รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)

ในการจัดทารายงาน มคอ. 7 (รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร) และการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self Assessment Report-Curriculum) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน
โดยมีรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามรอบปีการศึก ษา จึงกาหนดให้รายงานผลการดาเนินงานตาม
องค์ป ระกอบคุณภาพคู่มือการประกัน คุณภาพการศึ กษาภายใน ระดับหลักสู ตร และมีรายละเอียด
ครอบคลุมสอดคล้องตามรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร มคอ.7

วัน เดือน ปี ที่รายงาน
1 ก.ค.61
1

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คานา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะ
มัณฑนศิลป์ ซึ่งกากับดูแลอยู่ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยใช้แนวทางของ สกอ.ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
การกากับ มาตรฐาน องค์ป ระกอบที่ 2 บั ณ ฑิต องค์ ประกอบที่ 3 นักศึ กษา องค์ป ระกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม
พัฒ นานั กศึก ษา การวางระบบกระบวนการจัด การเรี ยนการสอน จานวนอาจารย์ต่ อนัก ศึก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การดาเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้กาหนดไว้เป็นระบบและกลไก รวมไปถึงแผนดาเนินการ ใช้เวลา
เตรียมการสอนและหาความรู้เพิ่มเติม ระหว่างปิดภาคการศึกษาเพื่อทาการรวบรวม เรียบเรียงเอกสารจน
เรียบร้อยเสร็จสิ้น
และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของภาควิชา
ออกแบบตกแต่งภายในมาพร้อมกันนี้

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการออกแบบภายใน
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1 กรกฏาคม 2561
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บทสรุปผู้บริหาร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากรมีพื้นฐาน
การปรับปรุงมาจากต้นแบบหลักสูตรวิชาชีพปริญญาบัณฑิต สาขามัณฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
ที่มีการปรับปรุงฯตามทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยการศึกษาเรียนรู้สุนทรียศาสตร์ใน
การใช้พื้นที่ การประยุกต์ศิลปะและการออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางสาคัญในการประกอบวิชาชีพมัณฑนากร
ตาม กฎกระทรวงกาหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 และมีความสาคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์และนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงการมีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการการออกแบบภายในของ
ประเทศไทยในบริบ ทของประชาคมอาเซีย นในปัจจุบัน โดยในปัจจุ บันวิช าชีพมัณฑนากรเป็นต้นแบบของ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต ที่ผลิตนักออกแบบภายในหรือมัณฑนากร ที่ได้รับความนิยมในการเรียนอย่างกว้างขวาง
และหลักสูตรในลักษณะเดียวกันเป็นที่นิยมในหมู่ผู้เรียน และได้แตกแขนงออกไปหลายหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใน
แบบสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต วิท ยาศาสตร์บัณฑิต แบบครุศาสตร์ศิลปะบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต เทคโนโนยีอุตสาหกรรมบัณฑิต เพื่อร่วมแนวทางการผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานนักออกแบบ
ภายใน
เพื่อธารงความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาสาขาศิลปะการออกแบบและเป็นผู้นาสถาบันเรียนรู้และ
พัฒ นาเศรษฐกิจ เชิงสร้ างสรรค์ ภายใต้กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จึงเป็นที่มาของการจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่คณะฯ และภาควิชาได้
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สู่ระดับหลักสูตรในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยพิจารณา 6 องค์ประกอบ และ 13 ตัวบ่งชี้
โดยในภาพรวมของผลการประเมินตนเองทุกองค์ประกอบอยู่ในเกณฑ์พอใช้ค่อนข้างดี

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ผ่าน
ผ่าน

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

4.20

4.20

100

5.00

4.60

ดีมาก

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

-

5,118
1,218
56
56
9.20/2 =

ระดับ 3
ระดับ 4

-

ระดับ 3
ระดับ 4

3
4

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ระดับ 3

-

ระดับ 3

3

4.00
85.00
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ระดับ 3
-

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
10/3 =
3.33
7.78/3 =
0
6
2
6
7.00
6
9.59/3 =

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
20.00
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
20.00
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
20.00
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 2
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 4
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 4
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน
ระดับ 4
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
12
10 ข้อ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
12
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
17/4 =
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
3/1 =
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
48.79/13

องค์ประกอบที่
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินหลักสูตร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สรุปรวม

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ดี

ระดับ 3
2.59

3

0

0.00

33.33

2.78

116.67

5.00

ระดับ 4
3.20

4
ดี

ระดับ 4

4

ระดับ 4

4

ระดับ 4

4

100

5.00

4.25

ดีมาก

ระดับ 3
3.00
= 3.75

3
ปานกลาง
ดี

คะแนนที่ได้และผลการประเมิน
ผ่าน
4.60
3.33
3.20

หมายเหตุ
ได้มาตรฐาน
ดีมาก
ดี
ดี

4.25

ดีมาก

3.00
3.75

ปานกลาง
ดี
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เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้แก่องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร ในรายละเอียดองค์ประกอบที่ 2
บัณฑิต โดดเด่นที่ตัวชี้วัดภาวะการได้งานทาของบัณฑิตที่มีผลการดาเนินงานเป็นผลลัพธ์ 100 % สะท้อนให้
เห็นถึงคุณภาพของหลักสูตรที่ประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ
และผู้ว่าจ้าง ส่วนในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร ที่อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก สะท้อนถึงความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ที่บ่งบอกถึงผลลัพธ์ของคุณภาพหลักสูตรได้อย่าง
ชัดเจน
องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา และองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และยังสะท้อนถึงคุณภาพของ
อาจารย์ที่มีความสามารถทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตามการดารงตาแหน่งทางวิชาการ ยังสามารถพัฒนาให้ได้ระดับ
คุณภาพเพิ่มขึ้นอีกได้ รวมถึงร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกเป็นตัวบ่งชี้ที่กาลัง
ดาเนินการแก้ไขและสนับสนุนพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ได้เกณฑ์คะแนนที่เหมาะสม
องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ได้แก่องค์ประกอบที่ 6 ได้ระดับ 3 ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ใน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังคงเป็นประเด็นที่ขึ้นอยู่กับข้อจากัดด้านงบประมาณ สถานที่และ
เมื่อการปรับปรุงอาคารเรียนของคณะฯ ที่วิทยาเขตวังท่าพระแล้วเสร็จ ก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
จุดเด่นของหลักสูตรที่ยังมีความต่อเนื่องมาตลอด 60 ปี ยังคงได้แก่ เรื่องที่หลักสูตร/ภาควิชามีความ
โดดเด่นระดับชาติและปรับปรุงหลักสูตรตามพัฒนาการของสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง 5 ครั้ง สามารถรับ
นักศึกษา ที่มีคุณภาพเป็นเลิศในด้านทักษะการปฏิบัติงานทางศิลปะการออกแบบตามความถนัดของสาขาวิชา
โดยมีสถิติจานวนการรับสมัครเข้าสูงอย่างต่อเนื่องมาตลอด 60 ปี และเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เป็น
ต้ น แบบซึ่ ง พั ฒ นาวิ ช าชี พ ขึ้ น มาจากทั ก ษะของศิ ล ปิ น คณะเดี ย วของประเทศไทยคื อ คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นคณะวิชาทางศิลปกรรมที่มีศิษย์เก่าได้รับการยอมรับในระดับศิ ลปินแห่งชาติด้าน
วิชาชีพมัณฑนากร (จรูญ อังศวานนท์ มัณฑนศิ ลป์รุ่น 1, ศิลปินแห่งชาติ 2558) ศิลปินศิลปาธร (สมชาย จง
แสง มัณฑนศิลป์ 24, วิฑูรย์ คุณาลังการ มัณฑนศิลป์รุ่น 25) ปัจจุบัน ยังคงได้รับเชิญสอนและร่วมวิพากษ์
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นที่สนใจในกลุ่มนักเรียนที่มุ่งเรียนในสายวิชาชีพนี้ มาตลอด 60 ปีจนถึงใน
ปัจจุบัน
อนึ่ง ข้อสังเกตในด้านอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 ที่ปรับปรุงรายนามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังคงเป็นศิษย์เก่าและ
มัณฑนากรมืออาชีพ ที่ตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางพัฒนาตนเอง มาสู่การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อผลิต
บัณฑิตนักออกแบบระดับอาชีพที่มีคุณภาพ เพราะหลักสูตรเน้นการสอนเพื่อออกไปประกอบวิชาชีพ ซึ่ง
ย้อนแย้งกับตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 ในปัจจุบันซึ่งยังคงเป็นการวัดตาแหน่งทางด้านวิชาการ และผลงาน
ทางวิชาการ ซึ่งหากจะให้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนดีขึ้น จะต้องทาการปรับปรุงโครงสร้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใหม่ให้มีสัดส่วนเป็นนักวิชาการทีม่ ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปีการศึกษา 2560 ที่ประชุม
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ภาควิชาได้อภิปรายให้ความเห็นชอบและดาเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในครั้งนี้ จึงได้ทา
การปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยใช้ที่ประชุมภาควิชา มีมติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
เป็น 6 ท่าน โดยเพิ่มวุฒิสถาปนิกวิชาชีพ (อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล) และอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ซึ่งเป็นศิลปินรางวัลระดับชาติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี) เพื่อเพิ่มคุณภาพอาจารย์ที่สกอ.ชี้วัดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทั้ง 2 ท่านมีอายุราชการและอายุงานนานถึง 19 ปี และ 12 ปี ตามลาดับ ดังเป็น
ผลที่เป็นอาจารย์ 6 ท่านในตารางอาจารย์ปัจจุบัน ทั้งนี้ จากการประเมินตนเองและทบทวนเอกสารพบว่า มี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรดังต่อไปนี้
ในส่วนของหลักสูตร
1. จากการประมวลเอกสาร มคอ.5 รายวิชาในหมวดเทคโนโลยีและงานระบบอาคาร ประเด็น
ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ปัญหาในการใช้แหล่ง
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน มีผลกระทบคือขาดการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
เอกสารประกอบสอนที่มีกระจัดกระจายอยู่บนสารสนเทศและยังลาดับความเข้าใจได้ไม่ดีพอ
นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในห้องเรียนได้ช้าเพราะปัญหาของสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน
2. นักศึกษาขาดประสบการณ์ที่ยังไม่มีในการทางานจริง
3. ปรับปรุงและลดรายวิชาเลือกที่ไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน และเพิ่มรายวิชาที่เหมาะสมกับ
นักศึกษา ทันต่อความก้าวหน้าในวงวิชาการและวิชาชีพ ปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเดิม
เพื่อให้ดียิ่งขึ้น
4. ในหมวดวิชาหลักสาขาตามเกณฑ์การแบ่งของสภาสถาปนิก (การออกแบบภายใน 1-6)
ควรแยกรายวิชาในส่วนการออกแบบฉับพลัน (Sketch Design) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน
คล่องตัวในการสอน การประเมินและให้คะแนนไม่เป็นภาระกับผู้ประสานงานรายวิชา
ในส่วนของอาจารย์
1. ควรเพิ่มจานวนอาจารย์ให้เหมาะสมกับจานวนนักศึกษา (1 ต่อ 8)
2. สนับสนุนให้มีการขอตาแหน่งทางวิชาการโดยรับอาจารย์เพิ่มเติมเพื่อลดภาระงานของอาจารย์
แต่ละท่านลงเพื่อให้มีเวลาในการทาเอกสารประกอบการสอน หนังสือ และตาราต่างๆ
3. การกระจายภาระงานและจัดระบบสนับสนุน หรือเพิ่มพนักงานสายสนับสนุนที่เหมาะสมกับงาน
เพื่อให้อาจารย์มีเวลาแบ่งไปสาหรับชีวิตส่วนตัวให้มีความสุขในการทางาน
ทั้งนี้ ทางหลักสูตรยังคงเสนอแนวทางพัฒนา ไม่ได้คานึงถึงข้อจากัดด้านงบประมาณ โดยขอความ
อนุเคราะห์ภาควิชาฯ หรือคณะฯ ควรบริหารจัดการบุคลากรเพื่อให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรมาช่วยให้ความ
อนุเคราะห์ดูแลงานด้านเอกสารประกันโดยเฉพาะเพื่อให้มีระบบการทางานประกันคุณภาพฯ เป็นไปด้วยความ
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รวดเร็ว คล่องตัวและสอดคล้องกับธรรมชาติของบุคลากรส่วนใหญ่ในสังกัดภาควิชาเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับมือ
อาชีพในด้านวิชาชีพมัณฑนากรและมีชื่อเสียงระดับประเทศที่วงการวิชาชีพรู้จักและให้การยอมรับการทางาน
ด้านเอกสารอาจไม่เชี่ยวชาญหรือมีนโยบายสนับสนุนให้คณาจารย์ประจาหลักสูตรเหล่านี้มีการพัฒนาตนเองใน
การทางานด้านเอกสารอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งในอนาคตควรศึกษาวิธีการประกันคุณภาพด้วยวิธีการอื่นๆ
ที่ง่ายและสะดวกเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาขาเพื่อลดภาระการทางานในส่วนนี้ลง เช่น ระบบ CUPTQA ที่เป็น IQA เป็นต้น
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 วันที่รายงาน 1 ก.ค.60
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25500081105674
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
มคอ. 2
1. อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์
2. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
3. อ.ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล
4. อ.พัฒนา เจริญสุข
5. อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล
6. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี

ปัจจุบัน
1. อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์
2. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
3. อ.ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล
4. อ.พัฒนา เจริญสุข
5. อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล
6. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย)

สภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 14 มิ.ย.61

อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
1. ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์
ประจาหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิตศิลปะการออกแบบนานาชาติ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง
ประจาหลักสูตรมหาบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการอสังหาริมทรัพย์
3. รองศาสตราจารย์ ร้อยตารวจเอก ดร.อนุชา แพ่งเกษร ประจาหลักสูตรมหาบัณฑิตศิลปะและการออกแบบ
4. อาจารย์ศมประสงค์ ชาวนาไร่
5. อาจารย์สัญญา สุขพูล
6. อาจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส
7. อาจารย์ ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล ประจาหลักสูตรมหาบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการอสังหาริมทรัพย์
8. อาจารย์สลิล สมัครพงศ์
9. อาจารย์ภาคย์ธิร์วัฒน์ บุญมี
10. อาจารย์พสุ จารุศิริ
11. อาจารย์ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์
12. อาจารย์ศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ (บรรจุเมื่อ 2 มี.ค.61)
อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
- ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรข้างต้น
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อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2)
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 ธนานาถ
(มัณฑนากรและศิษย์เก่า)
10. อาจารย์ชวนะ ช่างสุพรรณ
(มัณฑนากรและศิษย์เก่า)
11. อาจารย์ทีปกร แย้มกสิกร
(มัณฑนากรและศิษย์เก่า)
12. ผู้ช่วยศาสตราจาย์ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก
13. อาจารย์นิรันดร์ ไกรฤกษ์
(ดุษฎีบัณฑิต และอาจารย์อาวุโส)
14. อาจารย์สัญญา สุดล้าเลิศ
15. อาจารย์ธรกร บุญลือ
16. อาจารย์พีระพงศ์ ผลเจริญ
17. คุณสมชาย จงแสง
(ศิลปินรางวัลศิลปาธร)
อาจารย์พิเศษเหล่านี้มีรายนามปรากฏในหนังสือเชิญสอนและปรากฏในเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5
ของแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในฐานะวิทยากรและอาจารย์พิเศษ ช่วงปีการศึกษา 2559
และ ปีการศึกษา 2560
หมายเหตุ :

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท
ต่างๆ ของหลั กสูตร ที่เ ป็นอาจารย์ประจาของมหาวิ ทยาลัยศิล ปากร ได้รับการตี พิมพ์ เผยแพร่ ระหว่างปี
พ.ศ. 2556 – 2560

สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (ตลอดปีการศึกษา 2560)
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับ พ.ศ. 2558)
เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
จานวนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน
อาจารย์ 4 ท่าน รวม 6 ท่าน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามแนวทางที่สกอ.กาหนด โดย
แสดงคุณสมบัติอาจารย์เทียบเคียงใน
หนังสือชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยและ
สกอ.เมื่อ มิ.ย.59
เป็นไปตามแนวทางที่สกอ.กาหนด โดย
แสดงคุณสมบัติอาจารย์เทียบเคียงใน
หนังสือชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยและ
สกอ.เมื่อ มิ.ย.59
เป็นไปตามแนวทางที่สกอ.กาหนด

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-9
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-9
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-9

ถึงกาหนดปรับปรุงตามรอบฯ ในปี พ.ศ.
2560 (ครั้งล่าสุด พ.ศ.2555) ได้ทาการ
ปรับปรุงหลักสูตรจนเสร็จสิน้ และ ได้รับ
การอนุมัติหลักสูตรใหม่จากสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60

และหลักสูตรปรับปรุง ฯ 2560 ได้
ดาเนินการทวนสอบทุกรายวิชาเมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
1. ปริญญาตรี ประเมินเกณฑ์ 5 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 4 และ 10)
2. บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 10)
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
 หลักสูตรได้มาตรฐาน
1.1
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนจานวนมากเป็นศิษย์เก่าและมัณฑนากรวิชาชีพที่มี
ใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญและวุฒิสถาปนิกมากที่สุดในประเทศไทยที่มาเป็นอาจารย์
ประจาในหลักสูตร มีคณาจารย์ประจาจานวนมากมีความรู้ความสามารถและชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
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2. กระบวนการรับนักศึกษาและกลไกการสร้างผลผลิตบัณฑิตที่แข็งแกร่งเป็นแนวปฏิบัติยึดถือมา
โดยตลอดจนมีชื่อเสียงในสังคมอย่างกว้างขวาง คุณภาพของทักษะอาชีพมัณฑนากรเป็นที่
ยอมรับมาโดยตลอดและต่อเนื่อง
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการและพัฒนาการทางสังคมอย่างต่อเนื่องถึง
5 ครั้ง แสดงถึงความใกล้ชิดของหลักสูตรการเรียนการสอนกับอาชีพมัณฑนากรที่อยู่ในวงการ
ออกแบบตกแต่งภายในของประเทศ
โอกาสในการพัฒนา
1. พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ที่หลากหลายและก้าวหน้ามากขึ้นในยุคปัจจุบันตามความสนใจ
เฉพาะของผู้เรียนและสังคม
2. พัฒนาการเปิดรับผู้เรียนให้มีความหลากหลาย การเปิดหลักสูตรนานาชาติหรือสองภาษา
การศึกษาที่มีความหลากหลายที่ตอบโจทย์นักออกแบบที่มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ผ่านประสบการณ์ฝึกอบรม และหลักสูตรอาชีพมัณฑนากร
เพื่อเป็นนักออกแบบย่อยแขนงต่างๆ สาหรับผู้ต้องการเรียนรู้ทั่วไป และผู้สูงวัยรองรับอนาคต
3. ต่อยอดองค์ความรู้ของบัณฑิตจบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีความสนใจที่หลากหลาย
นอกเหนือไปจากวิชาชีพมัณฑนากร เช่นการบริหารและจัดการเครือข่ายธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ การตรวจสอบอาคาร นักออกแบบและนักสร้างสรรค์เฉพาะทาง ศิลปิน
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปี
จานวนที่ จานวนที่สาเร็จการศึกษา
การศึกษา รับเข้า
ตามหลักสูตร
(1)
(2)
2558 2559 2560
2555
2556
2557
2558
2559
2560

อัตราการสาเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ (โดยรวมที่
สาเร็จก่อนเกณฑ์)

จานวนที่ จานวนที่
คงอยู่สิ้นปี ออกระหว่าง
การศึกษา เรียนจนสิน้
2560
ปีการศึกษา
(3)
2560 (4)

51
45
(2)
(1)
88.24
70
58
(6)
82.86
67
55
82.09
70
70
73
( ) คือ จานวนนักศึกษาที่สาเร็จเกินกว่าระยะเวลาหลักสูตร

1
3
11
69
69
68

อัตราการคงอยู่
X 100

2
3
1
1
1
5

1.96
4.29
16.42
98.57
98.57
93.15

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา :
1. เนื่องจากค่านิยมในหลักสูตรนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ภาควิชาจึงมีมติเปิดรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 เพิ่มขึ้นจากจานวน 50 คน เป็น 70 คน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556
2. นักศึกษาลาออกเนื่องจากต้องการศึกษาในสาขาวิชาอื่น
3. ปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
เริ่มใช้หลักสูตร)
จานวนจบในรุ่น
2555
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2556
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2557
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

60

59

58

57

56

รวม

1
51
1.96
6
70
8.57
55
67
82.09

2
51
3.92
58
70
82.86
-

45
51
88.24
-

-

-

48
51
94.12
64
70
91.43
55
67
82.09
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ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
เริ่มใช้หลักสูตร)
2558
2559
2560

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

60

59

58

57

56

รวม

จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

70
70
73
-

-

-

-

-

70
70
73
-

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา :
1. นักศึกษาลาพักการศึกษาเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ และ ครอบครัว
2. นักศึกษาสอบไม่ผ่านรายวิชาบังคับของภาควิชา
3. ปัจจัยด้านความประพฤติและการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา
4. ปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษา
5. ปัจจัยด้านสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุให้ทัศนคติและเป้าหมายของนักศึกษาเปลี่ยนไป
ระหว่างการศึกษา
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2559 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ลาดับ
ที่
1

2
3
4

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ผลรวมค่า
คะแนน
(1)

