือก ากับการ
ประเมิน 
การประเมินกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และประเมินหลักสูตร (C) 

ระบบที่ตั้งขึ้นมาสามารถช่วยในการรวบรวมเอกสารได้เป็น
อย่างดี คณาจารย์สามารถรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงกัน 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก ากับการ 
ประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (A) 

คณาจารย์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการท างาน ลดเวลาใน
การประชุมหลักสูตรและภาควิชา ท าให้ มคอ ไม่เป็นภาระของ
คณาจารย์ในการตั้งใจสอนนักศึกษา 

2557-2558 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : 2  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  : 2  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 2  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : 2  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 2 คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

   ตารางที่ 1.1-10 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

  
 

ตารางที่ 1.1-10 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  
 

ตารางที่ 1.1-10 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

  
 

ตารางที่ 1.1-10 

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

   ตารางที่ 1.1-10 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

   ตารางที่ 1.1-10 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

   ตารางที่ 1.1-10 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

   ตารางที่ 1.1-10 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

   ตารางที่ 1.1-10 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

   ตารางที่ 1.1-10 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ยังไม่มีผู้
จบการ 

- - 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ศึกษาใน
หลักสูตรฯ 

- - 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 10 - - 
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 1-5 - - 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100 - - 
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 10 - - 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100 - - 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  9  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  4.50  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  : 10 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 10 ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : 10 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

- - - - 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ
การ

ตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

- - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิด

สอน 
มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

361 217 
มัณฑนศลิป์ไทยพื้นถ่ิน 

1/2558 เป็นวิชาเลือก ไมม่ี
คนลงเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว 

น าผลทีไ่ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป  

361 221  
การน าเสนอผลงาน
ออกแบบภายใน 

2/2558 เป็นวิชาเลือก ไมม่ี
คนลงเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว 

น าผลทีไ่ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป 

 

361 222 
แนวความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบภายใน 

1/2558 เป็นวิชาเลือก ไมม่ี
คนลงเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว 

น าผลทีไ่ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป 

 

361 223 
โครงการศึกษาส่วน
บุคคล 

1/2558 เป็นวิชาเลือก ไมม่ี
คนลงเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว 

น าผลทีไ่ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป 

 

 
 
 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ไม่ม ี - - - - - 

 
 
 
 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
360 101  
การออกแบบ 1 

1/2558  
 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ น าผลการ

ประเมินโดยนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาคุณภาพการสอนให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ศึกษา  ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้
ซึ่งมาตรฐานตามที่ได้ก าหนดในข้อมูลเฉพาะของ
หลักสตูร ตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หลักสตูรศลิป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ทั้งนี้  ผลที่ได้จาการประเมินของนกัศึกษาน ามา
พิจารณาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดท า
มคอ.2 หลักสตูรศลิปบณัฑิต  สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ต่อไป 
 

มคอ 5 

360 103  
วาดเส้น 1                                   

1/2558  
 มคอ 5 

360 105   
ศิลปะปฎิบัติ              

1/2558  
 มคอ 5 

360 107  
การเขียนแบบ
เบื้องต้น                                             

1/2558  
 มคอ 5 

360 111  
ภูมิปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค์ 

1/2558  
 มคอ 5 

360 112 
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น 

1/2558  
 มคอ 5 

361 103  
การออกแบบ
ภายใน 2 

1/2558  
 มคอ 5 

361 104  
วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อการออกแบบ
ภายใน 

1/2558  

 มคอ 5 

361 105 
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 1 

1/2558  
 มคอ 5 

361 106  
การออกแบบเครื่อง
เรือน 1 

1/2558  
 มคอ 5 

360 102  
การออกแบบ 2  

2/2558  
 มคอ 5 

360 104  
วาดเส้น 2                                        

2/2558  
 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ น าผลการ

ประเมินโดยนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาคุณภาพการสอนให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ศึกษา  ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้
ซึ่งมาตรฐานตามที่ได้ก าหนดในข้อมูลเฉพาะของ
หลักสตูร ตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หลักสตูรศลิป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ทั้งนี้  ผลที่ได้จาการประเมินของนกัศึกษาน ามา
พิจารณาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดท า

มคอ 5 

360 106  
ศิลปะปฎิบัติ 2 

2/2558  
 มคอ 5 

360 108  
ศิลปะไทยปริทัศน์                                                 

2/2558  
 มคอ 5 

361 101  
การเขียนแบบ
ภายใน 

2/2558  
 มคอ 5 

361 102  2/2558   มคอ 5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
การออกแบบ
ภายใน 1 

มคอ.2 หลักสตูรศลิปบณัฑิต  สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ต่อไป 
 

361 107  
การออกแบบ
ภายใน 3 

2/2558  
 มคอ 5 

361 108 
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 2 

2/2558  
 มคอ 5 

361 109  
การออกแบบ
เครื่องเรือน 2 

2/2558  
 มคอ 5 

361 110  
ประวัติการ
ออกแบบภายใน
และเครื่องเรือน
ตะวันตก 

2/2558  

 มคอ 5 

361 111 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 1 

2/2558  

 มคอ 5 

361 201 
การออกแบบ
ภายใน 4 

1/2558  
 มคอ 5 

361 202  
เทคโนโลยีอาคาร
และงานระบบเพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 

1/2558  

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ น าผลการ
ประเมินโดยนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาคุณภาพการสอนให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ศึกษา  ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้
ซึ่งมาตรฐานตามที่ได้ก าหนดในข้อมูลเฉพาะของ
หลักสตูร ตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หลักสตูรศลิป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ทั้งนี้  ผลที่ได้จาการประเมินของนกัศึกษาน ามา
พิจารณาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดท า
มคอ.2 หลักสตูรศลิปบณัฑิต  สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ต่อไป 
 

มคอ 5 

361 203 
มัณฑนศลิป์ไทย 

1/2558  
 มคอ 5 

361 204 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 2 

1/2558  

 มคอ 5 

361 205 
การออกแบบ
ภายใน 5 

2/2558  
 มคอ 5 

361 206 
แบบอย่างศิลปะ
ตกแต่งตะวันออก 

2/2558  
 มคอ 5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
361 207 
สัมมนาการ
ออกแบบภายใน 

2/2558  
 มคอ 5 

361 208 
วิธีวิจัยเพื่อการ
ออกแบบภายใน 

2/2558  
 มคอ 5 

361 218 
การออกแบบ
ตกแต่งแบบไทย 

2/2558  
 มคอ 5 

361 220 
ออกแบบภูมิทัศน์ 

2/2558  
 มคอ 5 

361 215 
ศิลปะและของ
ตกแต่งเพื่องาน
ออกแบบภายใน 

2/2558  

 มคอ 5 

361 216 
ออกแบบฉาก 

1/2558  
 มคอ 5 

361 219 
พันธุ์ไม้ตกแต่ง 
 

1/2558  

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ น าผลการ
ประเมินโดยนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาคุณภาพการสอนให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ศึกษา  ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้
ซึ่งมาตรฐานตามที่ได้ก าหนดในข้อมูลเฉพาะของ
หลักสตูร ตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หลักสตูรศลิป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ทั้งนี้  ผลที่ได้จาการประเมินของนกัศึกษาน ามา
พิจารณาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดท า
มคอ.2 หลักสตูรศลิปบณัฑิต  สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ต่อไป 
 

มคอ 5 

 
 
 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2558 
1.   นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนที่ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 
      ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2558 
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1.   นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนที่ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50  
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม ดูจาก มคอ 5 ของทุกรายวิชาใน
หลักสตูรไม่พบว่ามสี่วนไหนไมม่ี
ประสิทธิผล 

- มคอ 5 
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ……………2…………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………2………… 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างองิ อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

สัมนาคณะมณัฑนศลิป ์
ผศ.ชัยณรงค ์
อ.กศิตินทร 

อ.ณัฐรฐนนท ์
 

 
 

เข้าร่วมประชุมสมัมนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558 

 

3 - การแลกเปลี่ยนรายงานการปฏิบัตริาชการ
ในปีท่ีผ่านมาของทุกภาควิชา 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคดากรเขียน
รายงานประกันคุณภาพของแต่ละหลักสตูร

ทั้งในระดับปริญญาบณัฑิตและ
บัณฑิตศึกษา 

 
ได้รับความรูค้วามรู้ความเข้าใจ เรือ่งเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และหน้าที่
รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

และผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

เอกสารสรุป
โครงการสัมนา

คณะ
มณัฑนศลิป์ 
มิถุนายน 59 

 
 
หนังสือเชิญและ

เอกสาร
ประกอบการ

สัมมนา 
2 มีนาคม 2559 

บริการวิชาการที่ประเทศอินเดีย 
อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล 

ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กด ี
 

2 - การพัฒนาและปรับปรุงดดัแปลงผลงาน
การออกแบบตกแต่งภายนอก

สถาปัตยกรรมทางศาสนาท่ีสถาปนิก
ผู้ออกแบบไมส่ามารถจัดการกับรปูทรงและ

รายละเอียดทางมณัฑนศลิปไ์ด้ 

หนังสือเชิญและ
หนังสือลาของ

อาจารย ์
ผลงาน 

ภาพถ่ายบันทึก 
บริการวิชาการ  
ที ่ไทเป ประเทศไต้หวัน 

 

1 - น าความรู้จากการศึกษาดูงานเกี่ยวการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวใหม่  มาปรับ
พัฒนาผลงานตนเองและประยุกตใ์ช้กับการ

ภาพถ่าย 
พฤษภาคม 

2559 
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อ.ไพบูลน์ จิรประเสริฐกลู 
 

เรียนการสอนในรายวิชาทมีร่ับผดิชอบ 
 

 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมสมันา
บุคลากร 

 
 

เข้าร่วมประชุมสมัมนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558 

 
 

เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้
งานระบบสาระสนเทศ TQF  
ในส่วน มคอ.3 และ มคอ.5 
จัดโดยกองบริการการศึกษา  

วังท่าพระ  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2303 ช้ัน 3  

อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
พระราชวังสนามจันทร ์

 
คุณวิไลศรี ช านาญกิจ 

- 1 เพื่อประสิทธิภาพและสมรรถนะในการให้
การสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนที่มี

ปริทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 

ได้รับความรูค้วามรู้ความเข้าใจ เรือ่งเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และหน้าที่
รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

และผูร้ับผดิชอบหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงในการประสานงานกับ

อาจารย์ภายในภาควิชาฯ 
ได้รับความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับการใช้งาน 

ระบบสาระสนเทศ TQF 
ในส่วน มคอ.3 และ มคอ.5 

รายงานสรุป
โครงการสัมนา
บุคลากรคณะฯ 

 
หนังสือเชิญและ

เอกสาร
ประกอบการ

สัมมนา 
2 มีนาคม 2559 
 

27 มิถุนายน 
2559  

 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 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 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
14/4  = 3.50 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. ด้วยสาขาวิชาการออกแบบภายในเป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
สถาปนิก และมีศิษย์เก่าที่ท างานวิชาชีพเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษ ประกอบกับธรรมชาติของสาขา ท าให้การ



60 
 

ด าเนินการหลักสูตรต้องปรับตามวิทยาการความก้าวหน้าและองค์ความรู้ภายในศาสตร์อยู่เป็นประจ าโดย
อัตโนมัติ แม้จะไม่มีระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรก็ตาม 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายใน ของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มี
เป้าหมายในการผลิตมัณฑนากรอาชีพเพ่ือรับใช้สังคมและประเทศชาติในด้านการออกแบบภายในที่มีความ
เข้มข้นในการใช้ศิลปวัฒนธรรมเข้ามาใช้ในการออกแบบระดับสูง เพื่อให้ทันการแข่งขันทั้งระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ สร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพ่ือการเป็นผู้น าในภูมิภาค จุดมุ่งหมายคือการเปิดหลักสูตร
นานาชาติในอนาคต 
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หมวดที ่6 

การบริหารหลักสูตร 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
กลไกที่ด าเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่ ง
สนับสนุน การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน(P) 
1. ภาควิชาฯ มีการด าเนินการจัดการระบบการประกันคุณภาพ
โดยการตั้ง Group Facebook กลุ่มต่างๆ ตามประเภทของ
งานเพ่ือใช้ในการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจท า
ให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความคล่องตัว 
2. คณะมัณฑนศิลป์ มีโครงการต าราฯ ท าให้คณาจารย์สามารถ
ส่งหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ และ รวบรวมเอกสาร
ประกอบการสอนเพ่ือจัดตีพิมพ์ มีการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานคณาจารย์เป็นประจ าทุกปี ส่งเสริมให้คณาจารย์น าผลงาน
ออกมาเผยแพร่ขยายและจัดการองค์ความรู้  
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยส านักหอสมุดมีการสั่งหนังสือ
ตามที่ ภ า ค วิ ช า ฯ  ร้ อ งขอ ไปอย่ า ง สม่ า เ ส มอ  ท า ใ ห้ มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ทันต่อยุคสมัย 
ผลการด าเนินงาน (D) 
การจัดตั้งกรุ๊ปปิดในระบบโซเชียลมีเดีย แม้จะเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้ว
ระบบไวไฟร์ส าหรับสนับสนุนมีความจ าเป็นมาก ในปีการศึกษา 
56 หลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตวังท่า
พระยังไม่พบปัญหานี้เพราะมีระบบสัญญาณไวไฟร์ที่มีคุณภาพ 
เมื่อมีการย้ายวิทยาเขตมาที่พระราชวังสนามจันทร์เกิดปัญหท า
ให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในส่วนนี้ลดลง ซึ่งนักศึกษาของ
หลักสูตรส่วนใหญ่ใช้ระบบสัญญาณไวไฟร์ของตนเองใน
โทรศัพท์มือถือ และแก้ปัญหาโดยการให้นักศึกษาบางส่วนเข้า
ห้องเรียนก่อนแล้วส่งภาพโจทย์หรือส่งข้อมูลผ่านระบบไวไฟร์
ของตนเองแล้วนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็ท างานเหล่านั้นที่หอพัก
ของตนเองหรือที่บ้านแล้วจึงขับรถหรือเดินทางมาส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด เมื่อท าการสอบถามแล้วพบว่าเพราะคุณภาพ
ของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆมี่ส่งผลต่อคุณภาพในการ

บันทึก
ภาควิชา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษามีคุณภาพไม่ได้ตามความ
คาดหวังทางวิชาชีพของนักศึกษาในหลักสูตรและนักศึกษาก็มี
ความมุ่งหวังที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพจึงได้จัดระบบการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกตนเอง
ตามอัตภาพ 
กระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(C) 
จากปัญหาส าคัญในการตรวจสอบของสิ่งสนับสนุนคือสัญญาณ
มาไม่ถึงในชั้นที่จัดการเรียนการสอนทางภาควิชาได้จัดท า
หนังสือทักท้วงเป็นบันทึกไปยังคณะวิชาเพ่ือทราบและให้
ด าเนินการ ซึ่งรอความคืบหน้าอยู่ 
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการ
ปรับปรุง(A) 

ในขณะเดียวกันได้มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาโดยการ
ตรวจสอบจุดขยายสัญญาณอินเตอร์เนตโดยจะท าการเช่าคู่สาย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายสัญญาณไวไฟร์จากการติดตั้ง
เองจากผู้ให้บริการเอกชน โดยอยู่ระหว่างการเทียบราคาเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป  

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2557 ประสบปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ
และครุภัณฑ์ช ารุดเป็นจ านวนมาก เนื่องจากอาคารเรียนใช้งาน
มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ในปีนี้คณะฯได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
และด าเนินการออกแบบปรับปรุงอาคารใหม่ในปี 2558 

โดยในต้นปี 2558 ภาควิชาโดยหลักสูตรได้รับแจ้งจาก
มหาวิทยาลัยถึงการได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ือท าการ
ปรับปรุงวิทยาเขตวังท่าพระโดยด่วน จึงได้มีมติท าการย้าย
หลักสูตรไปด าเนินการจัดการเรียนการสอนกันที่วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ทั้ง 4 ชั้นปี โดยคณะผู้ปกครองได้รับการ
ติดต่อจากคณาจารย์ในหลักสูตรถึงความจ าเป็นและได้รับความ
ร่มมือจ านวนมาก ท าให้สามารถเคลื่อนย้ายทุกองคืปตะกอบ
การจัดการความรู้มาสู่จังหวัดนครปฐมได้อย่างเรียบร้อย
โดยรวมทุกชั้นปี โดยไม่มีข้อร้องเรียน  
 เมือ่ท าการย้ายวิทยาเขตมาสิ่งที่ได้ประโยชน์มากคือขนาดของ
ห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเพาะอย่างยิ่งการใช้พ้ืนที่เพ่ือน าเสนอผลงาน
ออกแบบหรือการปฏิบัติการออกแบบหรือเขียนแบบ แต่พบ
ปัญหาการช ารุดและจ านวนจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนตยังไม่
เพียงพอ  

รายงานการ
ประชุม
ภาควิชา 
 
 
 
ภาพห้องเรียน 
2 วิทยาเขต 
เทียบเคียงกัน 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 



63 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คณะมัณฑนศิลป์ ด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียนและสั่งซื้อ

ครุภัณฑ์ใหม่ในปี 2558 นี้จึงเชื่อว่าจะสามารถจัดการปัญหา
ของเคร่ืองเรือนและครุภัณฑ์ที่ช ารุดเป็นอุปสรรคอยู่ได้ในขณะนี้ 