จานวนข้อ จานวนคน ค่าเฉลี่ย
ที่ตอบ
ที่ตอบ (4) = (1)
(2)

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
5,118
21
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
762
3
(2) ด้านความรู้
728
3
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
718
3
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
751
3
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
1,185
5
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
974
4
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20)

(3)

58

(2)X(3)

4.20

58
58
58
58
58

4.38
4.18
4.13
4.32
4.09

58
62

4.20

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิตฯปี
การศึกษา
2559

58
93.55
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: ค่าเฉลี่ย 4.23
: ค่าเฉลี่ย 4.20
: ค่าเฉลี่ย 4.00
: ค่าเฉลี่ย 4.00

เกณฑ์ประเมิน : 4.23 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4.20 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 4.00 คะแนน

การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเทียบกับปีที่ผ่านมาและการประเมินผลเพื่อการพัฒนาต่อไปใน
กระบวนการ
จากผลการประเมินของผู้จ้างงานของบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2559 พบว่า ผู้จ้างงานของบัณฑิตมี
ความพึงพอใจการทางานในภาพรวมของบัณฑิตทุกด้าน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้
จ้างงาน เรื่องความรู้ การฝึกปฏิบัติ ทักษะด้านที่ควรเน้น หรือเพิ่มเติมเป็นพิเศษ บัณฑิตมีคุณภาพ ทางด้าน
ความรู้ด้านการออกแบบเป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มศักยภาพขอบัณฑิต ผู้จ้างงานเสนอให้บัณฑิตเพิ่มความรู้พื้นฐาน
ในการประสานงานกับวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การลงมมือปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ทราบความเป็นไปได้ในการ
ออกแบบ เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ เพิ่มทักษะด้านการสื่อสารด้านการ
ทางานและประสานงานกับผู้อื่น ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา การนาเสนอผลงาน ฝึกทักษะด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ เน้นความเข้าใจในการออกแบบให้มากขึ้น การวิเคราะห์ และประเมินศักยภาพของตัวเอง
ในการทางาน แนะนาให้เสริมทักษะในเรื่อง Detail & Drawing การเขียนแบบเชิงลึก For contruction
รวมถึงการเรียนรู้เรื่อง วัสดุพื้นฐาน ความเข้าใจในธรรมชาติชของวัสดุ บัณฑิตควรพัฒนาทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานไปจนถึงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ เรียนรู้ความรู้เรื่อง
โครงสร้างอาคาร เพิ่มเติมความรู้ด้านรายละเอียดของงานออกแบบตกแต่งภายใน เช่น detail ต่างๆ ในงาน
ก่อสร้าง ควรเน้นในด้านทักษะอื่นๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ กับงาน Interior Designแนวความคิดและทักษะ
การใช้โปรแกรม ฝึกวิธีการคิด concept design ให้มากกว่านี้
ด้านจรรยาบรรณหรือคุณลักษณะที่ควรมีในวิชาชีพ บัณฑิตมีความรับผิดชอบค่อนข้างมาก บัณฑิต
มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพและมีจรรณยาบรรณ มีความขยันและอดทนรับผิดชอบในงานที่มอบหมายเป็นอย่างดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้และสร้างสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซื่อสัตย์กับงานที่ได้รับมอบหมาย และความ
ตั้งใจในการทางาน รับผิดชอบงาน รักในอาชีพและทุ่มเทกับวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น และ
ค้นคว้าสิ่งใหม่ตลอดเวลา ควรมีความซื่อสัตย์และมีแนวทางเป็นของตนเองที่ชัดเจน
ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ หน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ควรพึงจะมีต่อสังคมวิชาชีพ บัณฑิตควรเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในด้านการทางาน หรือ
จากผู้ที่มีประสบการณ์ จากการที่ได้รับบัณฑิต จากภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์
ศิลปากร เอกลักษณ์เฉพาะที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นของบัณฑิต คือ ทักษะการสเก็ตช์งานมือ รวมถึงความ
เข้าใจในเรื่องสัดส่วน ซึ่งมีความโดดเด่นกว่าบัณฑิต ในรุ่นเดียวกันจากสถาบันอื่นๆ การเอาใจใส่ เข้าถึง
ง่ายของคณาจารย์ มีผลอย่างมากต่อกาลังใจและความกล้าที่จะเรียนรู้ของนักศึกษา ทัศนคติที่ดีด้านการเรียน
การสอน สามารถส่งผลเชิงบวกต่อบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจการเรียน มุ่งมั่นในการพัฒนางานออกแบบ
ได้เป็นอย่างดี
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ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปีรุ่นจบปีการศึกษา 2559 (ตัวบ่งชี้
ปริญญาตรี) วันที่สารวจ 28 พ.ย.2560
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

ร้อยละ

จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จ
การศึกษา
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
ตรงสาขาที่เรียน
ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา
ก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

62
59

100
95.16

52

88.14

6
43
13

10.17
76.79
23.21

2

3.39

1
58-2
59-2-0-1

1.69
-

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

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

2.2

หลักสูตรระดับ
หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ

ข้อมูลจาก
แบบสอบถามของ
ทางคณะฯ

100
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 4.25 คะแนน

การวิเคราะห์ผลที่ได้
ข้อมูลจากการสารวจจานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด และให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 95.16 ของจานวนบัณฑิตทั้งหมด พบว่าปริมาณบัณฑิตทั้ง 52 คน มีอาชีพ
หลังจบการศึกษาทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย
1. การได้รับเข้าทางานตรงตามสาขาที่สาเร็จการศึกษามาจานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 76.79
ของจานวนบัณฑิตทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก
2. การได้รับเข้าทางานไม่ตรงตามสาขาที่สาเร็จการการศึกษามาจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ
23.21 ของจานวนบัณฑิตทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระดับน้อยมาก
3. ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.17 ของจานวนบัณฑิตทั้งหมด ซึ่งอยู่ใน
ระดับน้อยมาก
ผลการสารวจแสดงให้เห็นว่าปริมาณบัณฑิตที่ประกอบอาชีพตรงตามสายงานที่สาเร็จการศึกษามามี
จานวนสูงมาก แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนของภาควิชาบรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
18

คุณภาพ ออกสู่สังคม เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนางานสายวิชาชีพการออกแบบต่อไปในภายภาคหน้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หลักสูตรได้ให้ความสาคัญบัณฑิตที่จบ ที่ทางานไม่ตรงสาขาวิชาและประกอบอาชีพ
อิสระมากขึ้น เพื่อดูความสอดคล้องกับกลุ่มทักษะวิชากลุ่มทักษะทางสังคม ชุดใดในหลักสูตรที่นักศึกษา
นาไปใช้ประกอบการทางาน ซึ่งจากการสัมภาษณ์บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามตรงกัน
ในด้านวิชาชีพพื้นฐานมัณฑนศิลป์ และสังคมอยู่ร่วมกันในคณะที่มีสาขาวิชาออกแบบมากที่สุดในประเทศไทย
ทาให้นักศึกษามีสังคมที่กว้างมองภาพรวมในการใช้ชีวิตหลังจากจบการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น
เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองเป็นอย่างยิ่ง
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
ค่าเฉลี่ย 4.00
ค่าเฉลี่ย 4.20
2.2
ร้อยละ 85.00
ร้อยละ 00.00
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
4.20
5.00
9.20/2 = 4.60 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. บัณฑิตส่วนใหญ่มีความตั้งใจและมีความรักในสายงานวิชาชีพ จึงก่อเกิดเป็นความอดทนในการ
ทางานอย่างมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่การสร้างสรรค์งานออกแบบที่ตนได้รับมอบหมายให้
บรรลุผลตรงตามเป้าหมาย
2. บัณฑิตมีทักษะการเขียนแบบและทักษะการทางานจริงครบถ้วนได้ตรงตามมาตรฐาน
3. บัณฑิตสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานทั้งในสายอาชีพการออกแบบ และ สาย
อาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีคุณภาพ
4. บัณฑิตที่จบเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการในการเข้าทางาน และได้รับการตอบประเมิน
คุณภาพการทางานอยู่ในระดับเกณฑ์ดีมาก
โอกาสในการพัฒนา
1. พัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยการเน้นการทางานเป็นหมู่คณะ เรียนรู้
และตระะหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในแนวทางกระตุ้นให้นักศึกษาเรียนรู้จาก
สภาพแวดล้อมรอบตัวที่สัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ เพื่อต่อยอดให้นักศึกษานาความรู้ไป
ใช้ในการประกอบวิชาชีพในการณ์ต่อไป
3. พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกออกแบบด้วยโปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว และชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
4. พัฒนา เปิดกว้าง และสนับสนุนให้นักศึกษาได้นาเสนอ concept ของงานออกแบบที่มีความ
แปลกใหม่และเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

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

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ข้อมูลสถิติการ
รับนักศึกษาของ
คณะมัณฑนศิลป์
รายงานการ
ประชุมภาควิชาฯ

สิงหาคม 60

วิชาชีพ (มาตรฐานวิชาชีพมัณฑนากร)

นาข้อสอบมาใช้
ให้คะแนน

หัวหน้าภาค/ตัวแทน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรกากับติดตามฯ

จัดการข้อร้องเรียน
กรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้ข้อคิดเห็น
และแนวนโยบายเพื่อปรับปรุงในการแก้ปัญหา
และ/หรือการจัดสอบในครั้งถัดไป
แผนผังกระบวนการรับและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (การออกแบบภายใน)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เป็น หลั กสู ตรวิชาชีพมัณฑนากรของประเทศไทยที่ได้รับ
การยอมรับจากสังคม มีกระบวนการ คัดเลือก นักศึกษา โดยใช้การ
จั ดสอบที่มีคุณภาพ ผ่ านระบบและกลไกที่ชัดเจนโดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เข้าเป็นส่วนร่วม ดังนี้
1. มีการตั้งคณะกรรมการ ออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การ
สอบสัมภาษณ์ ครอบคลุมถึงกระบวนการ พิจรณาแผนการ
กาหนดจ านวนรับนักศึกษา ตามแผนการพัฒนาคุณภาพ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

และ คุณลักษณะ นักศึกษาทีส่ อดคล้องกับหลักสูตร ( P )
2. คั ด เลื อ ก นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ ร ะดั บ ผลคะแนน ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่าที่ไม่น้อยกว่า 50% ( D )
3. ในกรณีที่นักศึกษาผ่านเกณฑ์ มีไม่ครบตามจานวน ที่เปิดรับ
ภาควิชา จะพิจรณา การเปิดสอบ รอบพิเศษ เพื่อคัดเลือก
และรั บ นั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ให้ ค รบตามจ านวน (โดยใช้
กระบวนการ ผ่ า นที่ ป ระชุ ม กรรมการหลั ก สู ต ร และ
กรรมการประจาคณะมัณฑนศิลป์) ( C )
4. การทบทวนลั ก ษณะข้ อสอบรับ นั กศึ ก ษา มี การวางแผน
คัดเลือกให้ได้นักศึกษาที่มี ทักษะ ความถนัดเฉพาะตนใน
การออกแบบภายในที่ ส อดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บการรั บ
นั ก ศึ ก ษาเข้ า เรี ย นของคณะ และตรงตามปรั ช ญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ( C )
ผลการดาเนินงาน
ตั้งแต่การปรั บ หลักสู ตรในปี 2560 หลั กสู ตรมีการทบทวน
สถานภาพและความเสี่ ย งของหลั ก สู ต รตลอดเวลาผ่ า นอาจารย์
ประจาหลักสูตร, ผู้บริหารคณะวิชา และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(C) ได้มี ม ติเ ป็ น เอกฉัน ท์ ในการทาการปรั บจ านวนรั บ นัก ศึก ษา
เพิ่ ม ขึ้ น 40% (A) โดยก ากั บ ติ ด ตามคุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษาผ่ า น
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจารายวิชาทุกรายวิชาผ่านกลไก
การประชุมภาควิชา ซึ่งยังคงใช้นโยบายจานวนการรับนักศึกษานี้
มาจนถึงปัจจุบัน
การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา (PDCA)
มี ก ารจั ด ประชุ ม พิ จ ารณา จุ ด เด่ น และจุ ด ด้ อ ย ของ
กระบวนการ การคัดเลือก เพื่อหาแนวทางการพัฒนา กระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา
ภาควิชาได้ร่วมกันพิจารณาถึงคุณลักษณะของนักศึกษาที่ ( P,D
) ให้ เ ป็ น ไปตามความต้ อ งการของหลั ก สู ต ร โดยทุ ก ปี จ ะมี ก าร
ทบทวนสัดส่วนการรับนักศึกษาทั้งจากการสอบตรง การจัดสัดส่วน
นักเรียนโควตาจากโรงเรียนเขตภูมิภาค นักเรียนสายอาชีวะ และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกิดความเหมาะสม
โดยวั ด ผลสั ม ประสิ ท ธิ์ จากผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ ม าจาก
สถาบัน แต่ละประเภทโดยมีการปรับสมดุลย์ อัตราส่วนการรับเข้า
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในทุกปีการศึกษา ( C )
ในปีการศึกษา 2559 ที่ประชุมมีมติ ( A ) เพิ่มจานวนรับนักเรียน
จากสัดส่วนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มากขึ้นโดยลดสัดส่วนจาก
นักเรียนอาชีวะสืบเนื่องจากด้วยคุณภาพทักษะและวิชาการของ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

นักศึกษาที่รับเข้าในช่วง 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ตรงกับเป้าหมาย
ที่หลักสูตรกาหนดไว้ (ELO) ซึ่งได้มีผลต่อเนื่องมาใช้ในปีการศึกษา
2560 ได้เพิ่มสัดส่วนโควต้าการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสาธิตฯ
เป็น 2 โควต้า
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. หลั ก สู ต รฯ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะฯ มี ก ารจั ด
นิทรรศการเปิดบ้านภาควิชาทุกปี ( P ) ซึ่งมีการจัดสัมนา
วิชาการด้านการออกแบบภายในในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อ
เป็นการแนะนาภาควิชากับนักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองที่มี
ความสนใจ ได้ เ ข้ า ใจถึง วิ ธี ก ารในการเรี ย นการสอนของ
ภาควิชา
2. ภาควิ ช าได้ มี ก ารเผยแพร่ ภ าพการเรี ย นการสอน และ
ผลงานสร้างสรรค์แต่ละรายวิชาของนักศึกษาปัจจุบัน ลง
ระบบโซเชียลมีเดีย อย่างต่อเนื่อง เช่น facebook เพื่อให้
นั กศึ กษาใหม่ ได้ ค้น คว้ าและศึกษาได้ด้ ว ยตนเองก่ อนเข้ า
ศึกษา
3. อาจารย์ประจาภาควิชาได้มีการนัดหมายกับนักศึกษาใหม่
เพื่ อ พบปะในกิ จ กรรมระดั บ ชาติ เ ช่ น บ้ า นและสวนแฟร์
2559-2560 งาน BIG&BIH งานสัมนาวิชาการระดับชาติ
ด้านคนพิการ และงานสัปดาห์สถาปนิก เพื่อเป็นการแนะนา
และให้ความรู้กับนักศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพ
4. ภาควิ ช าได้ ท าความร่ ว มมื อ กั บ คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ ใ นการ
สนับสนุนโครงการ Dec Art camp 2018 โครงการสาหรับ
การเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะกับเยาวชนทั่วประเทศ
ผลการดาเนินงาน
1. โครงการ Open house ได้รับความสนใจของนักเรียน
นักศึกษา และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก มีการเดินทางมา
เข้ า ชม และให้ ก ารตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี รวมถึ ง เป็ น การ
ส่งเสริมให้นักศึกษาปัจจุบันได้มีกิจกรรมร่วมกันจัดสถานที่
และกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
2. มีการต่อยอดเป็น Facebook จนพัฒนาต่อเป็น Fackbook
page ของแต่ละชั้นปี ให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงาน
3. นั ก ศึ ก ษาใหม่ ไ ด้ รู้ จั ก กั น ได้ แ ลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ซึ่ ง กั น และกั น รวมถึ ง ได้ ค วามรู้ ค วามเข้ า
เกี่ยวกับวิชาชีพก่อนเข้าศึกษามากขึ้น
4. เป็นการเผยแพร่ภาควิชาให้นักเรียนระดับเยาวชนได้รู้จัก
มากขึ้น และสร้างแรงบันไดใจในการนาศิลปะมาประยุกต์ใช้

เอกสาร
ขออนุมัติ
โครงการ Open
house ปี
การศึกษา 2560
Decorative
arts, silpakorn
University,
facebook
บันทึกข้อความ
เลขที่ ศธ 6814
วันที่ 11 ก.ค.
พ.ศ. 2560
ภาพประกอบ
ในวันที่ทา
กิจกรรม
ภาพประกอบใน
วันที่ทากิจกรรม
และเอกสาร
ขออนุมัติ
โครงการ Open
house ประจาปี
การศึกษ 2560
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ในการดาเนินชีวิต
การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
สืบ เนื่ องจากการพัฒ นาระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรฯในรอบหลายปีที่ผ่านมา ในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรได้กาหนดผลการเรียนรู้คือให้นักศึกษา
ใหม่ทั้งที่มีภูมิล าเนาต่างจังหวัดและนักศึกษาใหม่ที่ภูมิล าเนาใน
พื้ น ที่ ร ายงานผลการด าเนิ น การกิ จ กรรมต่ อ คณาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรผ่านระบบโซเชียลมีเดียของภาควิชาฯ

เอกสารการ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการ
เตรียมตัวก่อน
เข้าเรียน

ภาพเอกสารผล
การดาเนินการ
เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของรุ่น 62

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา
นักศึกษาใหม่ในทุกๆ ปี ให้ ความร่วมมือ และนาผลงานมา
ขอรับ คาปรึ กษาเป็นจานวนมาก ส่ งผลให้นักศึกษามีความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนของหลักสูตร
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้

: ระดับ 3
: ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
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เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.2)

: ระดับ 3
: ระดับ 3

ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- หลักสูตรจัดการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะ ปฏิทินการศึกษาของ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตร/ภาควิชา
กลไกการควบคุม ดู แ ล ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
บันทึกข้อความ
( P,D )1.มีการประชุมและหารือร่วมแสดงความคิดเห็นกันในก
ภาควิชา วางแผนกลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรให้แต่ละวิชาให้มีความ ประชุมภาควิชา
เชื่อมต่อกันและสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลถึงกันได้มากขึ้น เพื่อเพื่ม ประจาวันที่ 21
สั ก ยภาพการเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการของนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง จะแสดง มิถุนายน พ.ศ 2561
รายละเอียดในองค์ประกอบ 5
( C ) 2. ในทุกปีการศึกษา ภาควิชาฯจะมี การแต่งตั้งอาจารย์ ที่ ภาพบรรยากาศการ
ปรึกษาทางวิชาการเป็นจานวน 3 ท่านต่อชั้นปี เพื่อให้คาแนะนากับ จัดการเรียนการสอน
นักศึกษา โดยหลักสูตรมีการตรวจสอบ กากับและติดตามนักศึกษา
ในการให้ คาปรึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องทางวิชาการและปัญหา เอกสารประเมิน
ส่วนตัว ตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาจนจบการศึกษา อย่างทั่วถึง
อาจารย์ผู้สอน
( A ) 3. มีการติดต่อและแจ้งข่าวฝากประชาสั มพันธ์และการ
ติดตามตัวนักศึกษาผ่านระบบโซเชียลมีเดียเพื่อการเข้าถึงและสร้าง ประจาปี พ.ศ.2560
สัมพัน ธ์ที่ดี กับนักศึกษา ครอบคลุมถึง การติดตาม ผลการเรียน
บันทึกข้อความ เรื่อง
ของนักศึกษา รายบุคคล อย่างใกล้ชิด
4. สนับสนุนการสร้างระบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องเพื่อให้นักศึกษา ขออนุมัติจัดโครงการ
ได้มีเครื อค่ายและได้ช่ว ยเหลื อกันเองในด้านการเรียนรู้และชีวิต พัฒนานักศึกษาและ
ความเป็นอยู่ โดยทดลองเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้ร่วมแนะนา รวมถึง อาจารย์แลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นกับผลงานรุ่ นน้องโดยมีอาจารย์เป็นผู้ดูแลอย่าง เรียนรู้ทักษะและ
ใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาระหว่างชั้นปีได้มีโอกาศรู้จักกันมากขึ้น
ประสบการณ์
ผลการดาเนินงาน
1. คาดว่านักศึกษาจะมีภาระงานน้อยลง แต่มีความสามารถ บันทึกข้อความ เรื่อง
ในการเชื่อมโยงข้อมูลและความรู้ในการเรียนการสอน จนกระทั่ง ขอแจ้งผล ทัศนศึกษา
สามารถสร้างผลงานสร้างสรรค์แต่ละชิ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายวิชา 301 202
2. นักศึกษามีความกล้าที่จะเข้าหาอาจารย์และแสดงความ
เทคโนโลยีอาคารและ
คิดเห็นมากขึ้นเมื่อเกิดปัญหาทั้งทางด้านการเรียนการสภาพจิตใจ ระบบเทคนิคเพื่องาน
ทาให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถูกแก้ไขอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3. ระบบโซเชียลมีเดีย ทาให้สามารถส่งข้อมูลการศึกษาหรือ ออกแบบภายใน
ติดต่อประสานงานกับนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. นักศึกษามีเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือกัน เข้าถึงกันได้
ง่ายและรวดเร็วกระจายอยู่ทุกที่ตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นนักศึกษาจนสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

การศึกษา และต่อเนื่องไปถึงการทางาน
การประเมินกระบวนการควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษา
1. สังเกตุนักศึกษาอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าศึกษา
จนจบการศึกษา ถึงความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาทักษะด้าน
ความรู้ และด้านจิตใจ
2. เปิดโอกาสให้เด็กได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านผ่าน
ระบบโซเชียลมีเดีย
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล
ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
1. ปริมาณนักศึกษาออกระหว่างการศึกษาน้อยลง
2. นักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและแนะนาระบบต่าง
ๆ ของภาควิชา ทาให้คณาจารย์รับรู้และเข้าใจถึงปัญหา สามารถ
นามาช่วยกันคิดหาทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลและตัวอย่างการทางานของ
รุ่ น พี่ รวมถึ งการแสดงความคิ ดเห็ น ต่า ง ๆ ได้อ ย่า งรวดเร็ ว ผ่ า น
ระบบโซเชียลมีเดีย เกิดเป็นการตั้งกลุ่มอีกหลาย ๆ กลุ่มขึ้นมา
4. นักศึกษารุ่นน้องมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
มากขึ้น จากรุ่ น พี่ อีกทั้งเป็นผลดีต่อเนื่องหลังจบการศึกษา เวลา
สมัครงานและทางาน เป็นผลให้บัณฑิตที่ทั้งหมดจบการศึกษามีงาน
ทา
-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
อาจารย์ประจาหลักสูตรและนักศึกษาแต่ละชั้นปีมีการจัดทากลุ่ม
ทางสารสนเทศ Facebook Fanpage และ Line chat group
ประจารายวิชาของหลักสูตรแยกไปในแต่ละชั้นปีทั้งนี้เพื่อศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สนับสนุนบทบาทการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้
ของอาจารย์และนักศึกษาได้เปิดกว้างไปสู่การเรียนรู้ ซึ่งในที่นี้ยังคง
ใช้กระบวนการเรียนการสอนในลักษณะเดิมคือการใช้รายวิชาหลัก
เป็นโครงการเป็นฐานในการได้มาซึ่งความรู้ ( Project Based
Learning ) ทักษะทั้ง 4 ด้านที่มุ่งให้ได้รับได้แก่ทักษะในศตวรรษที่
21 ประกอบไปด้วย
-ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
-ทั ก ษ ะ ด้ า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ที ม
(Collaboration and Teamwork)
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

-ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and
Innovation)
-ทั ก ษะการใช้ ชี วิ ต เช่ น การจั ด การด้ า นเศรษฐศาสตร์ แ ละ
การเงิน
ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการปรับปรุงและการ Relearnให้เชื่อมี
ความเชื่องโยงระหว่างของเดิมและใหม่เข้าด้วยกันให้ดียิ่งขึ้น และ
การริเริ่มวางแผนการเปิดหลักสูตรนานาชาติ การประเมินเพื่อจัดทา
กระบวนการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพอย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไปได้ในอนาคต
อี ก ทั้ ง ยั ง มี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ทั้ ง ในห้ อ งและนอก
ห้องเรียน รวมไปถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศตามรายละเอียด
ดังนี้
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ
“design thinking workshop” ณ มหาวิทยาลัย ISI Yogyakarta
เมือง ยอกยาการ์ต้า ประเทศอินโดนิเซีย ในวันที่ 6-15 พฤษภาคม
2561 โดยอนุมัติทุนให้บุคลากร และนักศึกษาในสังกัด จานวน 6
ราย ที่ผ่านการคัดเลือก เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ
2. โครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั ก ษะและประสบการณ์ ร ะดั บ นานาชาติ ร่ ว มกั บ สมาคม
สถาบันการศึกษาการออกแบบภายในแห่งเอเชีย (AIDIA) สนับสนุน
โดยสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) ณ.มหาวิทยาลัย
อาจารย์แห่งเมืองฉางชุน มลรัฐจี้หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 1825 สิงหาคม 2560 โดยมีความประสงค์ขอส่งตัวแทนมหาวิทยาลัย
ไปร่วมกิจกรรมปฏิบัติการนานาชาติ ทั้งสิ้นจานวน 4 คน
3. กิจกรรมทัศนศึกษารายวิชา 361 202 เทคโนโลยีอาคาร
และงานระบบเพื่อการออกแบบภายใน และวิชา 361 203 การ
ออกแบบภายใน 4
4. กิจกรรมศึกษาดูงาน โปรแกรมสนับสนุนการออกแบบ
บริษัท homeprise วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
5. การบรรยาย หัวข้อ ‘ปูน อัจฉริยะ’ oltre material >
surface of wellness โดยคุณ Kazutaka Nakano เจ้าของบริษัท
นากาโนะ (naganokumi) และ คุ ณโคบายาชิ ผู้ เ ป็ นตั ว แทน
จาหน่ าย ลิ ขสิ ทธิ์ วัส ดุ ortrematerial จากอิตาลี ในวันที่ 26
เมษายน 2561 เวลา 13:00-14:30 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี ชั้น 3
ห้องประชุม คณะมัณฑนศิลป์
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้

: ระดับ 4
: ระดับ 4

เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
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เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: ระดับ 4
: ระดับ 4

ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)

ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
- อัตราการคงอยู่ ของนักศึกษาย้อนหลั ง 4 ปี แสดงถึงมาตรฐาน
คุณภาพทางวิชาชีพของการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับ ดีมาก
นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2558
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนต่อชั้นปีที่ 2 = 98.57 %
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรียนต่อชั้นปีที่ 3 = 98.57 %
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนต่อชั้นปีที่ 4 = 93.15 %
- การสาเร็จการศึกษา
ปัจจุบัน นักศึกษารุ่นแรกที่จบหลักสูตรนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล
สาหรับการพัฒนาไปสู่ระดับวิชาชีพเพื่อสมัครสมาชิกสภาสถาปนิก
และการเข้ า สอบขอรั บ ใบประกอบวิ ช าชี พ สถาปนิ ก สาขา
สถาปั ต ยกรรมภายในและมั ณ ฑนศิ ล ป์ ใ นระยะเวลา 1 ปี ต าม
กฎหมายโดยนั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย บเรี ย นในหลั ก สู ต รเดิ ม จบ
การศึกษาตามเวลาที่กาหนดทั้งหมด
- ความพึ ง พอใจและผลการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของหลั กสูตร มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา = 3.52 ซึ่งอยู่ในระดับดี
- ตลอดปีการศึกษา 2560 ยังไม่พบการร้องเรียนของนักศึกษาทั้งนี้
นักศึกษาสามารถ ยื่นคาร้องขอดูผลการเรียนในรายวิชารวมถึงวิธี
และขั้ น ตอนการประเมิ นผลการเรี ยนจากอาจารย์ผู้ ส อนได้ต าม
กฎระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง คณาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาใน
ภาควิชาฯ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกันมาก

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
บันทึกรายงานการ
ประชุมหลักสูตร/
ภาควิชา
(ระบุข้อมูลในปี
การศึกษา 59 : 1
ส.ค.59 - 31 ก.ค.60)
มีนักศึกษาเพิ่งจบ
การศึกษาในหลักสูตร
เดิม ประจาปี
การศึกษา 2559
จานวน 62 คน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
ปี 58 = 3.85
ปี 59 = 3.40
ปี 60 = 3.52

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
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ตัวบ่งชี้
3.1
3.2
3.3

เป้าหมาย
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
3
4
3
10/3 = 3.33 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. หลักสูตรได้นักศึกษาที่มีคุณภาพสูงจากระบบการสอบรับตรงที่หลักสูตรกากับดูแลเองที่มี
คุณภาพ
2. หลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพจากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้กับนักศึกษา อีกทั้งมี
ศักยภาพในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ มีเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
3. หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานานแล้ว ทาให้นักศึกษามีตัวอย่างที่ดีจากรุ่นพี่
สามารถต่อยอดความรู้และความช่วยเหลือกันในทุกด้าน จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่อง
4. หลักสูตรมีรายวิชาหลักที่ขับเคลื่อนสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. ภาควิชามีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาด้านการออกแบบมาเป็นเวลานาน ทาให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย เกิดเป็นความร่วมมือกันในด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยลัยและสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรสามารถทบทวน และต่อยอดพัฒนากระบวนการรับเข้าและพัฒนานักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อีกจากเกณฑ์คุณภาพที่แข็งแกร่งเช่นนี้
2. หลักสูตรยังสามารถพัฒนาระบบและกลไกการเตรียมรับมือปัญหาในการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกมาก
3. หลักสูตรยังต้องพิจารณาระบบและกลไกเพื่อกาหนดภารกิจและเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มากยิ่งขึ้นได้อีกในด้านรูปธรรมโดยต้อง
จัดการระบบเอกสารเพื่อนาเอาสิ่งที่ทาเผยแพร่ออกมาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
4. หลั ก สู ต รมี โ อกาสและสามารถมองหาโอกาสในการท าความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษา กั บ
มหาวิทยาลั ย ในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อเป็ นการพัฒ นาและแลกเปลี่ ยนมุม มอง ความรู้ใ หม่ ๆ ด้านการ
ออกแบบสร้างสรรค์ ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์
5. หลักสูตรสามารถสร้างนโยบายในการพัฒนานักศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 4
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อาจารย์
ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1)

ผลการดาเนินงาน
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ (P)
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาการทบทวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรอยู่เสมอโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์เพื่อธารง
คุณภาพทางวิชาชีพของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
คานึงถึงสัดส่วนการมีคุณวุฒิทางวิชาการของหลักสูตรให้
ได้มาตรฐานเหมาะสม โดยในปีการศึกษา 2561 ได้มีการ
วางแผนเพิ่มผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีก 1 ท่านคือผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
- หลักสูตรฯ มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตามระบบและกลไกปกติผ่านสภามหาวิทยาลัยรับรอง
- หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
อาจารย์สอดคล้องกับระบบบริหารงานข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 การปรับวิทยาเขตการเรียนรู้
มาอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์เต็มรูปแบบ
กรรมการบริหารหลักสูตรได้พยายามจัดการสอนใน
สถานที่ต่างๆทั้งในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และ
นอกวิทยาเขตโดยใช้สานักงานของอาจารย์ หรือสถานที่
เอกชนต่างๆภายนอก โดยนอกเวลาราชการเพื่อชดเชย
และทดแทน โดยอาศัยการนัดหมายผ่านระบบโซเชียล
เนทเวิร์คที่ดี มีการรายงานผลการนัดหมายการประชุม
ตรวจงานต่างๆเหล่านั้นส่งกลับไปยังไลน์กลุ่มผู้เรียนและ
ของผู้ปกครองด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจและความใกล้ชิด
อย่างยิ่งระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอย่างครบถ้วน
ผลการดาเนินงาน (D)
ในปีที่ผ่านมาได้ทาการทบทวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ถึงอาจารย์ที่ขอลาไปเพิ่มพูนความรู้ โดยได้จัดตารางสอน
ใหม่ (เอกสารแนบ) ซึ่งมีผลทาให้มีการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนของอาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อ แนวทางการรับอาจารย์เข้าใหม่

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- รายนาม
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใหม่
- บันทึกรายงาน
การประชุม
หลักสูตร/
ภาควิชา
- การใช้
Linegroup:
Interior
Silpakorn.
- การติดต่อ
ประสานงาน
ขอความร่วมมือ
อาจารย์ทุกท่าน
เข้าร่วมในไลน์
กรุ๊ปเดียวกัน
- เว็บเพจกลุ่ม
ลับ
Facebookgro
up: คณาจารย์
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน
คณะฯ

การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ(C)
1. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในลักษณะ
เหมือนเครือญาติ ที่ต่างเกื้อกูลกัน โดยในปีที่ผ่านมา
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

หลักสูตรได้รับอาจารย์ใหม่ จานวน 1 ท่าน
อาจารย์ศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ
(บรรจุเมื่อ 2 มี.ค.2561) เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ฯนั้นทางผู้บริหารจะได้ดาเนินการ
ต่อไป(A)
- การบริหารอาจารย์
- รายชื่อ
อาจารย์
เสนอผ่านที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชาแต่
ภาควิชา
ละครั้งโดยนับรวมระบบโซเชียลมีเดียด้วย
ออกแบบ
(LINE,FACEBOOK)
ตกแต่งภายใน
คณะ
มอบหมายหน้าที/่ ติดตามผล
มัณฑนศิลป์
(สมาชิก 17คน
รายงานผลและสรุป/หลักสูตร/ภาค
เป็นอาจารย์
อภิปรายเพื่อปรับปรุงคุณภาพต่อไป
สังกัดภาควิชา
เสนอการปรับปรุงแก้ไขผ่านที่ประชุม
ทุกท่านทั้ง
หลักสูตร/ภาควิชาแต่ละครั้งโดยนับรวม
ประจาและไม่
ระบบโซเชียลมีเดียด้วย(LINE,FACEBOOK)
ประจาหลักสูตร
ใน Linegroup:
กลไกการบริหารอาจารย์
Interior)
หลักสูตรฯมีการบริหารอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ฯโดย - Email:
อาศัยที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ในแต่ละเดือนเป็นการ interior.dec.s
ขับเคลื่อนการดาเนินการ
u@gmail.com
โดยในสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน มี
สาหรับส่ง มคอ.
กระบวนการจัดการเพื่อมอบหมายภาระงานสอนตาม
3-5-7 ฯลฯ
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน การติดตามผลเป็น - รายนาม
ระยะ เพื่อให้เป็นไปตาม แผนที่หลักสูตร คาดหวัง
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใหม่
ผลการดาเนินงาน
- บันทึกรายงาน
โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้พยายามดาเนินการตาม
แผนได้อย่างครบถ้วน โดยในรายงานการประชุมมีการระบุ การประชุม
ภารกิจของอาจารย์แต่ละการประชุมเป็นไปตามที่วางแผน หลักสูตร/
ภาควิชา
ไว้ มีการประชุมร่วมกันของทั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์สังกัดภาควิชาแต่ไม่ได้ประจาหลักสูตร
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์(C)
- การใช้
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ผลการดาเนินงาน
เนื่องด้วยเป็นการเน้นกระบวนการผ่านการจัดการ
ประชุมแต่ละครั้ง จากการย้ายวิทยาเขตทาให้การประชุม
เกิดข้อปัญหาในการเข้าร่วม ทาให้การติดตามความ
คืบหน้าของการบริหารอาจารย์มีประสิทธิภาพไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง กรรมการบริหารหลักสูตรมิได้นิ่งนอนใจ
พยายามใช้การประชุมนอกรอบและแจ้งเรื่องเวียนต่างๆ
ที่ควรทราบในแต่ละองค์ประกอบการประกันคุณภาพผ่าน
ระบบโซเชียลมีเดีย Linegroup: Interior Silpakorn
(ซึ่งมีอาจารย์ประจาอยู่ รวมถึงอาจารย์อาวุโสที่
เกษียณอายุราชการรวม 18 ท่าน) โดยที่ผ่านมาก็ได้
เนื้อหาและมีคุณภาพขึ้นเช่นการนัดหมายประชุมด่วนใน
เรื่องการเตรียมความพร้อมสาหรับการตรวจเยี่ยมของสภา
สถาปนิก และการนัดหมายการทวนสอบรายวิชาทุก
รายวิชาเพื่อเก็บข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบของงาน
ประกันคุณภาพฯ ซึ่งในการวัดผลการตอบรับและโต้ตอบ
ในการใช้ระบบโซเชียลมีเดีย ได้รับผลตอบรับจาก
คณาจารย์จานวนมากกว่าการประชุมในห้องประชุม
ซึ่งมักเป็นการนาเสนอของอาจารย์สังกัดภาควิชาที่ไม่ได้
ประจาหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าภาควิชาไปเป็น
ผู้บริหารคณะฯและหน่วยงานอื่นๆ
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารอาจารย์ (A)
การใช้ระบบเครือข่ายโซเชียลมีเดีย Linegroup:Interior
Silpakorn เป็นกลไกสาคัญในการปฏิบัติเพิ่มเติม
นอกเหนือไปจากการทาหนังสือเชิญประชุมตามปกติและ
นัดหมายตามปกติ โดยใช้โซเชียลมีเดียช่องทางนี้ติดตาม
ผลรับข้อมูลย้อนกลับ รวมไปถึงการรับฟังข้อคิดเห็นใน
การบริหารจัดการอย่างตลอดและต่อเนื่อง
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ทาหนังสือร้องขอจากคณาจารย์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
Linegroup:
Interior
Silpakorn.
- การติดต่อ
ประสานงาน
ขอความร่วมมือ
อาจารย์ทุกท่าน
เข้าร่วมในไลน์
กรุ๊ปเดียวกัน
- เว็บเพจกลุ่ม
ลับ
Facebookgro
up: คณาจารย์
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน
คณะฯ
- Email:
interior.dec.s
u@gmail.com
สาหรับส่งมคอ.
3-5-7 ฯลฯ
- หนังสือนาส่ง
เกณฑ์
เทียบเคียง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มคอ.สายศิลปะ
และการ
ออกแบบ
- แผนการ
จัดทาคาขอ
อัตรากาลังและ
แผนพัฒนา
บุคลากรของ
ภาควิชา
ออกแบบ
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตกแต่งภายใน

แผนพัฒนาอัตรกาลังของภาคที่ได้จาก
มติที่ประชุมภาค/หลักสูตร
มอบหมายหน้าที/่ ติดตาม
รายงานผลและสรุป/หลักสูตร/ภาค
อภิปรายเพื่อปรับปรุงคุณภาพต่อไป
เสนอการปรับปรุงแก้ไขผ่านที่ประชุม
หลักสูตร/ภาควิชาแต่ละครั้งโดยนับรวม
ระบบโซเชียลมีเดียด้วย(LINE,FACEBOOK)

- ผลงานของ
ผศ.เอกพงษ์
ตรีตรง
แผนภาพแสดงกลไกขั้นตอนการส่งเสริมและ
จานวนมาก
พัฒนาอาจารย์ของหลักสูตร
ที่ไม่สามารถ
นามานับภายใน
กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(P)
หลักสูตร อัน
หลักสูตรฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็นไปตาม
เนื่องจากไม่ได้
เกณฑ์ฯ โดยอาศัยที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ในแต่ละ
ประจาหลักสูตร
เดือนเป็นการขับเคลื่อนการดาเนินการ โดยปีการศึกษา
เนื่องจากเกณฑ์
2559 ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ เป็นผู้ขอรับทุน
สกอ.
สนับสนุนเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต และ
ได้รับอนุมัติให้ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560
ผลการดาเนินงาน(D)
เนื่องจากภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในมีอาจารย์
ประจาสังกัดภาควิชาจานวนมากแต่ประจาหลักสูตร
ปริญญาตรีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเพียง 6 คนในปัจจุบัน
แต่บุคลากรมีคุณวุฒิเป็นศาสตราจารย์ในสาขาการ
ออกแบบภายใน คนแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงการ
ปฏิบัติงานอาชีพมัณฑนากร และมีประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส่วนคณาจารย์ที่
เกินจากหลักสูตรปริญญาตรีอยู่จึงได้รับความไว้วางใจจาก
คณะวิชาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ได้เข้าร่วมและ
รับภารกิจงานเป็นอนุกรรมการ ประธาน กรรมการสภา
32

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

มหาวิทยาลัย กรรมการประจาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายตาแหน่ง
ซึ่งภารกิจของคณาจารย์ทุกท่านเหล่านี้ก็ได้ใช้ช่องทางการ
ประชุมภาควิชาและใช้โซเชียลมีเดียกรุ๊ปที่ตั้งขึ้นมาทุก
ระบบได้อย่างมีคุณภาพเป็นอย่างยิ่งในการรายงานการ
ปฏิบัติงานให้ทราบภารกิจซึ่งและกันได้อย่างดี แต่ปัญหาที่
เกิดคือการที่ยังขาดประสิทธิภาพที่จะสามารถจัดการกับ
ภารกิจภายนอกจานวนมากของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลายท่านที่สังกัดภาคแต่ไม่ได้ประจาหลักสูตรใดๆ ใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลงานสร้างสรรค์อันสร้างคุณูปการยิ่ง
เป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติซึ่งไม่สามารถ
นามาระบุใช้ชี้คุณภาพที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ
หลักสูตรได้ซึ่งยังมีอีกจานวนมาก
การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(C)
ภาควิชาได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่
ปรับหลักสูตร โดยปีการศึกษา 2557 ได้จัดทาแผนการ
จัดทาคาขออัตรากาลังและแผนพัฒนาบุคลากรรวมของ
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อใช้ประเมินคุณภาพ
บุคลากรในภาควิชา ซึ่งเมื่อประเมินผลเครื่องมือนี้แล้ว
พบว่า จาแนกคุณภาพการปฏิบัติตามภารกิจได้ยาก
ระหว่างอาจารย์สังกัดภาควิชาที่มีความแตกต่างกันอย่าง
มากในภารกิจตามกรอบ TQF ทีป่ ระจาหลักสูตรทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และอาจารย์ ไม่ต้อง
ประจาหลักสูตร ทาการปรับอาจารย์ประจาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ให้มี 6 ท่านโดยดึงอาจารย์ข้าราชการอาวุโส 1
ท่าน และอาจารย์ที่เป็นศิลปินซึ่งมีตาแหน่งวิชาการอีก 1
ท่าน เพื่อนาผลงานของทั้ง 2 ท่านนามานับผลงานเพื่อรับ
คะแนนคุณภาพในหลักสูตรนี้ ในขณะที่อาจารย์ท่านอื่นที่
สังกัดภาคแต่ไม่ประจาหลักสูตร อีกหลายท่านทาง
ภาควิชาได้นาข้อมูลนาส่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษามคอ.1ของสายศิลปกรรม
เพื่อให้คณาจารย์ที่มีทักษะและผลงานสร้างสรรค์เป็นเลิศ
เหล่านี้ที่สังกัดภาควิชาขึ้นไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเกณฑ์
เทียบเคียงกับตาแหน่งทางวิชาการต่อไป
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(A)
จากการดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตาม
ระบบและกลไกรวมไปถึงการติดตามประเมินผลดังกล่าว
ทาให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารและ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่มีความรุดหน้าอย่างยิ่งในปี
การศึกษานี้ โดยคณาจารย์ประจาหลักสูตรและไม่ประจา
หลักสูตรสังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในแต่ละท่าน
ได้มีความตระหนักมากขึ้นและมีแนวทางการพัฒนา
คุณภาพของตนเองทุกท่านซึ่งอยู่ระหว่างการตั้งค่า
เป้าหมายเพื่อชี้วัด และการติดตามตรวจสอบถึงผลใน
ลาดับต่อไป ในปีการศึกษา 2560 ผศ.ชัยณรงค์ อริยะ
ประเสริฐ ได้เสนอเป็นผู้ขอบรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ
ในระดับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาฯ โดย
มีแผนการศึกษาในระบบไม่เกิน 4 ปี และในขณะนี้ได้ผ่าน
หัวข้อวิทยานิพนธ์เรียบร้อยและจะนาเสนอความก้าวหน้า
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยเป็นวิทยานิพนธ์ที่ว่าด้วย
การออกแบบเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะได้นาผล
ของวิทยานิพนธ์มาใช้ประโยชน์ได้ในหลักสูตรและ
หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตได้ต่อไปในอนาคต