ซึ่งนอกเหนือจากการสั่งซื้อโดยใช้งบภาครัฐแล้ว หลักสูตร
โดยคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ยังได้จัดท าการระดมทุนเพ่ือพัฒนา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการจัดตั้งทุนเพ่ือเพ่ิมจุดเชื่อมต่อ
สัญญาณและขยายสัญญาณอินเตอร์เนตเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ชั้น 7 ซึ่งเป็นชั้นหลักมนการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้   :  ระดับ 3.00    เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

6.1 ระดับ 3 2 2 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
2 /1  = 2 คะแนน 

ระดับคุณภาพ พอใช้ 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน เป็นสาขาท่ีสามารถหาองค์ความรู้ได้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างง่ายดาย และด้วยเป็นสาขาด้านการออกแบบท าให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใจถึงการปรับตัวและ
ออกแบบวิธีการเรียนเพ่ือให้เหมาะสมกับการขาดแคลนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ ซึ่งสิ่งที่ส าคัญยิ่งมากท่ีสุดคือ
เร่ืองการสนับสนุนเร่ืองระบบสัญญาณอินเตอร์เนตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลักสูตรตระหนักอย่างยิ่งและ
พยายามจัดการโดยไม่เพียงรอหรือพ่ึงพาจากคณะอีกต่อไป 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หากทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน การเพิ่มและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต และการสื่อสารต่างๆ ให้สะดวกต่อการใช้งานจะเพ่ิมความ
คล่องตัวในการสอนได้อย่างมหาศาล และการพัฒนาจะเป็นไปโดยธรรมชาติเอง ด้วยยุคสมัยที่สังคมออนไลน์
และการสื่อสารไร้สายก าลังมีบทบาทอยู่ในขณะนี้ โดยในระยะสั้นนี้หลักสูตรโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้สนับสนุน ศิษย์เก่า และสปอนเซอร์ก าลังร่วมมือเพ่ือประสานงานกันในเร่ืองนี้อยู่ซึ่งจะน ามาใช้ให้ทันในต้นปี
การศึกษา2559 นี้อย่างแน่นอน 
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หมวดที ่7 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. ควรอธิบายระบบกลไกในการรับนักศึกษา  
การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
การบริหารและส่งเสริมพฒันาอาจารย์ ควร
เขียนสิ่งที่ไดด้ าเนนิการแล้วให้ครบถ้วน 

ได้น าข้อคิดเห็นของกรรมการมา
พิจารณาโดยกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชว่ยกัน
เขียนอธิบายระบบและกลไกดังที่พบเห็น
เป็นทั้ง chartและค าอธิบายที่มากยิ่งขึ้น
ในปีการศึกษานี้เพื่อสะท้อนคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
ทั้งนี้ กระบวนการ PDCA ในครั้งนี้ ได้มี
การพยายามน ามาประกอบในแต่ละ
หมวดและแต่ละหัวเรื่องด้วยอักษรย่อ
PDAC รวมถึงในส่วนที่เขียนเชิง
กระบวนการบางองค์ประกอบที่
หลักสูตรต้องการพัฒนาไปในระดับที่
คุแนนคงที่และสูงยิ่งขึ้นในปีถัดไปได้มี
การจัดท าขึ้นมาเป็น Flow chart เพื่อ
ใช้อธิบายให้เป็นระบบและกลไกในการ
แก้ไขและปรับปรุงมากยิ่งขึ้นดว้ย 

การเขียนลงไปในรายละเอียดจะท าให้
อาจารย์ที่สังกัดภาพทุกทา่นมีความ
เข้าใจมากข้ึนส่งผลต่อต่อการส่งไม้ต่อ
เพื่อมอบหมายให้อาจารย์ทุกท่านได้
สามารถด าเนินการได้ในปีถัดไป 
รวมถึงมองเห็นทิศทางพัฒนาคณุภาพ
รายองค์ประกอบตัวบง่ชีไ้ด้ดีและ
ชัดเจนมากยิ่งขึน้ 

2. ควรแสดงกระบวนการ PDCA ให้ชัดเจน 
เสนอข้อมูลการประเมินและน าผลไปพัฒนา
และแก้ไขปรับปรุงให้เห็นเป็นรูปธรรม แสดง
แนวทางปฏิบัติและมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน 

ในข้อมูลการเขียนในแต่องค์ประกอบมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการ
ก าหนดให้มfีlow chart diagram 
และมีการเขียนก ากับกระบวนการ
ด้วย PDACที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น อัน
สะท้อนความเข้าใจที่มีต่อการเขียน
มากยิ่งขึ้น 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 16 ธ.ค.58 (หลักสูตรเก่า) 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

1. ควรเน้นทักษะภาษาอังกฤษด้านการออกแบบ และ
การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันให้มากขึ้น รวมถึง
การตลาด จิตวทิยา การบริหาร การขาย ใช้ในสายอาชพี
จริงเพิ่มมากข้ึน และเครือข่าย สถานทีท่ างานจากรุ่นพี่ 

คณาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบข้อวิพากษ์ส าคัญ
เร่ืองทักษะภาษาอังกฤษและกาใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการตลาด จิตวิทยา การ
บริหาร การขาย ใช้ในสายอาชพีจริงเพิ่มมากข้ึน และเครือข่าย สถานทีท่ างาน
จากรุ่นพี่ นี้เชน่กัน รวมทั้งอภิปรายว่าควรบูรณาการไปยังโจทยก์ารออกแบบจริง
ในแต่ละรายวชิาหลักให้มากข้ึนให้นศ.ได้เข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักในวิชาชีพ
นักออกแบบว่าเก่ียวพันกับทักษะทุกด้านของนักออกแบบที่มากยิ่งขึ้นกว่าในทุก
ยุคที่ผ่านมา 
 

2. โครงสร้างสถาปัตยกรรม (มีอยู่แล้วแต่เนื้อหาและเวลา
เรียนน้อยเกินไป) ควรมีวชิาจัดแสงและภูมิทัศน์ เพิ่ม
ทักษะการน าเสนอผลงาน และควรมีอุปกรณ์
คอมพิวเตอรท์ี่ทันสมัย 

คณาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบข้อวิพากษ์ส าคัญ
เร่ืองวิชาโครงสร้างสถาปัตยกรรมและควรมีวิชาจัดแสงและภูมิทศัน์ เพิ่มทักษะ
การน าเสนอผลงาน และควรมี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย โดยอภิปรายวา่ในหลักสูตรที่ท าการปรับปรุงควร
บรรจุเพิ่มลงไปในค าอธิบายในรายวิชาสถาปัตยกรรม1-2 หรือวิชาเทคโนโลยี
อาคารและงานระบบ หรือเพิ่มวิชาการออกแบบแสงสว่างเป็นวชิาเฉพาะหรือ
วิชาต่อเนื่องเข้าไปในหลักสูตรโดยอาจเป็นการเรียนเพ่ือรับเกณฑ์ผ่านหรือไม่
ผ่านก็ได้ในกรณหีลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตภาคบังคับมากเกินไป(หากจ าเป็น) 
 

3. ในภาคปฏบิัติ ควรฝึกให้เรียนรู้การท างานที่ใกล้เคียง
กับสภาพจริงมากกว่านี้ ควรแนะน าวสัดุ Material และ
ขั้นตอน อุปกรณท์ี่เก่ียวข้อง โดยการศึกษาจากของจริง 
หรือเปิดเป็นรายวิชาที่สอนโดยผู้มีประสบการณ์ และเปิด
โอกาสให้นักศึกษาเห็นงานจริง 

คณาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบข้อวิพากษ์ส าคัญ
เร่ืองควรฝึกให้เรียนรู้การท างานที่ใกล้เคียงกับสภาพจริงมากกว่านี้ ควรแนะน า
วัสดุ Material และขั้นตอน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาจากของจริง หรือ
เปิดเป็นรายวชิาที่สอนโดยผู้มปีระสบการณ์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาเห็นงาน
จริง โดยในทางปฏบิัติหลายๆปญัหาได้น ามาบรรจุลงในมคอ.3ของหลายวิชา 
และมีการทัศนศึกษาดูงานแล้ว เพียงแต่ไม่ได้ก าหนด ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง
ที่ชัดเจนหรือยังไม่เชื่อมโยงกบัมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาที่สัมพันธ์
กับสาขาวิชาการออกแบบภายในที่ชัดเจนนัก ซึ่งแตล่ะรายวิชาคงจะต้องน าไป
พิจารณาทบทวนและน าไปสู่การน าเสนอหลักสูตรรายวชิาใหม่ในปีการศึกษา 
2560 ต่อไป 
 

4. ควรเชิญมัณฑนากร สถาปนกิ ผู้ช านาญเฉพาะทางที่มี
ชื่อเสียงมาหมุนเวียนกนัสอนให้มากข้ึน และควรให้สิทธิ
ในการให้คะแนนแก่อาจารย์พิเศษอย่างเต็มที่ 

คณาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบข้อวิพากษ์ส าคัญ
เร่ืองควรเชิญมัณฑนากร สถาปนิก ผู้ช านาญเฉพาะทางที่มชีื่อเสียงมาหมุนเวียน
กันสอนให้มากข้ึน และควรให้สทิธิในการให้คะแนนแก่อาจารยพ์ิเศษอย่างเต็มที่ 
โดยในทางปฏบิัติหลายๆปัญหาได้น ามาบรรจุลงในมคอ.3ของหลายวชิา และมี
การแก้ไขโดยการเรียนเชิญผูช้ านาญเฉพาะทางมากข้ึนแล้วแต่ยงัไม่ไดก้ าหนด
เป็นลักษณะการตั้งค่าเป้าหมายที่มีผลต่อสมรรถนะหรือเกณฑ์ท้าทายที่มีผล
ต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยแต่ละรายวชิาคงจะต้องน าไปพิจารณาทบทวนและ
น าไปสู่การน าเสนอหลักสูตรรายวิชาใหม่ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป 
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ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
5. สาขาวิชาที่บณัฑิตนิยมเรียนต่อ 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 

คณาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบข้อวิพากษ์ส าคัญ
เร่ืองสาขาวิชาที่บัณฑิตนิยมเรียนต่อ คือ  
Computer Art and Design , Business Development, Computer and 
Engineering Management, English for Business and Technology, 
English for Specific Careers, Langue and Communication ซึ่งจากการ
สังเกตแต่ละสาขานัน้เปน็หลักสตูรสหวิทยาการซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ที่
เชื่อมโยงจากหลายสาขาวิชา โดยเน้นไปในทางด้านเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการที่เชื่อมโยงด้านภาษาเขา้ไปด้วย เพื่อให้ความเฉพาะทางเชิงอาชีพนั้น
มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีก ดังนั้นควรที่จะได้ให้อาจารย์ทั้งภาควิชา
ทบทวนยังองค์ความรู้ด้านอื่นๆที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนที่จะพัฒนา
ร่วมกับหลักสูตรต่อไปได้ในอนาคตที่มีลักษณะเฉพาะทางของตนมากยิ่งขึ้น 

6. ควรมีวิชาที่สนบัสนุนสิ่งทีน่ักศึกษาถนัดและสนใจ ให้
อิสระทางความคิด เสริมความเป็นมืออาชีพทางการเขียน
แบบ อาจก าหนดให้นักศึกษาส่งงานประกวดโดยเป็นงาน
ที่มอบหมายอย่างหนึ่งในวิชาเรียน 

คณาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบข้อวิพากษ์ส าคัญ
เร่ืองควรมีวิชาที่สนบัสนุนสิง่ที่นกัศึกษาถนัดและสนใจ ให้อิสระทางความคิด 
เสริมความเป็นมืออาชีพทางการเขียนแบบ อาจก าหนดให้นักศึกษาส่งงาน
ประกวดโดยเปน็งานที่มอบหมายอย่างหนึ่งในวชิาเรียน โดยพิจารณาให้
แนวความคิดนี้ไปสู่การปฏิบัตโิดยขอความร่วมมือในการก าหนดให้
กระบวนการนี้น ามาใช้ให้อยู่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “ทุก
รายวิชา” โดยให้ช่วยกันท าใหเ้กิดมีการก ากับตดิตามประสิทธิภาพของการ
เรียนที่รุดหน้าขึ้นโดยใช้ทีป่ระชุมกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชาในทุก
ระดับต่อไป 

7. ควรมีรูปแบบการสอนที่แปลกใหม่น่าสนใจข้ึน มีการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยหลักสูตรไม่ควร
เปลี่ยนแปลงบ่อย มีความแนน่อนในหลักสูตร 

คณาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบข้อวิพากษ์ส าคัญ
เร่ืองควรมีรูปแบบการสอนที่แปลกใหม่น่าสนใจข้ึน มีการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน โดยหลักสูตรไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย มีความแน่นอนในหลักสูตร ที่ประชุม
กรรมการหลักสูตรอภิปรายว่ามีความย้อนแย้งกันอยู่ในตัวเองเนื่องจากองค์
ความรู้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ววิธีการเรียนก็รุดหน้าเปลี่ยนไปมาก รูปแบบการ
สอนที่เปลี่ยนไปจึงเปน็เร่ืองส าคัญต่อการก าหนดผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของ
นักศึกษาเป็นส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ท าให้คุณภาพของทักษะและ
รสนิยมของนักศึกษาในแต่ละชัน้ปีลดลง โดยก าหนดให้แสดงหรือเสนอ
รูปแบบการสอนที่แปลกใหมใ่นแตละปีของทุกรายวิชาให้น ามาเสนอได้ใน
มคอ.3 ในทุกรายวิชา 

8. ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เพิ่มกิจกรรมด้านกีฬา 
ระดับมหาวิทยาลัย ควรจัดกลุ่มท างานร่วมกันภายใน
คณะ และตา่งคณะที่มีเนื้อหาวิชาเก่ียวข้องกัน และมีการ
กระจายข่าวสารการจัดกิจกรรมให้ทั่วถึงมากข้ึนด้วย 

คณาจารย์ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรรับทราบข้อวิพากษ์ส าคัญเรื่องจัด
กิจกรรมเพื่อส่วนรวม เพิ่มกิจกรรมด้านกีฬา ระดับมหาวิทยาลยั ควรจัดกลุ่มท างาน
ร่วมกันภายในคณะ และตา่งคณะที่มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวข้องกัน และมกีารกระจาย
ข่าวสารการจัดกิจกรรมให้ท่ัวถึงมากข้ึนด้วย โดยในทางปฏิบตัิหลายๆปัญหาได้น ามา
บรรจลุงในมคอ.3 เพียงแต่ไมไ่ด้ก าหนด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังท่ีชัดเจนหรือยังไม่
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาการออกแบบ
ภายในที่ชัดเจนนัก โดยที่ประชุมเสนอให้ทุกรายวิชาก าหนดให้แสดงหรือใหเ้สนอ
รูปแบบซึ่งแต่ละรายวิชาคงจะต้องน าไปพิจารณาทบทวนและน าไปสูก่ารน าเสนอ
หลักสตูรรายวิชาใหม่ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป 
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ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
                        ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน ใน

ปีการศึกษา2557 ที่ผ่านมา ไมไ่ด้ท าการทวนสอบท าให้จัดการทวนสอบรวมกัน
สองปีการศึกษาระหว่างปีการศกึษา 57-58 โดย 20 กว่ารายวิชานี้ ได้ด าเนนิการ
เสร็จสิ้นไปในชว่ง 21-22กรกฎาคม59 ที่ผ่านมา ซึง่อยู่ระหว่างการน าผลที่ได้
จากการประเมินและทวนสอบมารวมกับผลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมหลักสูตร
ของกรรมการสภาสถาปนิกซึ่งเป็นสถาบันทางวิชาชีพตามกฏหมาย ที่รับรอง
มาตรฐานอีกส่วนหนึ่งของหลักสูตรให้ได้รับการยอมรับในแวดวงอาชีพ ซึ่ง
ก าหนดวันตรวจเยี่ยมหลักสูตรอยู่ในช่วงการจัดนิทรรศการเปิดบ้านภาควิชา
ออกแบบตกแต่งภายใน 22-26 สิงหาคม 2559 ซึ่งเมื่อได้ผลการประเมิน
หลักสูตรเหล่านี้ทั้งหมด ทางกรรมการบริหารหลักสูตรจะได้น ามารวบรวมให้
ครบถ้วนเพื่อน ามาสู่การก าหนดร่างมคอ.2 ส าหรับหลักสูตรศิลปบัณฑติฉบับ
ปรับปรุง 2560 เพื่อส่งต่อให้กรรมการวิพากษ์ที่แต่งตั้งได้ด าเนนิการไปตาม
ขั้นตอนต่อไป 

 
 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน ประเมินโดยใช้การแต่งตั้งเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
      อยู่ระหว่างการรอผลปี 58 ซึ่งเมื่อได้ผลการประเมินหลักสูตรเหล่านี้ทั้งหมด ทางกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
ได้น ามารวบรวมให้ครบถ้วนเพ่ือน ามาสู่การก าหนดร่างมคอ.2 ส าหรับหลักสูตรศิลปบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2560 
เพื่อส่งต่อให้กรรมการวิพากษ์ท่ีแต่งตั้งได้ด าเนินการไปตามขั้นตอนต่อไป (ซึ่งมีส่วนหนึ่งเป็นการแต่งตั้งจาก
สถานประกอบการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ครูอาวุโส ตัวแทนทางอาชีพ ผู้เกี่ยวข้องกับอาชีพ ฯลฯ) 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
รอผลจากคณะกรรมการติดตามผลบัณฑิต ปี
การศึกษา 2558 (สาขาออกแบบภายใน 
ประสานงานโดยคุณ วิไลศรี ช านาญกิจ) 