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

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการดาเนินงาน

3 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1

(1) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
0 x 100/ 6 = 0
(2) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ตารางที่ 1.1-1
2 x 100/ 6 = 33.33
ตารางที่ 4.2-1(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตารางที่ 4.2-6
(1.00+6.00) x 100/ 6 = 116.67

4.2(1) สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
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จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา

หน่วยวัด

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท

คน
ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 0.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 0.00
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 20
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 20
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป)

คน
คน

ผลการ
ดาเนินงาน
6

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1

100
-

ตารางที่ 1.1-1
หมายเหตุ :
หลักสูตร
สนับสนุนให้
อาจารย์คณ
ุ วุฒิ
สูงไปปฏิบตั ิ
ภารกิจให้กับ
คณะวิชาด้าน
การเปิด
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา

เกณฑ์ประเมิน : 0.00 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 0.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  ไม่บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน

4.2(2) สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามตาแหน่งวิชาการ

หน่วยวัด

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
รวมอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบที่มีตาแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)

คน
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 33.33
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 33.33
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 20.00
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 20.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

ผลการ
ดาเนินงาน
2
4
2
33.33

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1

เกณฑ์ประเมิน : 2.78 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 2.78 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 1.67 คะแนน
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4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.40
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.40
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ ใ นประกาศของ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
0.40
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
0.40
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.60
TCI กลุ่มที่ 2
3.2 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.60
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
0.80
และแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
0.80
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.80
TCI กลุ่มที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.80
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
5.1 บทความวิจั ยที่ตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
1.00

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

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

ตารางที่ 4.2.2

ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.5

ตารางที่ 4.2.5
36

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ผลรวมถ่วง
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
น้าหนัก
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นการ
1.00
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
1.00
1
1.00
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
1.00
ทะเบียน
5.7 ตารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทาง
1.00
วิชาการแล้ว
5.ตารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
1.00
ตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
0.20
3
0.60
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
7
2.80
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
0.80
2
1.60
ประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
1.00
1
1.00
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
6
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
1
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
13
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
1.00
หลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
6.00
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของประจา/
16.67
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
100
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
4.17
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
25.00
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20)

: ร้อยละ 73.33
: ร้อยละ 116.67
: ร้อยละ 20
: ร้อยละ 20

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
โปรด Update ผลการดาเนินงานส่วนนี้ด้วยข้อมูลที่
เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2560 (หลังปรับปรุงหลักสูตร)
พร้อมกล่าวถึงเป้าหมายเชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ ที่
เกี่ยวข้องตามนโยบายของหลักสูตร (ถ้ามี)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
รายงาน
อัตรากาลัง
คณะฯ

มติที่ประชุมภาควิชา เมื่อ พฤษภาคม 2559 เรื่อง
การเปลียนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 6
ท่าน ไปยังคณะฯ เมื่อ พฤษภาคม 2559 หลักสูตร
ยืนยันอาจารย์ประจาหลักสูตร มีจานวน 6 ท่าน ครบ
100%
- ความพึงพอใจของอาจารย์
ผลสารวจจาก
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ 3.83
คณะฯ
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 2
ระดับ 2

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 3
ระดับ 3
4.2 (1)
ร้อยละ 20.00
ร้อยละ 00.00
4.2 (2)
ร้อยละ 20.00
ร้อยละ 33.33
4.2 (3)
ร้อยละ 20.00
ร้อยละ 116.67
4.2
4.3
ระดับ 2
ระดับ 4
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
2 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3
0.00
2.78
5.00
รวม 7.78/ 3 = 2.59
4
9.59/3 = 3.20 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านมีภารกิจในงานวิจัยและสร้างสรรค์เป็นประจาและสม่าเสมอได้รับ
ความไว้วางใจและมีเครือข่ายความรู้จักในสังคมศิลปะและการออกแบบในวงกว้างเป็นที่ยอมรับในความรู้
ความสามารถ
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมดเป็นศิษย์เก่าในสถาบันที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพและ
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมวิชาชีพและที่เกี่ยวเนื่องเป็นพื้นฐาน
โอกาสในการพัฒนา
1. ยังมีคณาจารย์สังกัดภาคที่ยังไม่ประจาหลักสูตรอีกหลายท่านที่สามารถพัฒนาทางวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ได้อีกเป็นจานวนมากสาหรับการรองรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
2. การจัดการผลสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีค่าระดับที่สูงอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก (4.50)
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
081101ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร
081 102
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน
081 103
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
082 102 มนุษย์
กับการสร้างสรรค์
082 109 ดนตรี
วิจักษ์
083 104
กีฬาศึกษา
083 109การใช้
ชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์
360 111
ภูมิปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค์

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด
B

C+

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบีย
ผ่าน
น

A

B+

C

D+

D

F

S

U

IP NP

2/60

7

17 18 17 9

1

-

-

-

-

-

-

69

69

1/60

12 7

8

14 8

3

9

5

-

-

-

-

66

61

2/60

6

14

1

13

8

7

-

7

-

-

-

-

56

49

2/60

-

1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

1/60

31 10

2

7

4

8

5

1

68

67

1/60

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

70

1/60

17 38

5

5

1

1

-

-

-

-

-

-

67

67

1/60

59 46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105

105
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สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
ร้อยละการกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

360 101
การออกแบบ 1

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

1/60
60
59
58

360 103
วาดเส้น 1

360 105
ศิลปะปฎิบัติ
I 2 คน

360 107
การเขียนแบบ
เบื้องต้น

360 112
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น
361 103
การออกแบบภายใน
2 I 2 คน
361 104
วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อการออกแบบ
ภายใน
361 105

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

IP

9

16

20

11

10

-

-

-

-

-

-

0
2.88
5.80

0
0
1.45

0
0
0

5

-

-

0
0
0

0
0
0

-

-

13.64 24.24 30.30 16.67 15.15
2.88 8.64 42.20 21.6 20.6
0
18.84 23.19 33.33 17.39

1/60

2

60
59
58

3.03
0
1.45

1/60

2

3

60
59
58

3.03
0
5.80

4.54
5.76
7.25

1/60

10

10

60
59
58

7

13

18

21

10.60 19.70 27.27 31.82 7.58
2.88 24.48 36 30.24 5.76
8.70 14.49 27.54 20.29 27.54
14

15

21

9

21.21 23.73 31.81 13.63 0
17.28 20.16 47.52 8.64 0
15.94 15.94 28.99 23.19 2.90
8

20

9

6

5

14.49 14.49 13.04 28.98 14.49 5.77 7.24
5.79 5.79 23.18 23.18 26.08 8.69 7.24
11.43 8.57 14.29 33.14 17.14 11.43 0

จานวน
นักศึกษ
า
ส
ลง อ
NP ทะเบี บ
ยน ผ่า
น
- 66 66
66 66
69 69
69 69

-

-

-

- 66 66
66 66
69 69
69 69

-

-

-

- 66 62

0
0
0
-

66 64
69 69
69 69
-

-

-

- 68 68

0
0
0

69 69
69 69
70 70
10 10
3 3

1/60

62

15

19

5

1

-

1

-

-

-

-

-

1/60

13

24

19

9

4

-

-

-

-

-

-

- 71 69

1/60

35

31

4

-

-

-

-

-

-

-

-

- 70 70

1/60

7

15

12

8

27

1

-

-

-

-

-

- 70 70
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ร้อยละการกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

สถาปัตยกรรมศึกษา
1
361 106
การออกแบบเครื่อง
เรือน 1
360 102
การออกแบบ 2

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

IP

1/60

3

2

25

29

6

5

-

-

-

-

-

- 70 70

2/60

6

22

16

17

7

-

-

-

-

-

-

- 68 68

1.45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 68 68

-

-

-

-

-

-

-

- 67 67

-

-

-

-

-

-

-

- 68 68

60
59
58
360 104
วาดเส้น 2

จานวน
นักศึกษ
า
ส
ลง อ
NP ทะเบี บ
ยน ผ่า
น

8.83 32.35 23.53 25.0 10.29
15.94 27.54 7.25 13.04 31.88
15.94 17.79 23.19 13.04 5.80

68
69
69

68
69
69

2/60

4

4

25

13

11

8

3

60
59
58

5.88
10.14
8.70

5.88
10.14
21.74

36.76
15.94
28.99

19.11
34.78
8.70

16.17
11.59
2.90

11.76
13.04

4.41
4.34

360 106
ศิลปะปฎิบัติ 2

2/60

6

3

12

21

25

-

-

-

60
59
58

8.95
5.76
2.86

4.47
11.52
5.71

17.91
20.16
30.0

31.34
37.44
42.86

37.31
24.48
18.57

-

360 108
ศิลปะไทยปริทัศน์

2/60

3

19

17

12

12

5

-

-

60
59
58

4.50
4.32
5.71

27.85
11.52
18.57

25.00
36.00
37.14

17.65
41.76
22.86

17.65
5.76
12.86

7.35
2.86

-

-

-

-

- 68 68
- 69 69
- 70 70

2/60

4

8

7

18

11

11

7

-

-

-

-

- 68 66

60

5.88

11.76

10.29

26.47

16.17

16.17

-

59
58

7.24
7.04

8.69
8.45

27.53
11.26

30.43
28.16

13.04
29.57

8.69
11.26

10.2
9
4.34
4.22

-

-

-

-

2/60

17

16

18

8

6

1

-

-

-

-

-

- 68 66

60

25

23.18

26.47

11.76

8.82

1.47

-

-

-

-

-

-

361 101
การเขียนแบบ
ภายใน I 2 คน

361 102
การออกแบบ
ภายใน 1 I 2 คน

-

-

68
69
69

68
69
70

68
69
69

68
69
70

68

68

69
69

69
69

69

42

69

ร้อยละการกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

361 107
การออกแบบ
ภายใน 3 I 1 คน
361 108
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 2
361 109
การออกแบบเครื่อง
เรือน 2
361 110
ประวัติการ
ออกแบบภายใน
และเครื่องเรือน
ตะวันตก
361 111
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 1
361 201การ
ออกแบบภายใน 4

361 202
เทคโนโลยีอาคาร
และงานระบบเพื่อ
การออกแบบ
ภายใน I 6 คน
361 203
มัณฑนศิลป์ไทย
361 204
คอมพิวเตอร์เพื่อ

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

จานวน
นักศึกษ
า
ส
ลง อ
NP ทะเบี บ
ยน ผ่า
น

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

IP

59
58

23.18
24.28

23.18
14.28

27.53
28.57

18.84
20

7.24
8.57

-

-

-

-

-

-

-

2/60

30

16

14

6

3

1

-

-

-

-

-

- 71 70

2/60

-

-

12

16

31

8

3

-

-

-

-

- 70 70

2/60

45

17

8

-

-

-

-

-

-

-

-

- 70 70

2/60

22

12

8

12

12

2

1

-

-

-

-

- 69 69

2/60

8

14

13

16

13

5

-

-

-

-

-

- 69 69

1/60

10

14

30

10

4

-

-

-

-

-

-

- 68 68

60
59
58

14.70
11.59
24.24

20.58
14.49
18.18

44.11
30.43
19.70

14.70
23.18
18.18

5.88
15.94
10.61

4.34
7.58

1.52

-

1/60

1

5

17

21

17

1

-

-

-

-

-

- 68 62

1/60

2

5

22

23

12

4

-

-

-

-

-

- 68 68

1/60

6

6

17

29

7

3

1

-

-

-

- 69 68

69
70

69
69
66

43

69
70

69
69
66

ร้อยละการกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

การออกแบบ
ภายใน 2
361 205
การออกแบบ
ภายใน 5 I 3 คน F
1 คน

361 206
มัณฑนศิลป์
ตะวันออก I 21 คน
361 207
สัมมนาการ
ออกแบบภายใน
361 208
วิธีวิจัยเพื่อการ
ออกแบบภายใน
361 210
การออกแบบ
ภายใน 6
361 211
การเตรียม
ศิลปนิพนธ์ I 15
คน
361 212 การ
บริหารงานองค์กร
เพื่องานออกแบบ
ภายใน I 1 คน
361 213 การ
ปฏิบัติวิชาชีพ
มัณฑนากร
361 214
ศิลปนิพนธ์
361 214
ศิลปะนิพนธ์

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

จานวน
นักศึกษ
า
ส
ลง อ
NP ทะเบี บ
ยน ผ่า
น

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

IP

-

5

19

20

13

4

4

1

-

-

-

60
59
58

0
0
0

7.24
4.34
4.92

27.54
23.18
19.67

28.99
42.02
36.07

18.84
18.84
27.87

5.80
8.69
8.20

1.44
1.44

-

1.64

2/60

3

4

12

24

6

-

-

-

-

-

-

- 70 49

2/60

-

-

-

-

-

-

-

-

70 -

-

- 70 70

2/60

13

14

39

2

2

-

-

-

-

-

- 70 70

2/60

1/60

- 69 65
69
69

1.44

-

-

- -

-

68
68

-

3

9

24

25

5

3

1

70 70

1/60

5

5

16

17

10

2

-

-

-

-

-

- 70 55

1/60

15

7

33

12

-

-

-

-

-

-

-

- 68 67

2/60

30

23

17

-

-

-

-

-

-

-

-

- 70 70

1/60

1

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

- 5

2/60
W 12

15

15

21

-

-

-

-

-

-

-

-

- 70 63
44
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ร้อยละการกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

I 7 คน
361 215
ศิลปะและของ
ตกแต่งเพื่องาน
ออกแบบภายใน
361 215 ศิลป
นิพนธ์ (หลักสูตร
2547)
361 216
ออกแบบฉาก
361 222
แนวความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบภายใน
361224
ภาษาอังกฤษ
สาหรับการ
ออกแบบภายใน

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

จานวน
นักศึกษ
า
ส
ลง อ
NP ทะเบี บ
ยน ผ่า
น

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

IP

2/60

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 6

6

2/60

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2

2

1/60

4

7

13

2

-

-

-

-

-

-

-

- 26 26

2/60

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 5

1/60

4

16

9

3

-

-

-

-

-

-

-

- 32 32

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล-การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา
ในหลักสูตร
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)
เนื่องจากการยกร่างหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์สกอ.ในปีที่ผ่านมา มีการปรับปรุงรายวิชาเลือกซึ่งให้
ทาการเลือกได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไปทาให้รายวิชาในชั้นปีที่1และ2ยังคงเป็นลักษณะเดิม ดังนั้นจึงทาการ
พิจารณาข้อมูลการกระจายคะแนนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปรับปรุง 2560 ในรายวิชาตลอดปี
การศึกษาต้น และปลาย ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2558 เพื่อ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของการกระจายคะแนนในแต่ละปี ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องตามนโยบายของหลักสูตร (ถ้า
มี) ดังตัวเลขค่าเฉลี่ยร้อยละของการกระจายคะแนนของนักศึกษาชึ้นปีที่1 ในหน้าที่ 54 จานวน 10 รายวิชา
พบว่าในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญมากนักทั้งนี้เนื่องจากยังคงเป็นลักษณะของ
กระบวนการรับเข้าในลักษณะเดิมคือรับนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรได้กาหนดขึ้น จึงทาให้ค่าเฉลี่ย
45
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การกระจายคะแดนนเปรียบเทียบตลอดทั้งสามปีในภาพรวมเป็นไปในลักษณะเดียวกันตลอดทั้งสามปี โดยในปี
การศึกษาใหม่ 2561 นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับเข้าโดยที่ประชุมทปอ. ซี่ง
อาจจะมีผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้สอดคล้องกับวิชาชีพและทักษะที่ต้องฝช้คตลอด
การศึกษาทั้ง 4 ปี ให้มากยิ่งขึ้นกว่าในทุกปี
ในรายวิชา 361 101 การออกแบบ1 360 103 วาดเส้น1 360 105 ศิลปะปฏิบัติ และ 360 107การ
เขียนแบบเบื้องต้น
กลุ่มรายวิชาแกนทักษะมัณฑนศิลป์ชุดนี้จากคุณภาพของการกระจายคะแนนพบว่ามี
สัดส่วนโดยรวมของกลุ่มที่ทาคะแนนได้น่าพึงพอใจมากขึ้นไปถึงระดับดีเยี่ยมอยู่ในระดับที่สูงขึ้นโดยตลอดและ
ต่อเนื่องทั้งสามปี และจากการรับทราบผลการทวนสอบประจาปี 2560 พบว่างานที่ระบุเป็นไปตามแผนการ
สอน ทั้งปริมาณที่มอบหมายตลอดทั้งภาคการศึกษา รวมถึงการประเมินคะแนนสอดคล้องกับคุณภาพของงาน
สะท้อนถึงความรู้และทักษะที่ไดรับและพัฒนาอย่างดี ตลอดจนการวัดผลสอดคล้องกันเป็นไปตามมาตรฐาน
โดยอาจมีประเด็นในการเปรียบเทียบผลงานของกลุ่มที่ไดคะแนนปานกลาง คะแนนผ่านเกณฑ์และกลุ่มที่ได้ไม่
ผ่านเกณฑ์มาดูมาตรฐานเพื่อประกอบพิจารณาให้มากยิ่งขึ้น และให้พิจารณามากขึ้นเป็นพิเศษในเรื่องสีและ
ทฤษฎีสีให้มากยิ่งขึ้น
ในกลุ่มวิชาที่มีคะแนนนักศึกษาผ่านเกณฑ์ลดลง คือวิชาเขียนแบบภายในซึ่งเป็นงานปฏิบัติในห้องและ
การบ้านซึ่งเป็นการเรียนเขียนทาซ้าเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความชานาญ ซึ่งเรียนพร้อมกับวิชาออกแบบ
ภายใน 1 ที่เป็นการออกแบบขั้นต้นในที่พักอาศัยซึ่งต้องนาเอาความรู้จากทักษะในรายวิชาเขียนแบบภายในมา
ใช้อย่างเต็มที่ แต่มีงานซ้อนกันอยู่จานวนมาก ผู้ทรงได้ประเมินพิจารณาแล้วพบว่าควรมีการบูรณาการรายวิชา
ที่ต้องใช้ทักษะมาประกอบในการทางาน เช่นการเขียนแบบ และการทัศนียภาพควรบูรณาการเพื่อลดปริมาณ
งานที่ซ้าซ้อนกันลงเพื่อให้ได้คุณภาพผลงานที่ดียิ่งขึ้น
โมเดลแสดงกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร(PDCA)
นาผลทีไ่ ด้เสนอผ่านที่ประชุม
ฯ เพื่ออภิปรายในวาระประ
ขุม

นาประเด็นการออกแบบ
หลักสูตรและสาระของ
รายวิชาเข้าสู่วาระประชุม
กรรมการบริหาร หลักสูตร/
ภาควิชาปกติ (ผลของ
ประเมินหลักสูตรจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิตามกลไก
สกอ.)

การออกแบบหลักสูตร

ข้อสรุปและเสนอแนะจาก
การอภิปรายในที่ประชุมฯ

นาผลจากอภิปรายในที่ประชุมฯในประเด็นด้านการออกแบบ
หลักสูตรและสาระของรายวิชาไปบรรจุในการปรับมคอ.2,3
กาหนดแผนการปรับปรุงในรอบถัดไป กาหนดระบบและกลไกใน
การตรวจติดตามและผู้รับผิดชอบ

(A)

ใช้กลไกตามเกณฑ์การปรับหลักสูตรปกติของ สกอ. ในปี 2559 ครบรอบที่มีการทวนสอบ
ทุกรายวิชา จึงได้ในวาระในที่ประชุมภาควิชา ทาการกาหนดเป็นวาระประชุม โดยนาผลของการทวนสอบทุก
รายวิชา และผลจากข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามสัดส่วนวิชาการและวิชาชีพตาม
เกณฑ์ของสกอ. เพื่ออภิปรายและหาข้อสรุปในการปรับหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
ภาควิชาล้วนเป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพออกแบบระดับประเทศ เป็น
46

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ ราชบัณฑิต กรรมการบริหารสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย และ
อนุกรรมการของสภาสถาปนิก ต่างช่วยกันให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินผลการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยตลอด
และต่อเนื่องมาอย่างยาวนานและ
ต่อเนื่องมาตลอด 61ปี ในฐานะต้นแบบหลักสูตรวิชาชีพมัณฑนากรแห่งแรกของประเทศไทย ในระดับ
มหาวิทยาลัยอย่างมีสานึกรับผิดชอบต่อภารกิจ

การดาเนินการตามหลักสูตร (D) และการติดตามตรวจสอบการดาเนินการ(C)
• ในรายวิชาหลักของหลักสูตรใช้กลไกของสกอ. ในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ โดยมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในการจัดหาอาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้มีความรู้/ประสบการณ์ เข้ามาเติมในรายวิชา
อย่างต่อเนื่อง จากผลของการทวนสอบรายวิชา ในเอกสารการประเมินในมคอ.5 และการปรับในมคอ.
3 รายวิชา 361 102 การออกแบบภายใน 1, 361 202 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบในการ
ออกแบบภายใน วิชา 361 201 การออกแบบภายใน 4 ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ก็นังคงมีการพัฒนา
และปรับปรุงรายวิชาอยู่อย่างต่อเนื่องโดยปรับวิธีการสอน รวมถึงการเปลี่ยนสถานที่ศึกษษดูงานให้
สอดคล้องกับการนาไปใช้ให้มากยิ่งขึ้น
• มีการประชุมเพื่อสรุปผลของวิชาศิลปนิพนธ์ ทบทวนเกณฑ์ตัดสิน และการเปลี่ยนแปลงระเบียบและ
ข้อกาหนดโดยใช้มติของวาระประชุมของภาควิชา โดยคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ สาขาการออกแบบ
ภายใน (เอกสารรายงานการประชุม เดือนธันวาคม 2560 และเดือน มิถุนายน 2561)
• ในหลักสูตรรายวิชา 361 209 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงาน
จริง โดยมีคณะกรรมการจากภาควิชา ให้นศ.ได้ทาINFOGRAPHICและบรรยากาศในการทางานของท
ทั้งชั้นปีซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ในการติดตามการทางานของนศ.โดยให้นศ.มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการ
ติดตามกันเอง
• ในหลักสูตร และรายวิชา 361 201 การออกแบบภายใน 4 361 203 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบ
เพื่อการออกแบบภายใน มีการศึกษาดูงานโดยคณะวิทยากร และอาจารย์พิเศษที่หน้างานในสถานที่
อาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่ได้รับรองมาตรฐานด้านต่างๆจากสถาบันรับรองระดับนานาชาติ(ภาพ
การทัศนศึกษาดูงานที่อาคารFYI พระรามสี่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาคารสสส.)
• ในหลักสูตร รายวิชา 361 107 ออกแบบภายใน3 มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
นาคณะนักศึกษาในรายวิชา เข้าทาการออกแบบร้านค้าเพื่อพัฒนาชุมชนในตัวเมืองจังหวัดนครปฐม
และข้างเคียง

(A) การนาผลการตรวจติดตามไปสู่การสรุปและประเมินเพื่อปรับปรุง
การดาเนินการที่ผ่านมาใช้กลไกการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชาโดยการประชุม
ร่วมกันเพื่อติดตาม เพื่อประเมินและเพื่อสรุป โดยผลที่ได้ปัจจุบันคือการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560
ผ่านสภามหาวิทยาลัย และได้ดาเนินการนาส่งไปยังสภาสถาปนิกเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับรองหลักสูตรตาม
เกณฑ์ สกอ.เรียบร้อยแล้ว
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ตัวบ่งชี้
สาระของรายวิช าใน
หลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)

ผลการดาเนินงาน
ศึกษาการรายงานผลดาเนินงาน หน้า 43-46

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: ระดับ 4
: ระดับ 4
: ระดับ 4
: ระดับ 4

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
- ผลการทวนสอบหลักสูตร
2560 จากผู้ทรงคุณวุฒิ
- มคอ.3และมคอ5ย้อนหลัง3ปี

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
4 คะแนน

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ 5.2)
การพิจารณาข้อมูลการกระจายคะแนนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปรับปรุง 2560 ในรายวิชาตลอด
ปีการศึกษาต้นและปลาย ปี2560 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 เพื่อพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงของการกระจายคะแนนในแต่ละปี ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องตามนโยบายของหลักสูตร (ถ้ามี) ดังตัวเลข
ค่าเฉลี่ยร้อยละของการกระจายคะแนนของนักศึกษาชึ้นปีที่1 ในหน้าที่ 43 จานวน 10รายวิชา และจากการ
พิจารณาผลการเรียนในหลักสูตร55 ของนศ.ชั้นปีที2-4 ทาให้ในที่ประชุมภาควิชา โดยหัวหน้าภาควิชาได้
มอบหมายให้อ.ไพบูลน์และอ.ศุภสุมน ได้ทาการช่วยกันสร้างกระบวนการเชื่อมต่อของรายวิชาที่มีความ
เกี่ยวข้องกันตามภาพที่แสดงดังนี้เพื่อเห็นการเชื่อมต่อกันของรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
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ภาพแสดงการเชื่อมโยงรายวิชา โดยอาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล และอาจารย์ศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ
ในวาระการประชุมภาค เมื่อ มิถุนายน 2561

โมเดลแสดงกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (PDCA)
นาประเด็นการวางระบบ
ผู้สอนเข้าสู่วาระประชุม
กรรมการบริหาร
หลักสูตร/ภาควิชาปกติ
(ผลของประเมินมคอ.5)

ผลของมคอ.5 ทีเ่ สนอผ่านที่
ประชุม เพื่ออภิปรายในวาระ
ประขุม

ข้อสรุปและเสนอแนะจากการ
อภิปรายในที่ประชุมฯ

นาผลทวนสอบรายวิชาในประเด็นด้านการวางระบบผูส้ อนไป
บรรจุในมคอ.5 กาหนดแผนการปรับปรุงรายวิชา และให้มผี ล
ในการปรับมคอ.3ต่อไป

มีการวางแผน กระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (P)
หลักสูตรฯ ใช้วาระและมติของที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชา ทาการรับรองผลของม
คอ.5 โดยจัดประชุมโดยคณาจารย์ที่ได้รับมอบหมายภารกิจ จัดทาแผนและการจัดการ โดยมีการ
ดาเนินการตามแผนงานไปตามขั้นตอน โดยแต่ละรายวิชามีอาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้ดูแลไปตามหมวดรายวิชา
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ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามสกอ.และระเบียบของ สภาสถาปนิก โดยสังเกตหลักฐานที่พบได้
จาก มคอ.5 และนาผลที่ได้มาใช้ในการปรับมคอ.3 ของปีการศึกษาต่อไป (D)
จากตารางความสัมพันธ์ของรายวิชาจะเห็นถึงตัวโจทย์ออกแบบและปริมาณผลงานทั้งงานในห้องและ
การบ้านในแต่ละวิชา ซึ่งมีข้อสังเกตว่าแต่ละรายวิชา โดยเฉพาะสนับสนุนจะขาดความต่อเนื่องเช่นวิชาด้าน
ไทยที่แต่ก่อนมีต่อเนื่องกันทุกปีจนนาไปสู่การสร้างงานไทยที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตร รวมถึงวิชาการออกแบบ
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาในหมวดเทคโนโลยีของสภาสถาปนิกอาชีพนั้น ระยะเวลาในภาคการเรียนจะค่อนข้างลักลั่น
กับความเป็นจริง ซึ่งในที่นี่ได้ปรับแก้ปัญหาไปโดยการสอนแทรกเนื้อหาและมอบหมายงานแสดงความรู้ความ
เข้าในใจการทาตัวโปรเจคท์ออกแบบภายใน

ภาพแสดงบรรยากาศการประชุมภาควิชา ในเดือน มิถุนายน 2561
การติดตามผลดาเนินการวางระบบผู้สอนและการการจัดการเรียนการสอน (C)
โดยคณาจารย์ประจาภาควิชาที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชา
ทาการตรวจติดตามผลการดาเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปแต่ละรายวิชาจะใช้ผลการ
รายงานในมคอ.5 ทาการประเมินผลและสรุปทวนเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนการเรียนในมคอ.3 รอบต่อไป
(หลักฐานจากมคอ.3และมคอ.5 วิชา 361 102 การออกแบบภายใน1, วิชา 361201 เทคโนโลยีอาคารและ
งานระบบเพื่อการออกแบบภายใน, วิชา 361102 วิชา 361203 การออกแบบภายใน 1 และ การออกแบบ
ภายใน 4) มีการจัดการความรู้จากอาจารย์ผู้สอน สร้างเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
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สอนที่บูรณาการกับการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม วิชาออกแบบภายใน3 มีการออกแบบให้กับ
ร้านค้าภายในเทศบาลนครปฐม และข้างเคียง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาวัสดุอุปกรณ์และวิชาออกแบบ
เครื่องเรือน มีการออกแบบรับคาปรึกษาใช้สถานที่ปฏิบัติงานทาชิ้นงานจริงร่วมกับบริษัทภายนอก (บริษัท
Panel Plus) และนาชิ้นผลงานจานวนทั้งหมดกลับมาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องเรือนใช้สอย อยู่ในห้องศูนย์เรียนรู้
ด้วยตนเอง ทีช่ ั้น 2 อาคารศิลป์ พีระศรี 3
การดาเนินการตามข้อสรุปสู่การพัฒนากลไกการวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน (A)
โดยสืบเนื่องจากการประชุมวาระเกาะเต่าในปีที่แล้วจนถึงการประชุม 6 ครั้ง ในปีการศึกษา 2560
ภาควิชาฯได้อภิปรายกันในประเด็นปัญหาเรื่องการปรับวิทยาเขต เพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
เนื่องจากหลักสูตรรับผลกระทบจากนโยบายมาจากคณะฯ ในการปรับซ่อมวิทยาเขตวังท่าพระ และได้ย้าย
วิทยาเขตทาการสอนนักศึกษาและกระทบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มาเป็นเวลาหกภาคการศึกษาแล้ว ที่ผ่านมา
คณาจารย์และนักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาต่างรับทราบปัญหา และเชื่อมั่นในคุณภาพของหลักสูตรมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบต่างๆเพื่อทาความเข้าใจและให้ความเชื่อมั่นกับผู้ปกครองและนักศึกษา รวมถึงการ
ติดต่อกันและกันเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากภาควิชา ผ่านระบบ Social media ที่มีประสิทธิภาพและการทวน
สอบรายวิชาของชั้นปีที่ 1 ทุกรายวิชา โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ ที่ประชุมจะได้หารือและกาหนดผู้สอนและ
แนวทางการสอนรวมถึงการสอนการมอบหมาย และเกณฑ์คะแนนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ในการ
ประชุมภาควิชาที่พัทยาต่อไป (16-18 กรกฎาคม 2561)
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ภาพบรรยากาศการทวนสอบเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
การวางระบบผู้ ส อน ตรวจสอบผลการดาเนินงานได้จากการวาง
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
จัดการเรียนการสอน สอน หน้า 43-48
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: ระดับ 4
: ระดับ 4
: ระดับ 4
: ระดับ 4

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
- บันทึกทวนสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
27 มิถุนายน 2560
- มคอ.3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
4 คะแนน

การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ 5.3)
โมเดลแสดงกระบวนการในการประเมินผู้เรียน (PDCA)
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นาประเด็นการประเมิน
ผู้เรียนในมคอ.5 รายวิชา
ต่างๆ เข้าสู่วาระประชุม
กรรมการบริหาร
หลักสูตร/ภาควิชาปกติ
(วาระเกาะเต่า 19-21
มิย.60)

ผลของมคอ.5 ที่เสนอผ่านที่
ข้อสรุปและเสนอแนะจากการ
ประชุม เพื่ออภิปรายในวาระ
อภิปรายในที่ประชุมฯ
ประขุม
นาผลทวนสอบรายวิชาในประเด็นด้านการประเมินผู้เรียน
ไปบรรจุในมคอ.5 กาหนดแผนการปรับปรุงการประเมิน
ผู้เรียนและให้มีผลในการปรับมคอ.3ต่อไป ในภาคการศึกษา
ต่อไป พร้อมการกาหนดผู้ตดิ ตามและค่าเป้าหมายต่อไป

การวางแผนการประเมินผู้เรียน (P)
ในการประเมินผู้เรียน ใช้วิธี Active Learning : Project base learning / workshop / case base
learning โดยแตกต่างกันไปตาม Expected Learning outcome ของแต่ละรายวิชาที่มีการพัฒนาและมี
ความแตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นไปที่ Outcome based learning โดยดูค่าการประจายคะแนนของรายวิชาใน
หลักสูตร2560 ในชั้นปีที่1 ตลอดทุกรายวิชาในหลักสูตรชั้นปีที่1 เพื่อดูภาพรวมของการกระจายคะแนนเพื่อ
ศึกษาหาประเด็นที่พบจากการกระจายคะแนนนั้นต่อไป

การดาเนินการในการประเมินผู้เรียน (D)
โดยอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ทาหน้าที่ประเมินผลคะแนนให้กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชา และทา
การบันทึกและรายงานผลต่างๆลงเอกสารในมคอ.5 เพื่อใช้สาหรับเป็นแนวทางในการรายงานผลและปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาในปีต่อไป โดยทั้งกระบวนการนี้เป็นไปตามระยะเวลา 30 วันทั้งก่อนและภายหลัง
การจัดการเรียนการสอนเริ่มต้นและเสร็จสิ้นในแต่ละภาคการศึกษา

การติดตามและตรวจสอบการประเมินผลผู้เรียน (C)
เนื่องจากในหลักสูตรปรับปรุง 2555 และ 2560 มีการเปลี่ยนแปลงในชั้นปีที่ 3 และจานวนรับนศ.เท่า
เดิมคือ70 คน ดังนั้นใน มคอ.5 ของรายวิชาจึงจัดการเรียนการสอนมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง จึงได้ทาการ
เปรียบเทียบ 10 รายวิชาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์อย่างน้อย 3 ปีการศึกษาสาหรับนักศึกษาในรายวิชา
เดียวกันใน มคอ.5 รายวิชา 361 102 การออกแบบภายใน 1, รายวิชา 361 201 การออกแบบภายใน 4 และ
รายวิชา 361203 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบในการออกแบบภายใน เพื่อให้เห็นรูปแบบของการกระจาย
คะแนน การเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ปัญหาที่พบ และการแก้ไขปัญหาในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน โดยพบว่านักศึกษาแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันในการสนใจและการเรียนรู้ เมื่อทา
การเปรียบเทียบค่าระดับคะแนนที่ได้ 3 ปี พบว่าการกระจายคะแนนเกาะกลุ่มไปในทิศทางเดียวกันคือผ่าน
เกณฑ์และอยู่ในระดับที่ดีและพอใช้ กลุ่มคะแนนน้อยและไม่ผ่านเกณฑ์ อยู่ในระดับต่า ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพ
ของนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีความปรารถนาที่จะเรียนในหลักสูตรจึงมีความพยายามและ
กระตือรือล้นในการเรียน

การติดตาม สรุปผลเพื่อนามาสู่การปรับประสิทธิภาพในกระบวนการประเมินผลผู้เรียน (A)
จากผลของ มคอ.5 โดยรวมทุกรายวิชา และจากการอภิปรายกันในกลุ่มคณาจารย์ที่ทาการสอน ได้
ข้อสรุปว่าผลของผู้เรียนที่ได้มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่จัดวิทยาเขตการสอนที่วังท่าพระไปบ้าง โดยชั้นปี
53

ต้นๆ มีทักษะที่ดียิ่งขึ้นเนื่องด้วยความต่อเนื่องในการทางานในรอบสัปดาห์ การติดตามตรวจสอบการทางาน
ตนเองเปรียบเทียบกับเพื่อนมีมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันงานโปรเจคท์ออกแบบมีการเปลี่ยนแปลงโดยการ
จัดเป็นทีมการเรียนรู้กับคณาจารย์แต่ละคนตามสัดส่วน 1:8 และใกล้เคียง 1:8 จึงทาให้นักศึกษากับอาจารย์
หลายกลุ่มสามารถแสดงความโดดเด่นในการทางานที่แตกต่างกันในแต่กลุ่มได้มากยิ่งขึ้น
ทั้งในด้าน
กระบวนการออกแบบ การพัฒนาทักษะการออกแบบ การแก้ปัญหา การนาเสนอผลงาน การเรียบเรียง
เอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลมาจากการที่เกือบทุกคน(ทั้งอาจารย์และนักศึกษา) ต้องย้ายสถานที่เรียน
และทางานมาอยู่หอพักเพื่อทางานและใช้ชีวิตตลอดภาคการศึกษา ทาให้มีความต่อเนื่องในการเรียนรู้ระหว่าง
สัปดาห์และความต่อเนื่องบูรณาการของแต่ละรายวิชาที่สัมพันธ์กันนั้นมีความสอดคล้องกัน
รายวิชาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3และ 4 ที่ทารายงานร่วมกันในช่วงสัปดาห์จะเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งน่าจะได้
นามาเป็นผลในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและรายวิชารวมถึงวิทยาเขตที่เรียนให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกันต่อไปในอนาคต
ตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

ผลการดาเนินงาน
ในรายวิชา 361101 การออกแบบ 1, 360103
วาดเส้น 1, 360105 ศิลปะปฏิบัติ และ 360107
การเขียนแบบเบื้องต้น กลุ่มรายวิชาแกน ทักษะ
มัณฑนศิลป์ชุดนี้ จากคุณภาพของการกระจาย
คะแนน พบว่ามีสัดส่วนโดยรวมของกลุ่มที่ทา
คะแนนได้น่าพึงพอใจมากขึ้นไปถึงระดับดีเยี่ยม
อยู่ในระดับที่สูงขึ้นโดยตลอดและต่อเนื่องทั้งสาม
ปี และจากการรับทราบผลการทวนสอบประจาปี
2560 พบว่างานที่ระบุเป็นไปตามแผนการสอน
ทั้งปริมาณที่มอบหมายตลอดทั้งภาคการศึกษา
รวมถึงการประเมินคะแนนสอดคล้องกับคุณภาพ
ของงาน สะท้อนถึงความรู้และทักษะที่ไดรับและ
พัฒนาอย่างดี ตลอดจนการวัดผลสอดคล้องกัน
เป็นไปตามมาตรฐาน โดยอาจมีประเด็นในการ
เปรียบเทียบผลงานของกลุ่มที่ไดคะแนนปาน
กลาง คะแนนผ่านเกณฑ์และกลุ่มที่ได้ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาดูมาตรฐานเพื่อประกอบพิจารณาให้
มากยิ่งขึ้น และให้พิจารณามากขึ้นเป็นพิเศษใน
เรื่องสีและทฤษฎีสีให้มากยิ่งขึ้น
ในกลุ่มวิชาที่มีคะแนนนักศึกษาผ่านเกณฑ์
ลดลง คือ วิชาเขียนแบบภายในซึ่งเป็นงานปฏิบัติ
ในห้องและการบ้านซึ่งเป็นการเรียนเขียนทาซ้า
เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความชานาญ ซึ่งเรียน
พร้อมกับวิชาออกแบบภายใน 1 ที่เป็นการ
ออกแบบขั้นต้นในที่พักอาศัยซึ่งต้องนาเอาความรู้

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
- ดูได้จากผลงานนักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ได้รับ
รางวัลทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ
- รายงานการประชุมหลักสูตร
และภาควิชาฯ
- มคอ 3
- ผลการทวนสอบโดยผู้ทรงฯ
เมื่อ 27 มิถุนายน 2561
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
จากทักษะในรายวิชาเขียนแบบภายในมาใช้อย่าง
เต็มที่
แต่มีงานซ้อนกันอยู่จานวนมาก
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมิน พิจารณาแล้วพบว่า ควร
มีการบูรณาการรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะมา
ประกอบในการทางาน เช่น การเขียนแบบ และ
การทัศนียภาพ ควรบูรณาการเพื่อลดปริมาณงาน
ที่ซ้าซ้อนกันลง เพื่อให้ได้คุณภาพผลงานที่ดียิ่งขึ้น
ตรวจสอบผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน
หน้า 64-65

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: ระดับ 4
: ระดับ 4
: ระดับ 4
: ระดับ 4

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
4 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF (ตัวบ่งชี้ 5.4)
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โมเดลแสดงกระบวนการในดาเนินการตามกรอบ TQF (PDCA)

อ้างอิงและปรับปรุงจากโมเดลกระบวนการของหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ข้อที่
1

2

3

4

ตัวบ่งชี้การดาเนินการผลงาน

ผลการดาเนินการ

อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน หลักสูตรจัดการประชุม
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน อาจารย์ประจาหลักสูตรใน
การดาเนินงานหลักสูตร
ปีการศึกษา 2560 จานวน
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานของหลักสูตร โดย
อาจารย์ประจาหลักสูตร 6
คนได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมี
คณาจารย์ประจาภาควิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ ร่วม
ด้วยเสมอ
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
รายละเอียดหลักสูตร
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ (มคอ.2) ฉบับปรับปรุง
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
พุทธศักราช 2560 ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจาก สกอ.
วันที่ 31 พ.ค.60 และมี
หนังสือประทับตราเพื่อแจ้ง
ให้ทราบผลการพิจารณาจาก
สานักงานมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา
(สกอ.)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
หลักสูตรให้อาจารย์ผู้สอน
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
จัดทา มคอ.3 และ มคอ.4
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ครบถ้วนทุกรายวิชา โดย
ดาเนินการจัดส่งให้แก่
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ในแต่ละภาคการศึกษา ทาง
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ผู้สอนทุกรายวิชาจัดทา
ให้ครบทุกรายวิชา
รายงานผลการดาเนินงาน
ของรายวิชาตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ครบทุกรายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอน
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา

หลักฐาน
เอกสารประชุมภาควิชาและ
หลักฐานการลงนามการ
ประชุม

มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร

มคอ.3 รายละเอียดของ
รายวิชา/มคอ.4 รายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม
ของแต่ละรายวิชา

มคอ.5 รายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา /
มคอ. 6 รายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ของแต่ละรายวิชา
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ข้อที่

ตัวบ่งชี้การดาเนินการผลงาน

5

จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา

6

7

8

ผลการดาเนินการ

ทางหลักสูตรจัดทารายงาน
ผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2560
ภายใน 60 วัน
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
ในปีการศึกษา 2560
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
หลักสูตรมีการทวนสอบ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้ใน มคอ.3 จานวน
10 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ
80 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมดของชั้นปีที่1 ใน ปี
การศึกษา 2560
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล มีการปรับปรุงจากผลการ
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก ประเมินการดาเนินงานที่
ผลการประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปี รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว
การศึกษา 2560
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ มีอาจารย์ประจาหลักสูตร
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
ใหม่ 2 คน

9

อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

10

จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี

หลักฐาน
รายงานผลการดาเนินงาน
มคอ.7

รายงานการประชุมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2560
ไม่ได้นับวิชาGEN ED แต่มี
การรายงานผลคะแนน

รายงานผลการดาเนินงาน
มคอ.7 ปีการศึกษา 2560

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ บันทึกการพัฒนา
ตนเอง
ในปีการศึกษา 2560
สรุปการเข้ารับการอบรมเพื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
พัฒนาทางวิชาการ และ/
จานวน 6 คน ได้รับการ
หรือวิชาชีพ ของอาจารย์
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือ ประจาหลักสูตร
วิชาชีพครบทุกคน รวมถึง
ผศ.ชัยณรงค์ อบรมประกัน
คณาจารย์ประจาภาควิชา
คุณภาพ
ท่านอื่นๆด้วย
อบรมการจัดการพื้นที่
พิพิธภัณฑ์
และอ.5 ท่านเข้าร่วมสัมนา
คณาจารย์ที่กาญจนบุรี (เว้น
อ.ไพบูลน์) อ.ไพบูลน์มีการ
อบรมพัฒนาตนเองด้วยการ
ทางานวิชาชีพ (สัมภาษณ์
บุคลากร)
ในปีการศึกษา 2560
ผศ.ชัยณรงค์รับทุนของคณะ
หลักสูตรมีบคุ ลากรสนับสนุน เพื่อรับการศึกษาต่อในระดับ
การเรียนการสอน จานวน 1 ปริญญาเอกโดยยังคงไม่ลา
คน ซึ่งผ่านการอบรมพัฒนา เรียน มาแล้วจานวน2ภาค
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
การศึกษา/ผ่านการนาเสนอ
หัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว
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ข้อที่

ตัวบ่งชี้การดาเนินการผลงาน

11

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

12

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้
คะแนนที่ได้

ผลการดาเนินการ
ทางหลักสูตรได้ประเมิน
ระดับความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร โดยได้รับคะแนน
3.53 จากคะแนนเต็ม 5.0
ในปีการศึกษา 2560 ทาง
หลักสูตรได้ประเมินระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่
พบว่าได้รับคะแนน 4.20
จากคะแนนเต็ม 5.0
12
5
100
12
100
5

หลักฐาน
รายงานผลความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร (กองแผนงาน
มศก.)
รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่
(ผลการเก็บข้อมูลหลักสูตร
โดยคุณวิไลศรี จากการใช้
LINEGROUP ของภาควิชา)

12
5
100
12
100
5

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี)
3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัด ทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์


ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง



บันทึกประชุมภาค
6ครั้ง/60
มคอ2



มคอ3,5



เอกสารมคอ5



เอกสารมคอ7



เอกสารทวนสอบ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การด าเนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รทุ กคนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: 12 จาก 12 ข้อ
: 12 จาก 12 ข้อ
: 10 จาก 10 ข้อ
: 10 จาก 10 ข้อ

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์




3.53
4.20

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตาราง
ความสัมพันธ์
รายวิชา
สัมภาษณ์อาจารย์
ใหม่
สัมภาษณ์อาจารย์
สัมภาษณ์อาจารย์
ชัยณรงค์
ข้อมูลส่วนกลาง
สารวจโดย น.ส.วิไลศรี
ชานาญกิจ

12
5
100
12
100

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

การบริหารหลักสูตร
ปัญหาใน ผลกระทบของ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต
การ
ปัญหาต่อ
บริหาร สัมฤทธิผลตาม
หลักสูตร วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
มีอาจารย์ มีอาจารย์ประจา ซึ่งหลักสูตรอาจมีการพิจารณาทบทวนเพื่อนาบุคลากรเข้าสู่
ประจา
หลักสูตรหลาย
การนามาใช้แสดงคุณภาพของหลักสูตรต่อไป
หลักสูตร ท่านเพิ่งจบ
จานวน
การศึกษาใน
มากที่มี ระดับที่สูงขึ้น ซึ่ง
ศักยภาพ มีตาแหน่งทาง

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
เอกสาร
การจบ
การศึกษา
ระดับที่
สูงขึ้นของ
ผศ.เอก
60

เพียง
พอที่จะ
บริหารได้
มากกว่า
1
หลักสูตร
ปริญญา
บัณฑิต

วิชาการ และมี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อสังคม
ทั้งวิชาชีพและที่
เกี่ยวเนื่องจานวน
มาก ที่ไม่ได้ถูกนับ
คะแนนผลงานใน
หลักสูตรอีก
มหาศาล

พงษ์ ตรี
ตรง และ
งาน
บริการ
วิชาการฯ

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

-

-

ความผิดปกติ

การ
ตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

-

-

-

-

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
ภาค
เหตุผลที่ไม่เปิด
รหัส ชื่อวิชา
การศึกษา
สอน
361 222
1/60
แนวความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบภายใน
361 223
โครงการศึกษาส่วน
บุคคล

1/60

361 219
พันธุ์ไม้ตกแต่ง

1/60

361225 นวัตกรรม
1/60
ความรู้เพื่องานออกแบบ
ภายใน
361 221
การนาเสนอผลงาน
ออกแบบภายใน

2/60

เป็นวิชาเลือก ไม่มี
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว
เป็นวิชาเลือก ไม่มี
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว
เป็นวิชาเลือก ไม่มี
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว
เป็นวิชาเลือก ไม่มี
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว

มาตรการที่ดาเนินการ

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

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

เป็นวิชาเลือก ไม่มี นาผลทีไ่ ด้มาประกอบการพิจารณา
นักศึกษาลงทะเบียน ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว
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รหัส ชื่อวิชา
361 218
การออกแบบตกแต่ง
แบบไทย

ภาค
การศึกษา
2/60

เหตุผลที่ไม่เปิด
สอน

มาตรการที่ดาเนินการ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

เป็นวิชาเลือก ไม่มี นาผลทีไ่ ด้มาประกอบการพิจารณา
นักศึกษาลงทะเบียน ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

ไม่มี

-

-

-

-

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(นามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา) โปรด Update ผลการดาเนินงานส่วนนี้ด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2560
(หลังปรับปรุงหลักสูตร)
รหัส ชื่อวิชา
360 101
การออกแบบ 1
360 103
วาดเส้น 1
360 105
ศิลปะปฎิบัติ
360 107
การเขียนแบบ
เบื้องต้น
360 111
ภูมิปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค์
360 112
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น
361 103
การออกแบบ
ภายใน 2
361 104
วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อการออกแบบ
ภายใน

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

1/60



1/60



1/60



1/60
1/60
1/60
1/60






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

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

1/60
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รหัส ชื่อวิชา
361 105
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 1
361 106
การออกแบบเครื่อง
เรือน 1
360 102
การออกแบบ 2
360 104
วาดเส้น 2
360 106
ศิลปะปฎิบัติ 2
360 108
ศิลปะไทยปริทัศน์
361 101
การเขียนแบบ
ภายใน
361 102
การออกแบบ
ภายใน 1
361 107
การออกแบบ
ภายใน 3
361 108
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 2
361 109
การออกแบบ
เครื่องเรือน 2
361 110
ประวัติการ
ออกแบบภายใน
และเครื่องเรือน
ตะวันตก
361 111
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 1
361 201

ภาค
การศึกษา
1/60

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ 5



มคอ 5

1/60



2/60



มคอ 5

2/60



มคอ 5

2/60



มคอ 5

2/60



มคอ 5

2/60
2/60
2/60
2/60
2/60







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

มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5

2/60


มคอ 5

2/60



1/60



มคอ 5
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รหัส ชื่อวิชา
การออกแบบ
ภายใน 4
361 202
เทคโนโลยีอาคาร
และงานระบบเพื่อ
การออกแบบ
ภายใน
361 203
มัณฑนศิลป์ไทย
361 204
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 2
361 205
การออกแบบ
ภายใน 5
361 206
แบบอย่างศิลปะ
ตกแต่งตะวันออก
361 207
สัมมนาการ
ออกแบบภายใน
361 208
วิธีวิจัยเพื่อการ
ออกแบบภายใน
361 218
การออกแบบ
ตกแต่งแบบไทย
361 220
ออกแบบภูมิทัศน์
361 215
ศิลปะและของ
ตกแต่งเพื่องาน
ออกแบบภายใน
361 216
ออกแบบฉาก

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

มคอ 5
1/60



1/60



มคอ 5
มคอ 5

1/60

2/60
2/60
2/60
2/60







2/60



2/60



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

มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5

2/60



1/60



มคอ 5

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
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1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนที่ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนที่ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน โปรด Update ผลการดาเนินงานส่วนนี้ด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา
2560 (หลังปรับปรุงหลักสูตร)
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
ดูจาก มคอ 5 ของทุกรายวิชาใน
หลักสูตรไม่พบว่ามีส่วนไหนไม่มี
ประสิทธิผล

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ 5

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี ☐
จานวนอาจารย์ใหม่ ……………2…………. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………3…………
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
กิจกรรมที่จัด
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
บุคลากร
หรือเข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
อาจารย์
สาย
สนับสนุน
1. โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
อ.ภาคย์ธิร์วัฒน์ ได้รับทราบข้อมูลและมีความรู้
ใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บุญมี
ความเข้าใจในบริบทขององค์กร
ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท
อ.ปาริฉัตร
นโยบาย ระบบบริหาร วัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม 3-5
สุชาติกุลวิทย์
องค์กร สิทธิประโยชน์ และ
สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโนโว
สวัสดิการที่พึงได้รับ รวมทั้งมี
เทล หัวหิน ชะอาบีชรีสอร์ท
อ.ศุภสุมนญ์
ทัศนคติที่เหมาะสมกับการทางาน
แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี 19- โสภาจิตต์วัฒนะ
ตลอดจนได้มีโอกาสทาความรูจ้ ัก
21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม
และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2. โครงการสัมมนาคณาจารย์
ประจาปี 2561 ณ โรงแรม
เฟลิซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
2-3 มิถุนายน 2561

คณาจารย์
ประจาภาควิชาฯ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

บันทึกขออนุมัติ
ให้บุคลากรใน
สังกัดเดินทางไป
ราชการตาม
โครงการ
ปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ระดมความความคิดเห็นเกี่ยวกับ บันทึกข้อความ
การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน เรื่องขอเชิญเข้า
มีความเป็นเลิศด้านศิลปะและการ ร่วมโครงการ
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ การ
สัมมนา
บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ คณาจารย์/แบบ
พัฒนาการสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่
ตอบรับ
65

จานวน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม

บุคลากร
สาย
สนับสนุน

อาจารย์

3. โครงการจัดการความรู้
ประจาปี 2561 ณ ห้องประชุม
ยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศิลป์
พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์
1 มิถุนายน 2561

คณาจารย์
น.ส.วิไลศรี
ประจาภาควิชาฯ ชานาญกิจ

4. เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ
และทักษะปฏิบตั การด้าน
พิพิธภัณฑ์ โดยสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
(สพร.) ณ พิพิธภัณฑ์มิวเซียม
สยาม กรุงเทพมหานคร
28-30 มิถุนายน 2561
5. อบรม International Art
Festival and Art Workshop
in Thailand At Poh- Chang
Academy of Arts, RMUTR
Bangkok, Thailand
7th -10th February 2018

ผศ.ชัยณรงค์
อริยะประเสริฐ

-

ผศ.ชัยณรงค์
อริยะประเสริฐ

-

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

คณะวิชาทางด้านศิลปะ และการ
ออกแบบที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
เพื่อพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ
ของบุคลากรภายในองค์กร ให้มี
ความชานาญและมีความรอบรู้
อีกทั้งส่งเสริมการให้บริการวิชาการ
ด้านการออกแบบสร้างสรรค์แก่
ชุมชน และสถาบันการศึกษาใน
ท้องถิ่น ให้มีความรู้ทางศิลปะเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สร้างต้นแบบในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่สังคม
การสร้างงานวิจัยและสร้างสรรค์
การสร้างทีมวิจัยจากบุคลากรทั้งใน
และระหว่างสาขา จากการ
แลกเปลีย่ นความรู้และ
ประสบการณ์

บันทึกข้อความ
เรื่อง ขอเชิญเข้า
ร่วมดครงการ
จัดการความรู้
ประจาปี 2561/
กาหนดการ
โครงการ
ผ่านการอบรมทางวิชาการและการ ประกาศนียบัตร
อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร
เข้าร่วมโครงการ
การจัดการพื้นที่และสิ่งอานวย
อบรมวิชาการ
ความสะดวกในพิพิธภัณฑ์
และทักษะ
ปฏิบัตการด้าน
พิพิธภัณฑ์
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้กิจกรรม
Workshop

ประกาศนียบัตร
เข้าร่วมโครงการ
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จานวน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ :
KMUTNB Interiornational
Art and Design Workshop
2018 24-27, 2018
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ อาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
7. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap
Analysis ณ ห้องประชุมไทย
ประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมส
วลี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
29-30 มีนาคม 2561
8. นาเสนอผลงานงานทาง
วิชาการในงาน
Glocal Art Exhibition : ：
点と展
(Point and exhibition)
หัวข้อบรรยาย : ภาพรวมวิชาชีพ
ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
ของประเทศไทย
ณ Tokoha University 2017
ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 20-27
พฤศจิกายน 2560

บุคลากร
สาย
สนับสนุน

อาจารย์

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผศ.ชัยณรงค์
อริยะประเสริฐ

-

เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้กิจกรรม
Workshop

ประกาศนียบัตร
เข้าร่วมโครงการ

ผศ.ชัยณรงค์
อริยะประเสริฐ

-

เตรียมความพร้อม และทาความ
เข้าใจ เรื่อง การเขียน AUN-QA
Implementation and Gap
Analysis ที่จะต้องเขียนรายงาน
ต่อไป

แบบตอบรับ
เอกสาร
ประกอบ
โครงการ
ฝึกอบรม

อ.กศิตินทร
ชุมวรานนท์

-

แลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่าง
คณาจารย์ต่างสถาบัน และเผยแพร่
ความรู้ให้กับนักศึกษา Tokoha
University 2017 จานวน 120 คน

เอกสาร
ประกอบ
บรรยาย
โครงการฯ
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จานวน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม

บุคลากร
สาย
สนับสนุน

อาจารย์

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อ.สัญญา สุขพูล
นานาชาติ
อ.พสุ จารุศิริ
หัวข้อ “Design Thinking
Workshop”
มหาวิทยาลัย ISI Yogyakarta
เมือง ยอกยาการ์ต้า ประเทศอิน
โดนิเซีย (Yogyakarta,
Indonesia)
ระหว่างวันที่ 6 - 15 พฤษภาคม
2561

-

1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาเข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
“Design Thinking Workshop”
2. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้
แลกเปลีย่ นความรู้ในวิชาชีพนัก
ออกแบบตกแต่งภายใน พัฒนา
ความสามารถการนาเสนอผลงาน
วิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดความมั่นใจ
3. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้
ตระหนักถึงความก้าวหน้าทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ

10. เข้าร่วมโครงการ การจัดทา อ.ภาคย์ธิร์วัฒน์
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
บุญมี
ตาแหน่งทางวิชาการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
พ.ศ.2560 ณ ห้องภาพยนตร์ ชั้น
3 อาคารศูนย์ปฏิบตั ิการ
ทัศนศิลป์ ศิรินธร คณะจิตรกรรม
ฯ วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ 14 มิถุนายน 2561

-

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการ
ขอตาแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560

บันทึกข้อความ
เรียนเชิญเข้า
ร่วมโครงการฯ
เอกสาร
ประกอบ
โครงการฯ

11. กิจกรรมเวิรค์ ชอปนานาชาติ
ณ เมืองฉางชุน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
จัดโดยสมาคมมัณฑนากรแห่ง
ประเทศไทย TIDA และสมาคม
สถาบันการออกแบบภายในแห่ง
เอเชีย AIDIA ช่วงระหว่างวันที่
18-25 สิงหาคม 2560

-

ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนของหลักสูตรและภาควิชา

บันทึกผล
ประเมิน
กิจกรรมเพื่อ
งานประกัน
คุณภาพและ
พัฒนาการเรียน
การสอนเวิร์คช
อปนานาชาติ
ที่ฉางชุน
ประเทศจีน

ผศ.ชัยณรงค์
อริยะประเสริฐ
อ.พสุ จารุศิริ
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จานวน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม

อาจารย์

12. โครงการทัศนปราชญา ครั้งที่ ผศ.ชัยณรงค์
1 ประจาปีการศึกษา 2560 ณ
อริยะประเสริฐ
ประเทศฟินแลนด์ สวีเดน และ
เอสโตเนีย ระหว่างวันที่ 10-18
พฤษภาคม 2561
13. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง
การนาเสนอผลงานนวัตกรรมการ
เรียนการสอน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
19 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี ชั้น
7 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์
14. Urban Media Art
Academy (What Urban
Media Art can do and Why
When Where and How?)
จัดโดย : Goethe-Institut
Thailand and partner
สถานที่ : Jim Tomson House
และ Goethe-Institut Thailand
วันที่ : 23-25 April 2017
15. โครงการอบรม ในหัวข้อ Big
little "t" RE/solution 27
มกราคม 2018 ที่ TCDC
( Thailand creative & design
center )
16. โครงการ : Art therapy
eorkshop on the theme of
"From Lonliness to
Relationship"
จัดโดย : Yelohouse โดย คุณ
ฟ้าใส วิเศษกุล นักศิลปะบาบัด
สถานที่ : Yelohouse
วันที่ : 8 April 2018

บุคลากร
สาย
สนับสนุน
-

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

การพัฒนาและปรับปรุง
วิทยานิพนธ์ อีกทั้งเป็นการเปิด
โลกทรรศน์ ความคิด และ
แลกเปลีย่ นความรู้ในระดับ
นานาชาติ

บันทึกขออนุมัติ
โครงการ
ภาพถ่าย

รศ.ร.ต.อ.ดร.
อนุชา แพ่งเกษร

นาเสนอผลงาน เผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรมการเรียนการสอน การ
ใช้ และการเผยแพร่นวัตกรรมการ
เรียนการสอนสูภ่ ายนอก ตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อ.ปาริฉัตร
สุชาติกุลวิทย์

-

ได้รับความรู้ในการริเริ่ม
แนวความคิดของการนามีเดียเข้า
มาผสมกับศิลปะ จนสามารถ
นาไปสู่การใช้พัฒนาสังคม และ
บริบทของแต่ละสถานที่ให้ดียิ่งขึ้น
โดยไม่ขัดกับสภาพสังคม ประเพณี
และ วัฒนธรรมในสถานที่นั้น

บันทึกข้อความ
เรียนเชิญเข้า
ร่วมโครงการ
โครงการประชุม
สัมมนา
แบตอบรับเข้า
ร่วมนาเสนอผล
ลงาน
เอกสาร
ประกอบการ
เข้าร่วมอบรม

อ.พสุ
อ.ศุภสุมนญ์

-

ได้รับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
การออกแบบเพื่อสาธารณะ

อ.ปาริฉัตร

-

มีความเข้าใจสภาพของคนที่ตกอยู่ เอกสาร
ในสภาวะโรคซึมเศร้ามากขึ้น
ประกอบ
รวมถึงเข้าใจในวิธีที่จะวิเคราะห์ถึง โครงการอบรม
สาเหตุที่มาของความเครียดของ
ผู้คนในสภาวะปัจจุบัน จนสามารถ
นาไปสู่การช่วยเหลือได้ถูกต้องตรง
จุดด้วยการใช้ศาสตร์แห่งศิลปะ

เอกสาร
ประกอบ
โครงการอบรม
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จานวน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม
17. โครงการสัมมนาปรับเปลีย่ น
องค์กร เพื่อการบริหารจัดการ
สานักงานคณบดี
คณะมัณฑนศิลป์
4 เมษายน 2561
ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3
6-7 เมษายน 2561
ณ จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์
-

บุคลากร
สาย
สนับสนุน
น.ส.วิไลศรี
ชานาญกิจ

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

รับฟังนโยบายการปรับเปลี่ยน
หน่วยงาน ระดมและแลกเปลี่นย
ความคิดเห็น สร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การปรับเปลี่ยนองค์กร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