รอผลจากการวิพากษห์ลักสูตร 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
อยู่ระหว่างการรอผลปี 58 ซึ่งเมื่อได้ผลการประเมินหลักสูตรเหล่านี้ทั้งหมด ทางกรรมการบริหารหลักสูตรจะได้
น ามารวบรวมให้ครบถ้วนเพ่ือน ามาสู่การก าหนดร่างมคอ.2 ส าหรับหลักสูตรศิลปบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2560 เพ่ือ
ส่งต่อให้กรรมการวิพากษ์ที่แต่งตั้งได้ด าเนินการไปตามขั้นตอนต่อไป (ซึ่งมีส่วนหนึ่งเป็นการแต่งตั้งจากสถาน
ประกอบการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ครูอาวุโส ตัวแทนทางอาชีพ ผู้เกี่ยวข้องกับอาชีพ ฯลฯ) 
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หมวดที ่8 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
1. จัดท า (ร่าง) 
มคอ. 2 ศิลป
บัณฑิต  สาขาวิชา
การออกแบบ
ภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุงปี 2560) 

สค.59 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการ

ออกแบบภายใน 

อาจจะไม่เป็นตามแผน เนื่องจากการ
ก าหนดหลักสูตร55จัดท าขึ้นตาม

ปการศึกษาเดิมก่อนอาเซียน ท าให้
การก าหนดปีการศึกษาแตกต่างไป
จากการเปลี่ยนปฏิทินการศึกษามา

เป็นปีอาเซียนในปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนมา
เป็นปีที่ 2 แล้ว โดยจ าเป็นจะต้อง

ก าหนดให้ร่างมคอ.2 ฉบับปรับปรุง
เสร็จในสิงหาคม 59 เพื่อให้ใช้

ระหว่างภาคการศึกษาด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      หลักสูตรของภาควิชาฯ ได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง  และในปี พ.ศ. 2558  ภาควิชาฯ ได้
ปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังหนึ่งตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ (สกอ.) เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มคอ. โดยหลักสูตร
ใหม่นี้วัตถุประสงค์ในการรับใช้สังคมตลอดจนเพ่ือการตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดย
มุ่งเน้นฝึกฝนให้ผู้ศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณ มีความรู้และความเข้าใจในสาขาอย่างถ่องแท้ 

นอกเหนือจากกลไกการปรับปรุงหลักสูตรในส่วนเอกสารนี้แล้ว ภาควิชาฯ เน้นการปฏิบัติจริงและดู
ผลกระทบจากความเป็นจริง ด้วยความที่เป็นหลักสูตรวิชาชีพคณาจารย์สามารถประเมินผลได้จากผลงาน
นักศึกษาในหลักสูตรและผลงานนักศึกษาต่างหลักสูตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในการสอนสามารถ
เสริมในส่วนที่ขาดได้ทันทีปีต่อปี โดยไม่ต้องรอการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เพราะทั้งอาจารย์ประจ าและ
อาจารย์พิเศษที่ท างานวิชาชีพมีองค์ความรู้จากภายนอก น ามาพัฒนาในส่วนต่างๆ ได้และสามารถชี้แนะ
นักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศในปัจจุบัน จึงท าให้สามารถรู้ทันต่อความก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้  

ผลกระทบการพัฒนาหลักสูตรคือแนวทางการประเมินคุณภาพที่หลักสูตรใช้อยู่เป็นไปโดยการรับเอา
แนวทางตามกฏหมายและของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภาระงานส่วนเอกสารการประเมินที่ต้องย้อนกลับไปค้นและ
เรียบเรียงภายหลังจากการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในแต่ละปีซึ่งมีปัญหาและมีความแตกต่างกัน
อย่างมาก โดยแทบไม่สามารถน าผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพมาช่วยแก้ปัยหาคุณภาพที่เผชิญอยู่ได้ในแต่
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ละปีเลย และมีปริมาณมาก ทั้งการประกันคุณภาพภายในคณะฯ ประกันคุณภาพหลักสูตร การขอรับรอง
หลักสูตรจากสภาสถาปนิก และการท าตามเกณฑ์มาตรฐานมากมาย ทั้งยังมีภาระในการตรวจประเมิน
หลักสูตรสายศิลปะสถาบันอ่ืนๆ สิ่งเหล่านี้ท าให้คณาจารย์สูญเสียโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ทั้ง
เวลาในการเขียนต ารา เวลาในการขอต าแหน่งทางวิชาการ ต้องท างานเอกสารและด าเนินการตามที่งาน
ประกันคุณภาพก าหนดภารกิจให้ท าโดยไม่ค านึงถึงธรรมชาติของสาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรก็จะเป็นการท า
ตามกรอบการประกันคุณภาพตามกฏหมายโดยผลการด าเนินการตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้นั้นไม่ได้
สะท้อนคุณภาพจริงของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรงกันนัก 

 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) ยังต้องรอผลการตรวจเยี่ยม
และผลการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกลไกการปรับหลักสูตรตามเกณฑ์ของสกอ.* 

2.1 จากการประมวลเอกสาร มคอ 5 รายวิชาในหมวดเทคโนโลยีและงานระบบอาคาร
ควรเพ่ิมและแยกเนื้อหาในรายวิชานี้ในชัดเจนและเป็นระบบ เพ่ือการปรับปรุง
หลักสูตรในรอบต่อไป 

2.2 ปรับปรุงและลดรายวิชาเลือกที่ไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน และเพ่ิมรายวิชาที่เหมาะสม
กับนักศึกษา ทันต่อความก้าวหน้าในวงวิชาการและวิชาชีพ ปรับปรุงและพัฒนา
รายวิชาเดิมเพ่ือให้ดียิ่งขึ้น 

2.3 ในหมวดวิชาหลักสาขาตามเกณฑ์การแบ่งของสภาสถาปนิก (การออกแบบภายใน 1-
6) ควรแยกรายวิชาในส่วนการออกแบบฉับพลัน (Sketch Design) ออกไปเพ่ือใน
อาจารย์ผู้สอนคล่องตัวในการสอน การประเมินและให้คะแนนไม่เป็นภาระกับผู้
ประสานงานรายวิชาจนเกินไป 

2.4 ส าหรับอีก20 กว่ารายวิชาเพิ่งทวนสอบเสร็จสิ้นไป โดยอยู่ระหว่างการเตรียมรับ
การตรวจเยี่ยมจากสภาสถาปนิกในช่วงเปิดภาคการศึกษา ซึ่งหลักสูตรท าการจัด
นิทรรศการเปิดบ้านภาควิชาและกิจกรรมจุลสัมนามัณฑนากรนิทัศน์ด้วยในคราว
เดียวกัน ระหว่าง 22-26 สิงหาคม 2559 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
ก าหนดให้คณาจารย์เข้าอบรม ประชุม สัมมนา หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 50 ชม. 

ในแต่ละปีการศึกษา และจัดระบบให้คณาจารย์น าผลงานการออกแบบในวิชาชีพที่ท ากันอยู่มาประสานกับการ
เรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ เพราะการท างานวิชาชีพก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และน าเอา
ความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน ก็จะท าให้หลักสูตรพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้อาจารย์น าเสนอ
ผลการพัฒนาอาจารย์ผ่านที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ได้ตลอดทุกการประชุมเพ่ือให้เป็นผลฝนการประกัน
คุณภาพในแต่ละปี 
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2559 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าร่าง มคอ. 2 ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุงปี 2560) ให้แล้ว

เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2559 หรือภายในภาคการศึกษาต้น 2559 (เดือนธันวาคม2559)  โดยให้
เป็นภารกิจร่วมกันระหว่างคณาจารย์สังกัดภาควิชาทุกท่านที่มีภารกิจร่วมกันสอนในหลักสูตรโดยไม่ได้
ท าเฉพาะส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 ท่าน 
เป็นผู้ประสานงานและด าเนินการร่วมกัน 

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ 

1. โครงข่ายสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทางด้วยรถประจ าทางสาธารณะส าหรับคนที่
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. ปฏิบัติการน าเสนอผลงานและผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
จัดโดยวิทยาลัยเพาะช่าง  มิถุนายน 2558 
 

3. The Pomelo tree โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ คร้ังที่ 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 

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง – อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล 

 ผลงานสร้างสรรค์ 
 1.   ที่ปรึกษางานออกแบบศาลาปฏิบัติธรรม บ้านแสงแห่งธรรม  อ.เนินมะปราง   
      จ. พิษณุโลก ธันวาคม 2558 

      2.   ที่ปรึกษางานออกแบบร้านจ าหน่ายสินค้าเวชภัณฑ์  ตึกปิยมหาการุณย์ 
            โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร สิงหาคม 2558 

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม – อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล 
  ผลงานสร้างสรรค์ 

1. ผลงานสร้างสรรค์การออกแบบตกแต่งภายในพุทธสถานและภูมิทัศน์และ
ประติมากรรมวัดโพธิทอง  

2. โครงการออกแบบมหาวิหารพระพุทธองค์ด า  วัดกลันทา  ต าบลกลันทา   
อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พฤศจิกายน 2558 

3. โครงการออกแบบอุโบสถวัดบ้านดงน้อย  อ าเภออู่ทอง จังหวัดสพรรณบุรี 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ตุลาคม 2558 
 

         อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ – อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์ 
  ผลงานสร้างสรรค์ 

1. ร่มจัน / นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.58) 

2. ออกแบบตกแต่งห้องอ่านหนังสือ  อาคารหอสมุด  พระราชวังสนามจันทร์   
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ธันวาคม 2558 

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า – อาจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส 
  ผลงานสร้างสรรค์ 

1. ขัด ไขว้ สาน Interlacing / นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ (15-
27 ก.ย.58) 

2. งานออกแบบนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักออกแบบแห่งปี 2015 เผยแพร่ผลงาน  
ณ  Japan Design Week ประเทศญี่ปุ่น  ตุลาคม 2558 

3. งานออกแบบภายในศูนย์การเรียนรู้ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา   
เร่ิมออกแบบภายใน พฤษภาคม 2557 ด าเนินการเสร็จสิ้น พฤศจิกายน 2558    
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และได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2559  ในการ
ออกแบบ อาคารคีตราชนครินทร์  สถาบันกัลป์ยาณิวัฒนา  ในงานสถาปนิก 59 
ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค  เมืองทองธานี  เมษายน 2559 

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หก – ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี 

ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
1. โครงการวิจัย “การแปลความหมายพุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎกสู่การสร้างสรรค์

ศิลปะร่วมสมัย (หัวหน้าโครงการ/งานวิจัยเดี่ยว) ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
2. ออกแบบและสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารพุทธองค์ด า  วัดกลันทา  

ต าบลกลันทา  อ.เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  
 

 
  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น  โดยในปะ
การศึกษา 2558 นี้ มีนักศึกษาอยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนทั้งสิ้นท่านละ  4-5 คน   (ระบุชื่อ
นักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ 1.โครงการออกแบบตกแต่งภายใน 

เดอะฮาบิแทท รีสอร์ทแอนด์สปา เขา
ใหญ ่จ.นครราชสีมา 
2.โครงการออกแบบตกแต่งภายใน
โรงแรมเดอะกรู๊ฟโฮเทล พัทยา ชลบุรี 
3.โครงการออกแบบตกแต่งภายในแอ๊ท 
อีสท์ สมุย สีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต 
4.โครงการออกแบบตกแต่งภายในเดอะ
ออริค กรุงเทพมหานคร 

1.นางสาวณัฐชา ยศรวิกุล 
 
 
2.นางสาวณัฐสุดา เครือนพคุณ 
 
3.นางสาวธันยพร เชษฐพฤนท์ 
 
4.นางสาวปุณยนุช โพธิ์วัฒนคุณ 
 

อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล 1.โครงการออกแบบภายในอินเตอร์วีฟป์  
เคปพันวา  รีสอร์ท  แอนด์ สปา จังหวัด
ภูเก็ต 
2.โครงการออกแบบภายใน สิเนห สมุย 
รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3.โครงการออกแบบภายในสถานีรถไฟ
หัวล าโพง  กรุงเทพฯ 
4.โครงการออกแบบภายในอะนาลิเกล  
รีสอร์ทแอนด์สปา  เกาะสมุย   
จังหวัดสุราษฎร์ 
5.โครงการออกแบบภายในโรงแรมแก
รนด์เซ็นเตอร์พอยต์  เพลินจิต  

1.นายพสวีร์  สุขสโมสร 
 
 
2.นางสาวกานต์ธิดา พิพัฒน์รัตนถาวร 
 
3.นายณรัช  ฐานะกอบกุล 
 
4.นางสาวปุณณภา  คุปต์สินชัย 
 
 
5.นางสาวภาวินี  คุณปสุต 
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กรุงเทพฯ 
 
 

 

อาจารย์กศิตินทร์ ชุมวรานนท์ 1.โครงการกเสนอแนะออกแบบตกแต่ง
ภายในศูนย์การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์
ชุมชนเมือง (ออแกเนอรี) ลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
2.โครงการออกแบบตกแต่งภายในสูนย์
ฝึกอาชีพและตลาดน้ า  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.นายกฤตภาส ตรีนุชจนัสกุล 
 
 
 
2.นางสาวธีราพร  ทวีพรเกษมสุข 
 
 
3.นายสินรัก  เขมะปิณฑานนท์ 
 
4.นางสาวชลธนา  นะภาโชติ 
 
 
5.นางสาวนวพรรณ  ชโยปถัมภ์ 
 
 

 

อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล 1.โครงการออกแบบภายในอินเตอร์วีฟป์  
เคปพันวา  รีสอร์ท  แอนด์ สปา จังหวัด
ภูเก็ต 
2.โครงการออกแบบภายในศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนบางคนที  จังหวัด
สมุทรสงคราม 
3.โครงการออกแบบภายในโรงแรมหลัง
สวน  กรุงเทพฯ 
4.โครงการออกแบบภายในตะโกลา  
เขาหลัก  รีสอร์ท  จังหวัดพังงา 

1.นายพสวีร์  สุขสโมสร 
 
 
2.นายไชยพร  ทัดชัง 
 
 
3.นายปารณัท  ศุภมงคลทวีสุข 
 
4.นางสาวนัทญา  วิโรจน์แสงทอง 
 

อาจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส 1.โครงการออกแบบเดอะ ทัช รีสอร์ท
แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต 
2.โครงการออกแบบภายในโรงแรมโนโว
เทล ภูเก็ตกะรนบีช  รีสอร์ท แอนด์ 
สปา จังหวัดภูเก็ต 
3.โครงการออกแบบภายในเดอะเพิร์ฟ  
เกาะยาวน้อย  รีสอร์ท  จังหวัดกระบี่ 
4.โครงการออกแบบภายในเอวิสตา  

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
เกาะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.โครงการออกแบบภายในโรงแรมพูล
แมน  ภูเก็ต  อาร์คาเดีย  หาดในทอน  
จังหวัดภูเก็ต 
3.โครงการออกแบบภายในโรงแรมยู
สาทร  กรุงเทพ 
 

1.นางสาวกิจมาศ  ชัยประภา 
 
2.นายน้ าเพ็ชร  เพ็ชรรักษ์ 
 
 
3.นางสาวลลิตา  ญาวีระ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์ 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : อาจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 6 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี 
 
yลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….….. 
 
เห็นชอบโดย : อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์  (หัวหน้าภาควิชา) 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
 
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง  (คณบดี) 
 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
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เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี) 
5. ข้อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

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

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นายชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
การออกแบบภายใน 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2540 
2553 

2 น.ส.วราพร กฤษณมิษ อาจารย ์ ศ.บ. 
Master of Science 

การออกแบบภายใน 
Interior Design 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Pratt Inst., USA. 

2531 
2536 

3 นายไพบลูย์ จิรประเสริฐกุล อาจารย ์ ศ.บ. 
BachelorDegree 
Master of Science 

การออกแบบภายใน 
Architecture 
Advanced Architectural Design 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Pratt Inst., USA. 
Columbia U., USA. 

2538 
2544 
2545 

4 นายกศิตินทร ชุมวรานนท ์ อาจารย ์ ศ.บ. 
Master Design  

การออกแบบภายใน 
Del Prodottod'Arredo 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Academia Italiana, Italy 

2533 
2547 

5 นายณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส อาจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
การออกแบบภายใน 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2546 
2552 

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

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นายชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
การออกแบบภายใน 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2540 
2553 

2 นายธชัวิทย์  สีบุญเรือง 
(23 ก.พ.58) 

อาจารย ์ ศ.บ. 
Master of Arts 

การออกแบบภายใน 
Architectural Design 

ตรงกับ
หลกัสูตร 

ม.ศิลปากร 
U. of Sheffield,UK. 

2546 
2555 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

3 นายไพบลูน์  จิรประเสริฐกูล อาจารย ์ ศ.บ. 
BachelorDegree 
Master of Science 

การออกแบบภายใน 
Architecture 
Advanced Architectural Design 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Pratt Inst., USA. 
Columbia U., USA. 

2538 
2544 
2545 

4 นายกศิตินทร ชุมวรานนท ์ อาจารย ์ ศ.บ. 
Master Design  

การออกแบบภายใน 
Del Prodottod'Arredo 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Academia Italiana, Italy 

2533 
2547 

5 นายณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส อาจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
การออกแบบภายใน 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2546 
2552 

 
ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นายเอกพงษ์  ตรีตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. ออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2538 
2 นายเอกชาติ จนัอุไรรัตน ์ ศาสตราจารย ์ ศ.บ. 

Dip. 
M.F.A. 

ออกแบบภายใน 
Industrial Design 
Interior Architecture 

ม.ศิลปากร 
Domus, Italy 
The School of the Arts 
Institute of Chicaco, 
USA. 