แบบตอบรับเข้า
ร่วมสัมมนา/

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
5.1
ระดับ 4
ระดับ 4
4
5.2
ระดับ 4
ระดับ 4
4
5.3
ระดับ 4
ระดับ 4
4
5.4
10 จาก 10 ข้อ
12 จาก 12 ข้อ
5.00
17/4 = 4.25 คะแนน
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. ด้วยสาขาวิชาการออกแบบภายใน เป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
สถาปนิก และมีศิษย์เก่าที่ทางานวิชาชีพเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษ ประกอบกับธรรมชาติของสาขา ทาให้การ
ดาเนินการหลักสูตรต้องปรับตามวิทยาการความก้าวหน้า และองค์ความรู้ภายในศาสตร์อยู่เป็นประจาโดย
อัตโนมัติ แม้จะไม่มีระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรก็ตาม
โอกาสในการพัฒนา
1. ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเป้าหมายใน
การผลิตมัณฑนากรอาชีพเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ ในด้านการออกแบบภายในที่มีความเข้มข้นในการ
ใช้ศิลปวัฒนธรรมเข้ามาใช้ในการออกแบบระดับสูง เพื่อให้ทันการแข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ
สร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อการเป็นผู้นาในภูมิภาค จุดมุ่งหมายคือการเปิดหลักสูตรนานาชาติในอนาคต

หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
70

ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม บันทึก
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ภาควิชา
กลไกที่ด าเนิน งานโดยหลัก สูตร/ ภาควิชาฯ ในการจั ดสิ่ ง
สนับสนุน การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน(P)
1. ภาควิชาฯ มีการดาเนินการจัดการระบบการประกัน
คุณภาพโดยการตั้ง Group Facebook กลุ่ มต่างๆ ตาม
ประเภทของงานเพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อการศึกษา ได้ผลเป็นที่
น่าพอใจทาให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความคล่องตัว
2. คณะมัณฑนศิลป์ มีโครงการตาราฯ ทาให้คณาจารย์
สามารถส่ งหนังสือ ตารา เอกสารทางวิชาการ และ รวบรวม
เอกสารประกอบการสอนเพื่อจัดตีพิมพ์ มีการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานคณาจารย์เป็นประจาทุกปี ส่งเสริมให้คณาจารย์
นาผลงานออกมาเผยแพร่ขยายและจัดการองค์ความรู้
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสานักหอสมุดมีการสั่งหนังสือ
ตา มที่ ภ าค วิ ช า ฯ ร้ อ งข อ ไป อ ย่ า ง สม่ า เส ม อ ท าใ ห้ มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ทันต่อยุคสมัย
4. ภาคปี การศึกษา 2560 คณะมัณฑนศิลป์ ทาการติดตั้ง
อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ จ านวน 60 เครื่ อ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า ท า ใ ห้ มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ทันต่อยุคสมัย
5. คณะมัณฑนศิลป์ มีการดาเนินการติดตั้งระบบ wifi ใน
อาคาร ศิลป์พีระศรี 3 ครอบคลุมในทุกพื้นที่ สาหรับการเรียน
การสอน เพื่อ ให้ นักศึกษา และ อาจารย์ สามารถเข้าถึงข้อมูล
สาคัญในการเรียนรู้ได้ในทุกพื้นที่
6. ภาควิ ช าฯ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ แผ่ น ติ ด ตั้ ง ผลงานให้ กั บ
นักศึกษา ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะให้ การตรวจงานมีความราบรื่น
และ เป็นการแสดงผลงานที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ ในการเรียนรู้
ระหว่างนักศึกษาต่างชั้นปี
7. คณะมัณฑนศิลป์ ทาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บริเวณห้อง
ชั้ น 1 อาคาร ศิ ล ป์ พี ร ศรี 3 ให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ส่ ว นรวมส าหรั บ
อาจารย์และนักศึกษา เพื่อประโยชน์การใช้สอย นอกเหนือจาก
เวลาการเรียนการสอน ในช่วงเวลาปกติ
ผลการดาเนินงาน (D)
การติดตั้ง ระบบ Wif iสาหรับสนับสนุนมีความจาเป็นมาก
สาหรับระบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน ในปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
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2560 ทางคณะมัณฑนศิลป์ ดาเนินการติดตั้งระบบการ
เชื่อมต่อที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ในบริเวณอาคารศิลป์พีระศรี 3
เพื่อประโยชน์ต่อปัจจัยการเข้าถึงข้อมูลความรู้ของนักศึกษา
ทั้งนี้ยังคงพบ ปัญหาเกี่ยวเนื่องกับความเสถียร ของระบบรับส่ง
สัญญาณ ส่งผลให้นักศึกษาของหลักสูตรบางส่วน รวมถึง
อาจารย์ ยังคงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้ระบบสัญญาณ Wi-Fi
ของตนเองเพื่อการเชื่อมต่อค้นคว้าข้อมูล
ระบบห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ได้ทาการติดตั้ง
คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ จานวน 60 เครื่อง เป็นสิ่งอานวยทางการ
ศึกษาที่จาเป็น และ เป็นช่องทางที่สาคัญในการฝึกฝนทักษะ
เฉพาะทางที่สาคัญสาหรับการเตรียมพร้อมนักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาชีพ ตามเป้าหมายที่หลักสูตรกาหนด
ไว้ ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่สามารถรองรับข้อมูล และ ใช้
ปฏิการโปรแกรมที่มีความซับซ้อน และ ทันสมัย ส่งผลให้ทักษะ
เทคนิค และ ผลลัพท์ ที่ได้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
สืบเนื่องจากขนาดของพื้นที่ของห้องปฎิบัติการมีขนาดที่
จากัด จานวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งไม่สามารถทาให้
สอดคล้องกับจานวนนักศึกษา 70 คนได้ นักศึกษาบางส่วนนา
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแบบพกพามาใช้ เพื่อให้การเรียน
การสอนสาหรับ นักศึกษาทุกคนเป็นไปได้โดยพร้อมเพรียงกัน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 ภาควิ ช า ได้ รั บ ต าราและหนั ง สื อ
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และ อุปกรณ์ วัสดุสาหรับการศึกษา
เป็ น จ านวนมาก ด้ว ยความอนุ เคราะห์ จาก อ.จริ นทร์ รอด
ประเสริ ฐ ทางภาควิช าขอความร่ว มมือ จากภาคคณะจัดตั้ง
พื้นที่สาหรับการเรียนรู้ เพิ่มเติม บริเวณ ห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารศิลป์พีระศรี 3 เพื่อจุดประสงค์ที่จะให้
นักศึกษา ได้ประโยชน์เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ที่มีอยู่เดิม
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กระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(C)
จากปัญหาสาคัญในการตรวจสอบของสิ่งสนับสนุน คือ
สัญญาณไม่คงที่ ในพื้นที่สาหรับจัดการเรียนการสอน ทาง
ภาควิชาได้จัดทาหนังสือไปยังคณะวิชาเพื่อทราบ และให้
ดาเนินการแก้ไข (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
ผลจากการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พบว่า การดูแล
รักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และ
ตอบสนองการใช้งานโปรแกรมที่จาเป็น ระบบการกาจัดไวรัส
คอมพิวเตอร์ ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การเรียนการสอนมี
ความติดขัด อีกทั้ง นักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องนาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ประกอบการเรียน
นักศึกษามีพื้นที่ไม่เพียงพอ สาหรับการปฏิบัติงานและ
นาเสนอผลงาน สืบเนื่องจากจานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีมี
จานวน 70 คน ทาให้เกิดความจากัดของพื้นที่ของนักศึกษาแต่
ละคนรวมถึง พื้นที่ ที่ใช้สาหรับการนาเสนอผลงานด้วยการติด
ผนังไม่เพียงพอ
ระบบส่งเสริมประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน เช่น ระบบกระจายเสียง ประสิทธิภาพของระบบการ
ฉายภาพ ที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้การมองเห็นจากระยะไกล
ไม่สามารถทาได้ อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่อง
ฉายภาพไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ตึกศิลป์พีระศรี 3 ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่หลักที่ใช้สาหรับ
การจัดการเรีนการสอนของหลักสูตร มีระยะเวลาการเปิดปิด
ตึกที่จากัด เมื่อผ่านพ้นเวลาตามคาบการเรียนการสอน
นักศึกษาจึงไม่มีสถานที่ สาหรับการปฏิบัติงานนอกเวลา และ
ยังส่งผลกระทบโดยตรงกับการปฏิบัติงานแบบกลุ่ม
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการ
ปรับปรุง(A)
ในขณะเดีย วกันได้มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาโดยการ
ตรวจสอบจุดขยายสัญญาณอินเตอร์เนตในพื้นที่บริการ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสัญญาณ Wi-fi ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ
ทางภาควิชา รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจาก การขาดการดูแล
อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบกระจายเสียง ระบบการฉาย
ภาพ อุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการต่อระบบมัลติมิเดีย
73

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ภาควิช า จึ งดาเนินการ จัดทาข้อเสนอแนะต่อ ภาคคณะ
เพื่ อ ร้ อ งขอผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ส าหรั บ ดู แ ลระบบปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ และ อุ ป กรณ์
อิเล็คโทรนิค ให้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์และ มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทางภาควิ ช า อยู ใ นกระบวนการ การหาข้ อ มู ล เพื่ ม เติ ม
สาหรับการจัดซื้อโปรแกมระยะสั้น แบบปีต่อปี เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสได้ใช้ โปรแกรมที่ทันต่อยุคสมัย เข้ากับสถานะการ
ปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของระบบคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า ง
รวดเร็ว
ในด้านการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้สาหรับการเรียนการ
สอน ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่ านมา ภาควิชามอบ อุปกรณ์
เครื่ องเขีย นให้กับนักศึกษาใหม่จานวน 70 ชุด เพื่อเป็นการ
ปลู ก ฝั ง คว ามส าคั ญ ในกา รฝึ ก ทั ก ษะในการลงมื อ ท า
นอกเหนือจากนั้น ภาควิชาได้จัดหาหมวกนิรภัย จานวน 85 ใบ
เพื่อใช้ สาหรับนักศึกษาในรายวิชาที่มการลงสารวจพื้นที่จริง
เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและปลูกฝังจิตรสานึกของนัก
ออกแบบที่ดี
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน
ทางคณะ มีการจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติม สาหรับการเรียนรู้นอก
เวลาเรี ย น เป็ น จ านวนหนึ่ ง ห้ อ งเพื่ อ อ านวยความสะดวก
สาหรับนักศึกษาหลังเวลาปิดอาคาร แต่การใช้งานยังไม่สะดวก
และไม่เพียงพอ ทางภาควิชาจะทาการเสนอแนะให้เปิดพื้นที่
เพิ่มเติมสาหรับการเรียนรู้หลังเวลา ที่ตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษาอย่างแท้จริง
ผลกระทบจาก ขนาดของห้องเรียนกับจานวนนักศึกษาไม่
สอดคล้องกัน ทาให้พื้นที่ในการนาเสนอผลงานและปฏิบัติงาน
ไม่เพียงพอ ทางภาควิชาได้จัดหา แผ่น PVC BOARD มาใช้
ทดแทนผนังที่ สาหรับการติดผลงานเพื่อทาการนาเสนอ ทั้งนี้
ในวาระการประชุมภาควิชา ได้มีมติให้ ลดจานวน ผลสาเร็จที่
ต้องจัดพิมพ์ และ สนับสนุนให้ใช้รูปแบบการส่งผลงานที่ เป็น
Soft Files หรือ Digital File แทน ปัจจุบันการนาเสนอผลงาน
ที่ ท างภาควิ ช าพยายามปรั บ ใช้ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาเรื่ อ งพื้ น ที่ ไ ม่
เพี ย งพอ คื อ การท าให้ ทุ ก อย่ างอยู่ ใ นระบบการจัด การแบบ
Mobile
หรื อ ระบบการน าเสนอที่ ไ ม่ ต ายตั ว สามารถ
เคลื่อนย้ายที่ได้
การนาเสนอผลงานนักศึกษา ทางภาควิชา เสนอให้มีการ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- รายงานการ
ประชุม
ภาควิชา
- ภาพ
ห้องเรียน
2 วิทยาเขต
เทียบเคียงกัน
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ติดตั้งระบบ Projector ทางานร่วมกันในหลายมิติ เพื่อแสดง
ความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน ของการวางผังการใช้งาน ภาพ
ด้ า น ภาพตั ด ภาพเสมื อ นจริ ง และ วั ส ดุ กระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงระบบการนาเสนอดังกล่ าว จะช่ว ยลดปริมาณ
แบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาจาเป็นต้องใช้สาหรับการ
พิมพ์ อีก ทั้ง ยัง
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการแสดงออกซึ่ ง แนวความคิ ด ของ
นักศึกษาได้อย่างชัดเจน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะมัณฑนศิลป์ ดาเนินการปรับปรุงอาคารเรียนและสั่งซื้อ
ครุภัณฑ์ใหม่ในทุกปีการศึกษา เพื่อบารุงรักษาและจัดหา
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
6.1
ระดับ 3
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3
3/1 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน เป็นสาขาที่สามารถหาแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ได้จากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมากมาย และด้วยเป็นสาขาด้านการออกแบบทาให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใจ
ถึงการปรับตัวและออกแบบวิธีการเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับการขาดแคลนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ ซึ่งสิ่งที่
สาคัญยิ่งมากที่สุดคือการสนับสนุนการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตที่มีประสิทธิภาพและการจัดหาสถานที่ ครอบคลุม
ถึงอุปกรณ์ที่จะช่วยส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ อาทิเช่น ระบบการกระจายเสียงในทุกห้องเรียน จอแสดงผลที่
มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพียงพอที่ทั้งชั้นเรียนสามารถใช้ได้พร้อมกันเป็นสิ่งที่หลักสูตรตระหนักและให้
ความสาคัญอย่างยิ่งและพยายามจัดการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2561
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โอกาสในการพัฒนา
1. หากทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยเห็นความสาคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารต่างๆ ให้สะดวกต่อการใช้งาน จะเพิ่มความคล่องตัวในการ
สอน และยังเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา
2. การสนับสนุนการเรียนรู้โดยการเพิ่มพื้นที่ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอน และพื้นทีส่วนกลาง
ในการเรียนรู้ การปฏิบัติการ ให้เหมาะสมกับจานวนของนักศึกษา เป็นช่องทางการเรียนรู้ทั้งในห้องและนอก
ห้องเรียน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติงานเสมือนการทางานจริง และเพิ่มปฏิสัมพันธ์ของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี ปัญหาที่พบคือ ไม่มีพื้นที่สาหรับให้นักศึกษาปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และการเปิด-ปิด
ห้องที่ตรงเวลาเกินไป ทาให้ไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานที่ต้องการความต่อเนื่อง
3. เรื่องการสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทหนังสือ ตารา ในแต่ละปีห้องสมุดกลาง จะให้อาจารย์เสนอ
รายชื่อหนังสือที่มีความประสงค์จะให้ห้องสมุดทาการจัดซื้อ
4. เรื่องพัสดุ และครุภัณฑ์ ประเภทสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ทีเ่ อื้ออานวยให้คณาจารย์ใช้ในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการสอนของคณาจารย์ ทั้งนี้ ยังพบปัญหา
ความไม่พร้อมและสมบูรณ์ของอุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ สืบเนื่องจากการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ทาได้ไม่ทั่วถึง และบางส่วนไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
5. ผู้ดูแลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขาดความเชี่ยวชาญการเตรียมโปรแกรมและความพร้อมของอุปกรณ์
เกิดปัญหาทุกภาคการศึกษา ถ้าบุคลากรมีความเชี่ยวชาญตรงหน้าที่ภาระงาน จะสามารถอานวยความสะดวก
และพัฒนาการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น
6. ข้อเสนอแนะในการจัดซื้อเครื่องฉายที่สามารถแสดงผลในหลายมิติพร้อมกันได้ จะทาให้นักศึกษา
เกิดความเข้าใจในความต่อเนื่อง และความสัมพันธ์ของการวางผังพื้นที่ใช้สอย ภาพด้าน ภาพตัด ภาพเสมือน
จริง และวัสดุ
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หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
ความเห็นของ
หรือสาระจากผู้ประเมิน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ควรมีการเปรียบเทียบการสอบคัดเลือก
คณาจารย์รับทราบและเห็นชอบ
บุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีการสอบรับตรงปกติ
และวิธีการคัดเลือกโควตานักเรียนโรงเรียน
เขตภูมิภาค นักเรียนสายอาชีวศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าได้นักศึกษา มีคุณภาพอย่างไร
2. ควรพัฒนาวิธีรองรับความเสีย่ ง ในการใช้ คณาจารย์รับทราบและเห็นชอบ
Social Maedia ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
3. ควรเขียนเพิ่มเรื่องการปรับระเบียบข้อ
ปฏิบัติรายวิชา 361 214 ศิลปนิพนธ์

4. ควรเขียนเพิ่มเรื่องการกาหนดผู้สอนตาม
- สาขาที่เชีย่ วชาญ
- ผลงานเชิงประจักษ์
- ผลงานวิจัยตามความถนัดของคณาจารย์

5. ควรเขียนเพิ่มเรื่องการให้โจทย์ในรายวิชา
โดยนาผลงานโครงการศึกษาวิจยั ภายใต้
อัตลักษณ์จังหวัดพังงา ด้วยการถอดรหัส 4
DNA มาประกอบการสอนในรายวิชา 361
212 การบริหารงานองค์กรและโครงการ
ออกแบบภายใน และ 361 107 การ
ออกแบบภายใน 3
6. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา ปีละ 2 ครั้ง

รายงานการประชุมคณาจารย์ เมื่อวันที่
13 กรกฎาคม 2560 องค์ประกอบที่ 5
หลักสูตรการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลผู้เรียน วาระที่ 3 เรื่องการ
เสนอพิจารณา
คณาจารย์รับทราบและเห็นชอบ

คณาจารย์รับทราบและเห็นชอบ อยู่
ระหว่างการนามาบูรณาการ ในรายวิชา

ในการประชุมคณาจารย์รบั ทราบ
ข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน และเห็นชอบ
อย่างยิ่ง

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
ทางภาควิชา มีกระบวนการ การเก็บ
ข้อมูลนักศึกษา ในตลอดช่วงการศึกษา
เพื่อเป็นฐานข้อมูล สาหรับการ
วิเคราะห์คุณภาพ สาหรับการสอบ
คัดเลือก เพื่อผลลัพธ์ ที่มีคุณภาพและ
เหมาะสม
มติที่ประชุมคณาจารย์ประจาภาควิชา
เห็นชอบให้คณาจารย์และ นักศึกษา
รับทราบถึงคุณประโยชน์ที่ได้จากการ
ใช้ Social Media รวมถึงผลกระทบ
ต่างๆ จากมุมมองทางสังคม
มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และ ปรับ
ใช้ ในภาคปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา

มีการจัดทา แผนผังแสดงความต่อเนื่อง
ในรายวิชาการเรียนการสอน ตาม
หลักสูตร 2555 / 2560 (ปรับปรุง)
เพื่อเป็นการสร้างกลไกในการกาหนด
ผู้สอน โดยมีการอ้างอิงตามความ
เหมาะสมตาม สาขาที่เชี่ยวชาญ
ผลงานเชิงประจักษ์ และ ผลงานวิจัย
ในปีการศึกษา 2560 มีการนานา
วิธีการ มาปรับใช้ใน ประกอบการสอน
ในรายวิชา 361 212 การบริหารงาน
องค์กร ขณะนี้ภาควิชา อยู่ในระหว่าง
การดาเนินการบูรณาการ กับรายวิชา
อื่นๆ
มีการวางแผนการจัดการทวนสอบย่อย
ในแต่ละชัน้ ปี อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ ของหลักสูตร เมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 มีการทวน
สอบหลักสูตร 2560 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็น
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ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน
7. ควรทบทวนระยะเวลาที่เหมาะสม ในการ
ให้บัณฑิต และผูจ้ ้างงานตอบแบบสอบถาม

ความเห็นของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณาจารย์รับทราบและเห็นชอบ

8. ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอน ให้ความรู้เรื่อง คณาจารย์รับทราบและเห็นชอบ
วัสดุใหม่ๆ

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
การเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับ
การทวนสอบ ในครั้งต่อไป
ปัจจุบนั ในกระบวนการ การเก็บข้อมูล
ได้มีการใช้ แอพลิเคชั่นผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต อาทิเช่น Line,
Facebook และ Email แทนการ
ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อ
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ในปีการศึกษา 2560 ภาควิชาได้ทา
การจัดเชิญวิทยากร จากภายนอกทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมา
บรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
เทคนิคกระบวนการ การผลิตวัสดุและ
ประเภทของวัสดุชนิดใหม่
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สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 28 พ.ย.60 (หลักสูตรเก่า)
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจาก
ผลการประเมิน
1. อยากให้เพิ่มการสอน/
กิจกรรมที่เน้น
ภาษาอังกฤษ, โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 3D Max,
Construction, Detail
Design, Material,
Structure, ส่งเสริมการ
เข้าประกวดผลงาน
ออกแบบ เพราะมี
ประโยชน์ในการทางาน
มาก