2528 
1980 
2001 

3 ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร รองศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 
ศป.ด 

ออกแบบภายใน 
สถาปัตยกรรมภายใน 
ศิลปะและการออกแบบ 

ม.ศิลปากร 
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ม.ศิลปากร 

2526 
2541 
2557 

4 นายเทิดศักดิ์  เหล็กดี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
ศศ.ม. 

ศิลปไทย 
การบริหารงานวฒันธรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ธรรมศาสตร ์

2541 
2547 

5 ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล อาจารย ์ ศ.บ. ออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2534 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

สถ.ม. 
สถ.ด. 

สถาปัตยกรรมภายใน 
สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ 

ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง 
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

2545 
2556 

6 นายพฒันา  เจริญสุข อาจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
การออกแบบภายใน 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2531 
2551 

7 นายสมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล อาจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
การออกแบบนิเทศศิลป ์

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2528 
2545 

8 นายศมประสงค์  ชาวนาไร่ อาจารย ์ ศ.บ. 
ศศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
โบราณคดสีมัยประวตัิศาสตร ์

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2523 
2530 

9 นายสญัญา สุขพูล อาจารย ์ ศ.บ. 
M.A. 

ออกแบบภายใน 
Design for the Environment 

ม.รังสิต 
Chalsea College of Art 
and Design, UK. 

2539 
2002 

10 นางสาวสลิล  สมัครพงศ ์ อาจารย ์ ศ.บ. 
M.Sc. 

การออกแบบภายใน 
International Business and 
Management for Design 

ม.ศิลปากร 
The University of Salford 

2545 
2552 

 
ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
หน่วยงาน/ต าแหน่ง 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับปริญญา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
1 อาจารย์นิวัฒน์   สีใสเพชร  ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์

ไฟฟ้าก าลัง) 
วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าก าลัง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหา

นคร 
2546 

2 อาจารย์กิตยิศ   ยศสมบตั ิ  ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์   
ปริญญาโท ร้านค้าขายยา & 
การให้ค าปรึกษา (Phamacy 
Clinic,  เภสัชศาสตร์  

เภสัชศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- 
 
- 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
หน่วยงาน/ต าแหน่ง 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับปริญญา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
3 รศ.พรรณเพญ็ ฉายปรีชา อาจารย์เกษียรอายุ

ราชการ 
ศ.บ. 
M.S. 

ออกแบบตกแต่งภายใน 
Graphic Arts 

ม.ศิลปากร 
Texas A & I University,USA. 

2507 
1973 

4 อาจารย์ ดร.บุญชนะ  บุญเลิศ  ปริญญาตรี (สาขานิติศาสตร์)   
ปริญญาโท (สาขาบริหารธรุกิจ)  
ปริญญาเอก (สาขาพัฒนาและ
ปฏิรูปองค์กร) 

สาขานิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัเกริก 
Cebu Doctor's University  
Cebu City, Philippines 

- 

5 อาจารย์วิบูลย์   ติรมงคล กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท WVK Design 

ศ.บ. 
M.F.A. 

การออกแบบภายใน 
Interior Architecture 

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

2530 
1998 

6 อาจารย์ระรวย  ธนานาถ อาจารย์ประจ า 
ม.ศรีปทุม 

ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2528 
2545 

7 อาจารย์ชวนะ   ช่างสุพรรณ  ศ.บ. การออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2531 
8 อาจารย์ทีปกร  แย้มกสิกร กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ANY IDEA 
ศ.บ. ออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2526 

 
9 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ปณติา  วงศ์มหาดเล็ก อาจารย์ประจ า 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ม.ศลิปากร 

สถ.บ. 
M.Sc 

สถาปัตยกรรม 
Constuction Project  
Management Umist 

ม.ศิลปากร 
UK. 

2538 
2546 

10 อาจารย์นิรันดร์ ไกรฤกษ์ อาจารย์เกษียรอายุ
ราชการ 

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

ออกแบบตกแต่งภายใน 
Interior Architecture 

ม.ศิลปากร 
Paris ,France 

2507 
2524 

11 อาจารยส์ัญญา   สุดล้ าเลศิ  ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

โบราณคด ี
โบราณคด ี

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

- 
- 

12 อาจารย์ธรกร   บุญลือ  ศ.บ. จิตรกรรม ม.ศิลปากร - 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
หน่วยงาน/ต าแหน่ง 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับปริญญา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
13 อาจารย์พีระพงศ์    ผลเจริญ  ศ.บ. จิตรกรรม ม.ศิลปากร - 
14 คุณสมชาย จงแสง กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เดคก้า จ ากัด 
ศ.บ. ออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2526 

 
 
ตารางท่ี 1.1-10 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มีการประชุมภาควิชาฯ ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง มีผูเ้ข้าร่วมประชุมเกินร้อยละ 80 มี
การวางแผนงานปรับการเรยีนการสอนในรายวิชาหลักสาขา เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรเพื่อให้ตรงกับคุณวุฒมิีความรู้ความสามารถและเวลาในการบริหารหลักสตูร 

   
บันทึกข้อความภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน ปีการศึกษา 2557-

2558  
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มี มคอ 2 ที่ผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 31 กค 
2555 และก าลังอยูร่ะหว่างการขอรับรองหลักสูตรจากสภาสถาปนิก    

มคอ. 2 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปดิสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4    

มคอ 3 ในปีการศึกษา 2557 

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

มีการจัดท าแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

   

มคอ.5 และ มคอ.6 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

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

มีการจัดท า มคอ.7 
   

มคอ.7 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการจัดทวนสอบ 
   

บันทึกข้อความภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน ปีการศึกษา 2557-

2558 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

มีการพัฒนาปรับปรุงสามารถดไูดจ้าก มคอ 3 ในปีการศึกษา 2557 
   

มคอ 3 ในปีการศึกษา 2557 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

มีการปฐมนเิทศอาจารย์ใหม่และการจัดอบรมสมัมนาคณาจารย์  จัดการโดย
มหาวิทยาลยัและคณะฯ    

เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ
บุคคลากรใหม่ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

มีการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพด้วยการสนับสนุนจากคณะฯ โดยมี
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์อย่างต่อเนื่องในทุกปี    

บันทึกข้อความภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน ปีการศึกษา 2557-
2558 และ สูจิบตัรแสดงผลงาน

คณาจารย์คณะมณัฑนศลิป ์
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า

มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยคณะฯ 
   

เอกสารโครงการการสมัมนาของ
เจ้าหน้าท่ีคณะมณัฑนศลิป ์
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางองค์ประกอบนี้ มีผลต่อตัวบ่งชี้ 4.2.3 
 

ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
1 โครงข่ายสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทางด้วยรถประจ าทาง

สาธารณะส าหรบัคนท่ีมีความพิการ (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ สมาคมสภาคนพิการทุก
ประเภทแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษา 11 แห่ง 

ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ 
อ.สัญญา สุขพูล 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อน าเสนอผลการศึกษาและ
ส ารวจเส้นทางเดินรถประจ าทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) ชานต่ า และพิธีส่งมอบรายงานผล
การศึกษา 20 ส.ค.58 

 

2     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

     

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
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ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
     

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
1 โครงการวิจัย “การแปลความหมายพุทธปรัชญาจาก

พระไตรปิฎกสู่การสรา้งสรรค์ศลิปะร่วมสมัย 
(หัวหน้าโครงการ/งานวิจัยเดี่ยว) 

ผศ.เทิดศักดิ์  เหล็กด ี ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา โครงการวิจัย 
ผศ.เทิดศักดิ ์
เหล็กด ี

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
     

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1 ขัด ไขว้ สาน Interlacing อ.ณัฐรฐนนท ์ทองสุทธีพีรภาส นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบ
คณะฯ (15-27 ก.ย.58) 

สูจิบัตร
นิทรรศการ 2 ร่มจัน อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์ 

   

3 ออกแบบและสร้างสรรค์จติรกรรมฝาผนังภายในวิหารพุทธ
องค์ด า  วัดกลันทา  ต าบลกลันทา  อ.เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผศ.เทิดศักดิ์  เหล็กด ี วัดกลันทา  ต าบลกลันทา  อ.เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ธันวาคม  
2558 

ภาพถ่ายผลงาน
ออกแบบ
สร้างสรรค ์

  
 

   

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ(ค่าน้ าหนัก 0.60) 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
1 รถเมล์ชานต่ า  ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ ตีพิมพ์ระดับชาติ  20 สิงหาคม 2558 บันทึกข้อความที่

ประชุมภาควิชาฯ 
มี.ค.2559 

บันทึก/ภาพ/
แปลน 

2 ออกแบบตกแต่งห้องอ่านหนังสือ  อาคารหอสมดุ   
พระราชวังสนามจันทร์  มหาวิทยาลัยศลิปกร 

อ.กศิตินทร  ชุมวรานนท์ ส านักหอสมุด พระราชวังสนามจนัทร์   
มหาวิทยาลยัศิลปากร   ธันวาคม 2558 

บันทึก/ภาพ/
แปลน 

3 ออกแบบร้านกาแฟ  อ.กศิตินทร  ชุมวรานนท์ นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา  งาน Sign Asia Expo 
2105 ณ บริเวณด้านหน้า ฮอล์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าอมิ
แพ็ค เมืองทองธานี 
12-15 พ.ย.2558 

บันทึก/รายงาน
การประชุม(ครั้งท่ี 
2 ภาคต้น 2558 
ในวันพุธ ที่ 18
พฤศจิกายน 

2558 
ภาพ/แปลน 

4 งานออกแบบภายในศูนย์การเรียนรู้  
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

อ.ณัฐรฐนนท ์ทองสุทธีพีรภาส เริ่มออกแบบภายใน พฤษภาคม 2557 ด าเนินการเสร็จสิ้น 
พฤศจิกายน 2558   และได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะ
สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2559  ในการออกแบบ 
อาคารคีตราชนครินทร์  สถาบันกัลป์ยาณิวัฒนา  ในงาน
สถาปนิก 59 ศูนย์แสดงสินคา้  
อิมแพค  เมืองทองธาน ี เมษายน 2559 

บันทึก/รายงาน
การประชุม

ภาควิชาฯ ครั้งท่ี
2/2558 26 

พฤษภาคม2559 
/ภาพ/แปลน 

5 ที่ปรึกษางานออกแบบศาลาปฏิบตัิธรรม บ้านแสงแห่งธรรม 
อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก 

อ.ไพบูลน์  จิรประเสริฐกลู อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  ธันวาคม 2558 ภาพถ่ายผลงาน
ออกแบบ
สร้างสรรค ์
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
6 ที่ปรึกษางานออกแบบร้านจ าหน่ายสินค้าเวชภณัฑ ์ อ.ไพบูลน์  จิรประเสริฐกลู ตึกปิยมหาการุณย์  โรงพยาบาลศริิราช  กรุงเทพมหานคร 

สิงหาคม 2558 
ภาพถ่ายผลงาน

ออกแบบ
สร้างสรรค ์

7 โครงการออกแบบมหาวิหารพระพุทธองค์ด า  วัดกลันทา  
ต าบลกลันทา  อ.เมือง จังหวัดบุรรีัมย ์

อ.สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พฤศจิกายน 2558 ภาพถ่ายผลงาน
ออกแบบ
สร้างสรรค ์

8 โครงการออกแบบอุโบสถวัดบ้านดงน้อย  อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสพรรณบรุ ี

อ.สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ตุลาคม  2558 ภาพถ่ายผลงาน
ออกแบบ
สร้างสรรค ์

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
1 การประดับตกแต่ง "รุ่งอรุณแห่งความสุข" บนถุงประดาษ

สินค้า 
ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ งาน Malaysia-Thailand Art Exchange : MATRAX 2015 

ณ Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi 
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 

ภาพประกอบ
ผลงานออกแบบ 

2 งานออกแบบนิทรรศการเผยแพรผ่ลงานนักออกแบบแห่งปี 
2015  

อ.ณัฐรฐนนท ์ทองสุทธีพีรภาส เผยแพรผ่ลงาน ณ งาน Japan Design Week ประเทศญี่ปุ่น 
ตุลาคม 2558  

ภาพประกอบ
ผลงานออกแบบ 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 ปฏิบัติการน าเสนอผลงานและผลงานสร้างสรรค ์ ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ ได้รับการตีพิมพร์ะดับนานาชาติ จดัโดยวิทยาลัยเพาะช่าง 

มิถุนายน 2558 
ภาพการน าเสนอ

ผลงาน 
2 The Pomelo tree  ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ โครงการเผยแพร่ผลงานสรา้งสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 

3 (The 3rd  International Creative Art Disseminating 
2016) วันท่ี 12  พฤษภาคม 2559 ณ หอศิลป ์

รายงานการ
ประชุมคณาจารย ์
ภาควิชา ครั้งท่ี
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
มหาวิทยาลยัศิลปกร  วังท่าพระ  โดยความร่วมมือระหว่าง
บัณฑิตวิทยาลัย กับ คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์  คณะสถาปตัยกรรม  คณะมัณฑนศลิป์  คณะดุรยิางค
ศาสตร์ หอศิลป์ สภาคณบดีแห่งประเทศไทย และสภา
คณบดีและสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย 
 

2/2558 26 
พฤษภาคม 

2559/ 
หนังสือเชิญการ
ได้รับคัดเลือกให้
น าเสนอผลงาน 
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ค านวณด้วยโปรแกรม Excel) 
 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน   ได้มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน   ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 4.00 

5,004 
4.25 4.25 

1,176 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85.00 
56 

100 5.00 
57-1 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 - 9.25/2 = 4.62 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 2 - ระดับ 3  

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 2 - ระดับ 3  

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 2 - ระดับ 3  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 - 9/3 = 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 2 - ระดับ 3  

ตัวบง่ช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ - 6.67/3 = 2.22 2.22 
ตัวบ่งช้ี 4.2.1ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 20.00 

0 
0 0 

6 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

20.00 
2 

33.33 2.78 
6 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 12.00 

10.8 
180 5.00 

6 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  ระดับ 2 - ระดับ 3  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 - 8.78/3 = 2.93 ปานกลาง 
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 2 - ระดับ 3  
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 2 - ระดับ 3  

ตัวบ่งช้ี 5.3การประเมินผู้เรยีน ระดับ 2 - ระดับ 3  
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 10 10 100 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 - 14/4 = 3.50 ด ี

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 - 2  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 - 2/1 = 2.00 น้อย 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ - 42.85/13 3.30 ปานกลาง 

 
 
 
ตารางที ่6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ค านวณด้วยโปรแกรม Excel) 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 0.00 0.00 ดีมาก 
3 3 0.00 - - 0.00 ปานกลาง 
4 3 0.00 - - 0.00 ปานกลาง 
5 4 0.00 0.00 - 0.00 ปานกลาง 
6 1 - 0.00 - 0.00 น้อย 

รวม 13 0.00 0.00 0.00 0.00 ปานกลาง 
ผลการ
ประเมิน 

 - ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 
  

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

 
ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

โครงการเพิ่มสัญญาณเครือข่ายและจุดเช่ือมต่อ
สัญญาณอินเตอร์เนตไร้สายความเร็วสูงเพื่อพัฒนา
คุณภาพประสิทธิภาพในการเรียนการสอนด้าน
การออกแบบภายในของนักศึกษาโดยภาควิชา 
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แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

โครงการจัดเก็บผลงานทุกรายวิชาของหลักสูตร 
55และ 60 เพื่อการจัดการความรู้สู่สังคม
สาธารณะและบริหารเครือข่ ายวิชาการและ
วิชาชีพการออกแบบภายในระดับภูมิภาคและ
ประเทศ 

     

โครงการบริการประชาสัมพันธ์หลักสตูรต่อภูมิภาค
และบริหารเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาบัณฑิต
และวิชาชีพ 

  
 

  

โครงการติดตามผลการพัฒนารูปแบบการสอน
และการให้การบ้านในแต่ละวิชาของหลักสูตร60 

     

โครงการส ารวจข้อคิดเห็นและเสนอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อคุณภาพหลักสูตร60 

  
 

  

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

 
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
แผนการพัฒนาการประกัน
คุณภาพ 

 
แผนการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของหลักสูตร 

 

การบริหารเครือข่ายวิชาการ
ร่วมกับคู่เทียบและวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาการประกัน
คุณภาพระดับชาติ/

นานาชาติ 

การจัดท าแนวทาง
ประกันคณุภาพของ
ตนเองร่วมกับคู่เทียบ

ที่ได้มาตรฐาน 

แผนการพัฒนารูปแบบการ
สอน 

แผนการพัฒนารูปแบบการสอนที่
สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู้ ที่
คาดหวังในแต่ละหมวดวิชาชีพ
สถาปั ตยกร รมภาย ในและ
มัณฑนศิลป ์
 

 

การจัดการความรู้และการ
บริหารองค์ความรู้สู่การ
จัดหารายได้และการเพิม่

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาความ
เป็นเลิศและการธ ารง
กระบวนการสอบเข้า
เพื่อให้ได้นักศึกษา
คุณภาพเป็นเลศิที่สุด
ในแต่ละปีการศึกษา 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพ

บุคลากร 
 
แผนการพัฒนาคณุวุฒิทาง

วิชาการขอบคณาจารย์ประจ า
หลักสตูรและภาควิชา (ศึกษาต่อ
,เพิ่มคุณวุฒิทางวิชาการ,งาน
สร้างสรรค์ งานวิชาชีพ ฯลฯ) 

แผนการจดัตั้งทุนสนับสนุน
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
บุคลากรหลักสูตร/ภาควิชา 

การจัดท าระบบและ
กลไกการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์

ใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์
หลักสตูรที่ตอบสนอง

สังคมด้วยแนวคดิ
แบบมัณฑนศลิป ์

 
 
 



94 
 

 
 
 

 
 
 
 