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ในที่ประชุมรับทราบถึงข้อวิพากษ์ สืบเนื่องจากปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ทางภาควิชามี
มติให้ เริ่มต้นการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดในรายวิชา 361 204 วิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับการออกแบบภายใน และรายวิชา 361 207 ภาษาอังกฤษเพื่อสัมมนา
การออกแบบภายใน อีก ทั้งในปีการศึกษา 2561 ทางภาควิชา จะเพิ่มเติมรายวิชาที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพิ่มเติมอีกหนึ่งวิชาได้แก่ 361 110 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประวัติการออกแบบเครื่องเรือนตะวันตก
ในข้อวิพากษ์ สืบเนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ทางภาควิชาอยู่
ในระหว่างการ ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการ เช่าใช้โปรแกรมปีต่อปี เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะให้
นักศึกษามีโอกาสได้ เรียนรู้และทดลองใช้ โปรแกรมที่มีความหลากหลาย และทันกับยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา รายวิชา 361 210 การออกแบบภายใน VI ในทุกปี
การศึกษา ภาควิชาจะกาหนดหัวข้อในการเรียนการสอน ที่เกี่ยวข้องกับงานประกวดการ
ออกแบบ และสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในรายวิชา 361
109 ออกแบบเครื่องเรือน II ได้ทาการเพิ่มเติมการ ประกวดแบบภายในการออกแบบเครื่อง
เรือน เพื่อนาไป ผลิตชิน้ งานจริง โดยได้รับความร่วมมือ จาก บริษัท Panel Plus ในการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินและคัดเลือกผลงาน และ รายวิชา 361 220 โครงการศึกษาส่วนบุคคล
ได้มีการสนับสนุนให้ นักศึกษาส่งผลลัทธ์ที่ได้จากการศึกษาเข้าร่วมกับ การประกวดตามที่
นักศึกษาเลือกขณะเดียวกัน ภาควิชา โดยคณาจารย์ประจาภาค มีการใช้ ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ เชิญชวน นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงานประกวดอย่างต่อเนื่อง
2. ควรพัฒนาอุปกรณ์การ
มีการแก้ไขและติดตั้ง ระบบสัญญาณ Wifi ในสถานที่จดั การเรียนการสอน อย่างครบถ้วน
เรียนการสอน, Wi-Fi,
แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพในการอัพโหลดข้อมูล และ ความเสถียรของ
เทคโนโลยีการนาเสนอ
สัญญาณ
ผลงานให้มีความพร้อม
เทคโนโลยีการนาเสนอผลงานจาเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพในการ
มากกว่านี้, การแจ้งตาราง เรียนการสอนที่เหมาสม ขณะนีอ้ ยู่ใน ระหว่างการทาข้อร้องขอ กับทาง ภาคคณะ เพื่อทาการ
เรียน/ กิจกรรมล่วงหน้า เปลี่ยนแปลงต่อไป
ที่ชัดเจน รวดเร็ว ทั่วถึง
3. บริการต่างๆ ของ
ระบบการบริการต่างๆจะเข้าสู่ระบบ กาลังอยู่ในกระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนเป็นระบบ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย Online ทั้งหมด คาดหวังจะเสร็จสิ้นภายในปี การศึกษา 2561โดยความมุ่งหวังที่จะให้ การ
ควรสามารถเสร็จสิ้นใน บริการมีความรดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สถานที่เดียว และผู้
ให้บริการมีความเป็นมิตร
สื่อสารระหว่างกันได้ด้วย
ความรวดเร็ว
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ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจาก
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ผลการประเมิน
4. อยากให้อาจารย์ตรวจ
คณาจารย์รับทราบและเห็นชอบ ทางภาควิชาอยู่ระหว่างการดาเนินการสร้างระบบการ
งานนักศึกษาอย่าง
ประเมิลผลลักษณะใหม่ ที่มีการจาแนก ความสาคัญ และปัจจัยในการเรียนรู้ ให้ชัดเจนและ
ละเอียด เปิดกว้างและรับ ตรงจุดประสงค์ตามที่มงุ่ หมาย โดย ปีการศึกษาทีผ่ ่านมาได้มีการ ทดลองใช้แบบฟอร์มการ
ฟังความคิดเห็นอย่าง
ประเมินผลแบบใหม่ในรายวิชา 361 107 การออกแบบภายใน III 361 221 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทั่วถึงทุกคน เข้าใจ
การออกแบบภายใน 361 214 ศิลปนิพนธ์ ทั้งนี้ ในแต่ละรายวิชาที่ทดลองใช้ มีการปรับ
พรสวรรค์และความ
เกณฑ์การให้คะแนน ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของรายวิชา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
แตกต่างระหว่างบุคคล
กาหนดเกณฑ์การประเมินผล โดยในทุกรายวิชาที่ทดลองใช้ จะมีการประกาศให้นักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถ ทราบถึงเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า และ ประกาศผลการประเมินให้นักศึกษารับรู้ เพื่อ
เรียนรู้ได้ดีขึ้น
นาไปปรับใช้และพัฒนาต่อไป
5. ควรลดปริมาณงานแต่
มีการหารือกันระหว่างอาจารย์ประจาภาควิชา เพื่อหาความเหมาะสมของปริมาณงานที่
เพิ่มคุณภาพงาน Project คาดหวังผลสาเร็จในแต่ละรายวิชา
โดยอาจารย์มีการตกลง
กันเรื่องกาหนดส่งงาน
เพิ่มการลงพื้นที่ทางาน
จริง
6. นักศึกษาระบุจุดเด่น
มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ทดลอง และ กาหนดกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเองว่า มีความคิด อย่างอิสระ อ้างอิงถึงลักษณะโครงการงานออกแบบที่กาหนดโดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
สร้างสรรค์ สามารถ
รายวิชา ตามความเหมาะสมของทักษะการออกแบบที่แตกต่างกันในแต่ละชั้นปี นักศึกษาจะ
ทางานศิลปะได้รอบด้าน เป็นผู้เลือกโครงการที่จะทาการออกแบบ โดยได้รับอิสระในการ เสนอแนวความคิด รวมถึง
มีกระบวนการคิด ทักษะ กระบวนการที่จะนามาใช้สาหรับการออกแบบ
แบบแผนในการทางาน
7. นักศึกษาระบุจุดอ่อน
มีการบูรณาการแขนงความรู้ระหว่างวิชาในหลักสูตรเพื่อสร้างสรรค์ประสพการ และ
ของตนเองว่า ขาดความ ส่งเสริมการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับ อีกทั้งหลักสูตรมีการสนับสนุนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ
รอบคอบ, ประสบการณ์, อย่างต่อเนื่อง
การนางานไปต่อยอด
ทางภาควิชาทามีการการลงบันทึกเพื่อร้องขอ ภาคคณะให้มีการ พิจารณา จัดการบูรณา
พัฒนาเป็นผลงานจริง
การ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับนักศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ทักษะการใช้เครื่อง
Print/ Plot แบบ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลประเมิน
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน ประเมินโดยใช้การแต่งตั้งเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
กระบวนการประเมิน
ผู้สารวจ (น.ส.วิไลศรี ชานาญกิจ) แจ้งวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือบัณฑิตส่งข้อมูลให้นายจ้าง/ ผูบ้ ังคับบัญชาชั้นต้น
ฯลฯ ตอบแบบสารวจ

ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ผู้ช้บัณฑิตระบุว่า ควรเพิ่มความรู้ในการประสานงาน เห็นด้วยกับผลประเมิน

กับวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ วิธีการคิด concept
design, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพ
เสริมทักษะการเขียนแบบเชิงลึก For contruction
ในเรื่อง Detail & Drawing, โครงสร้างอาคาร และ
ธรรมชาติของวัสดุ
บัณฑิตมีความรับผิดชอบกับงานที่ได้ทา รักและทุ่มเท
ในอาชีพ ควรเสริมความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น และ
ค้นคว้าสิ่งใหม่ตลอดเวลา ควรมีความซื่อสัตย์ และมี
แนวทางเป็นของตนเองทีช่ ัดเจน
บัณฑิตมีความโดดเด่นในทักษะการสเก็ตช์งานมือ
รวมถึงความเข้าใจในเรื่องสัดส่วน ซึ่งมีความโดดเด่นกว่า
บัณฑิตในรุน่ เดียวกันจากสถาบันอื่นๆ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี)
……………………………………………….................................................................................................................
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หมวดที่ 8
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1. การปรับวิทยาเขตการเรียนรู้มาอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์อย่างเต็มรูปแบบ
2. การมีส่วนร่วม ของ อาจารย์พิเศษ และ ผู้เชี่ยวชาญ จากภายนอก
3. การปรับเปลี่ยน สื่อ อานวยความสะดวกในการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีการติดตั้งเครื่องฉายภาพเพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน
4. จานวนนักศึกษา กับคณาจารย์ ในอัตราส่วน 1:16 (ทางหลักสูตรกาลัง เปิดรับอัตราสายวิชาการตาแหน่ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรเพิ่มเติม โดยมุ่งหวังที่จะ คงอัตราส่วน ไว้ ที่ 1:8 เพื่อ ประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน ที่เหมาะสม)
5. หลักสูตร รับอัตรา อาจารย์เพิ่มเติม ที่มีความชานาญพิเศษเฉพาะทาง ที่สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตร
คลอบคลุม ในด้าน การออกแบบแสง , สถาปัตยกรรมหลัก , การบริหารจัดการด้านการออกแบบ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย
6. หลักสูตรมีแนวทางในการขยายโครงสร้างหลักสูตร เพื่อสอดคล้องกับนโยบาย ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) โดยการเปิด หลักสูตร นานาชาติ
7. จัดสรรพื้นที่สาหรับการเรียนรู้ ภายนอกเวลาทาการปกติ ที่ชั้น 1 อาคารศิลป์พีระศรี 3
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1. การเติบโตและ วิวัฒนาการของเทคโนโลยี รวมถึง สภาพสังคม ส่งผลกระทบโดยตรงกับ กระบวนการ
การเรียนการสอน หลักสูตรจาเป็นต้องมี รายละเอียดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในเรื่องเทคโนโลยี
เพื่อให้เข้ากับความต้องการของสังคม และ สอดคล้องกับยุคสมัย รวมถึงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การออกแบบ และ นาเสนอผลงาน
2. การเข้าถึง เทคโนโลยีแบบไร้เครือข่าย ส่งผล ทั้งผลดีและผลเสีย ในกระบวนการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น
แอพพลิเคชั่น Pinterest ที่รวบรวมเอางานออกแบบที่น่าสนใจ มาไว้สาหรับค้นคว้าหาข้อมูล ขณะเดียวกัน
ปัญหาเรื่องการลอกเลียน แบบ และการละเมิดลิขสิทธ์ ก็มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
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หมวดที่ 9
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

1. ทาการพัฒนา
ปรับแก้ไขคา
เฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับ ตามหลักสูตร
ปรับปรุงปี 2560

สิงหาคม 2561

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
คณะกรรมการ การปรับปรุงเสร็จ สิงหาคม 2561
บริหารหลักสูตร เพื่อให้ใช้ระหว่างภาคการศึกษา
สาขาวิชาการ ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ออกแบบภายใน ต่อไป
ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
หลักสูตรของภาควิชาฯ ได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อ เนื่อง ในปี พ.ศ. 2558 ภาควิชาฯ ได้ปรับปรุง
หลักสูตรอีกครั้งหนึ่งตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มคอ. โดยหลักสูตรใหม่นี้วัตถุประสงค์
ในการรับใช้สังคมตลอดจนเพื่อการตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นฝึกฝนให้ผู้
ศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณ มีความรู้และความเข้าใจในสาขาอย่างถ่องแท้
ในปี การศึกษา 2561 นี้ทางภาควิชามีการวางรากฐานกระบวนการขั้นตอนการเรียนรู้ในรายวิชา ซึ่ง
มุ่งเน้นไปที่ความสอดคล้องในการบูรณาการกับสิ่งที่เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา มีการกาหนดลักษณะการเรียนรู้ที่มี
ขั้น ตอน อาทิเช่น การเรี ย นรู้ ป รับ ตามลักษณะพื้นที่ใช้ส อย ขนาด และ ความซับซ้อนในรายละเอียดของ
ประโยชน์ใช้สอย โดยการวางรากฐานดังกล่าวมีจุดประสงค์ที่จะให้การเรียนการสอนในทุกรายวิชามีการต่อ
ยอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในแต่ละภาคการศึกษา อีกทั้ง อาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษที่
ทางานวิชาชีพมีองค์ความรู้จากภายนอก สามารถนามาประยุกต์ใช้กับระบบการเรียนการสอนเพื่อ ให้ทันต่อ
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง ต่อไป
ผลกระทบการพัฒ นาหลัก สูต รคือ แนวทางการประเมิ นคุณ ภาพที่ ห ลั ก สู ต รใช้ อยู่ เป็ นไปตามกฏ
ระเบียบซึ่งมีภาระงานส่วนเอกสารการประเมินที่ต้องย้อนกลับไปค้น คว้าและเรียบเรียงภายหลัง จากการ
ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีซึ่งมีปัญหาและมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยแทบไม่สามารถ
นาผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพมาช่วยแก้ปัญหาคุณภาพที่เผชิญอยู่ได้ในแต่ละปี การมีภาระงานเอกสาร
ปริมาณมากทั้งการประกันคุณภาพภายในคณะฯ ประกันคุณภาพหลักสูตร การขอรับรองหลักสูตรจากสภา
สถาปนิก และการทาตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ทั้งยังมีภาระในการตรวจประเมินหลักสูตรสายศิลปะสถาบัน
อื่นๆ สิ่งเหล่านี้ทาให้คณาจารย์สูญเสียโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ทั้งเวลาในการเขียนตารา เวลาใน
การขอตาแหน่งทางวิชาการ ต้องทางานเอกสารและดาเนินการตามที่งานประกันคุณภาพกาหนดภารกิจให้ทา
โดยไม่คานึงถึงธรรมชาติของสาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรก็จะเป็นการทาตามกรอบการประกัน คุณภาพตาม
กฎหมายโดยผลการด าเนิ น การตามองค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ นั้ น ไม่ ไ ด้ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพจริ ง ของ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรงกันนัก
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2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) ยังต้องรอผลการตรวจเยี่ยม
และผลการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกลไกการปรับหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ.*
2.1 มีการนาภาษาอังกฤษ มาปรับใช้ในการเรียนการสอน รายวิชา 361 221 ภาษาอังกฤษ
เพื่ อการออกแบบภายใน 361 110 ภาษาอังกฤษเพื่ อประวั ติ การออแบบภายใน และ
รายวิชา 361 207 ภาษาอังกฤษเพื่อสัมมนาการออกแบบภายใน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ ให้กับทั้ง ผู้เรียนและผู้ส อน เพื่อให้คุ้นเคยกับ การใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน

2.2

2.3

ปรับปรุงและลดรายวิชาเลือกที่ไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน และเพิ่มรายวิชาที่เหมาะสม
กับ นั กศึกษา ทัน ต่อความก้าวหน้าในวงวิช าการและวิช าชีพ ปรับปรุงและพัฒ นา
รายวิชาเดิมเพื่อให้ดียิ่งขึ้น
ในหมวดวิชาหลักสาขาตามเกณฑ์การแบ่งของสภาสถาปนิก (การออกแบบภายใน 16) ควรแยกรายวิชาในส่วนการออกแบบฉับพลัน (Sketch Design) เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนคล่องตัวในการสอน การประเมินและให้คะแนนไม่เป็ นภาระกับผู้ประสานงาน
รายวิชาจนเกินไป อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ในลักษณะงานที่หลากหลาย โดยใน
ปีการศึกษา 2560 มีการประยุกต์ใช้โ ครงการ บริการสังคมและชุมชนเข้ามาเป็น
ส่วนประกอบในการกาหนดโจทย์เพื่อใช้ ในการเรียนการสอน

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กาหนดให้คณาจารย์เข้าอบรม ประชุม สัมมนา หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 50 ชม.
ในแต่ละปีการศึกษา และจัดระบบให้คณาจารย์นาผลงานการออกแบบในวิชาชีพที่ทากันอยู่มาประสานกับการ
เรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ เพราะการทางานวิชาชีพก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนาเอา
ความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน ก็จะทาให้หลักสูตรพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้อาจารย์นาเสนอ
ผลการพัฒ นาอาจารย์ผ่ านที่ประชุมหลักสู ตร/ภาควิช า ได้ตลอดทุกการประชุมเพื่อให้ เป็นผลการประกัน
คุณภาพในแต่ละปี
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2561
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
- วางรากฐานกระบวนการขั้นตอนการเรียนรู้ในรายวิชา เพื่อกาหนดกระบวนการการเรียนรู้ที่เป็นระบบ
ให้เสร็จสิ้น ในเดือนสิงหาคม 2561 หรือภายในภาคการศึกษาต้น 2561 โดยให้เป็นภารกิจร่วมกัน
ระหว่างคณาจารย์สังกัดภาควิชาทุกท่านที่มีภารกิจร่วมกันสอนในหลักสูตรโดยไม่ได้ทาเฉพาะสาหรับ
อาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมีหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ประจาหลักสูตร 6 ท่าน เป็นผู้
ประสานงานและดาเนินการร่วมกัน
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่า ข้อความในรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2560 ที่
นาเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียว โดยไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นๆ อีก (ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558)
1.

....................................................................
(อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร

2.

....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.

....................................................................
(อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4.

....................................................................
(อาจารย์พัฒนา เจริญสุข)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5.

....................................................................
(อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

6.

....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

....................................................................
(อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์)
หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
วันที่ 1 ก.ค.61

....................................................................
(อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล)
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
วันที่ 1 ก.ค.61
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายกศิตินทร ชุมวรานนท์

อาจารย์

2

นายชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

3

นายไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

4

นายพัฒนา เจริญสุข

อาจารย์

5

นายสมบัติ วงศ์อัศวนฤมล

อาจารย์

6

นายเทิดศักดิ์ เหล็กดี

7

นายเอกชาติ จันอุไรรัตน์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

ประสบการณ์
คุณวุฒิ
ด้านการสอน (ปี) (ทุกระดับปริญญา)

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

ศ.บ.
Master Design
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
BachelorDegree
Master of
Science
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
ศศ.ม.
ศ.บ.
Dip.
M.F.A.

การออกแบบภายใน
Del Prodottod'Arredo
การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน
Architecture
Advanced Architectural
Design
การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน การ
ออกแบบนิเทศศิลป์
ศิลปไทย
การบริหารงานวัฒนธรรม
ออกแบบภายใน
Industrial Design
Interior Architecture

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ม.ศิลปากร
Academia Italiana, Italy
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Pratt Inst., USA.
Columbia U., USA.
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ศิลปากร
Domus, Italy
The School of the Arts
Institute of Chicaco, USA.

ปีที่ หน้าที่ *
สาเร็จ
1, 3
2533
2547
1, 3
2540
2553
1, 3
2538
2544
2545
2531
2551
2528
2545
2541
2547
2528
1980
2001
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1, 3
1, 3
1, 3
2, 3

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ประสบการณ์
คุณวุฒิ
ด้านการสอน (ปี) (ทุกระดับปริญญา)

8

นายเอกพงษ์ ตรีตรง

9

ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร

10

นายศมประสงค์ ชาวนาไร่

อาจารย์

11

นายสัญญา สุขพูล

อาจารย์

12

นายณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส

อาจารย์

13

ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล

อาจารย์

14

นางสาวสลิล สมัครพงศ์

อาจารย์

ศ.บ.
M.Sc.

15

นายภาคย์ธิร์วัฒน์วัฒน์ บุญมี

อาจารย์

16

นายพสุ จารุศิริ

อาจารย์

ศ.ม.
ศ.บ.
M.Arc.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

สาเร็จการศึกษา

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

สถาบัน

ปีที่ หน้าที่ *
สาเร็จ
2, 3
2538

ศ.บ.

ออกแบบภายใน

ม.ศิลปากร

ศ.บ.
ศ.ม.
ศป.ด.
ศ.บ.
ศศ.ม.
ศ.บ.
M.A.

ออกแบบภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
ศิลปะและการออกแบบ
การออกแบบภายใน
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
ออกแบบภายใน
Design for the Environment

2526
2541
2557
2523
2530
2539
2002

2, 3

ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
สถ.ม.
สถ.ด.

การออกแบบภายใน การ
ออกแบบภายใน
ออกแบบภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการ
ออกแบบ
การออกแบบภายใน
International Business and
Management for Design
ทัศนศิลป์
ภาพพิมพ์
Architecture

ม.ศิลปากร
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบังม.
ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.รังสิต
Chalsea College of Art and
Design, UK.
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง

2546
2552
2534
2545
2556

2, 3

ม.ศิลปากร
The University of Salford

2545
2552

2, 3

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Massachusetts College of
Art and Design

2557
2554
2014

2, 3
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2, 3
2, 3

2, 3

2, 3

ลาดับ
17

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์

18

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

นางสาวศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์
อาจารย์
วัฒนะ
หมายเหตุ : การทาหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ประสบการณ์
คุณวุฒิ
ด้านการสอน (ปี) (ทุกระดับปริญญา)
สถ.บ.
M.A.

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)
ศิลปอุตสาหกรรม
Architectural Lighting Design

ศ.บ.
การออกแบบภายใน
ศ.บ.
การออกแบบภายใน
M.A.
Product & Space
1 หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตร
3 หมายถึง อาจารย์ผู้สอน

ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2560
ตาแหน่ง
ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
ทาง
หน่วยงาน/ตาแหน่ง
ที่เกี่ยวข้องกับ
(ทุกระดับ
วิชาการ
วิชาทีส่ อน (ปี)
ปริญญา)
1 อาจารย์ภราดร มีสุวรรณ์
มัณฑนากรอาวุโส
10 ปี
ศ.บ.
2 อาจารย์ประสิทธิชยั วานิชสุขสมบัติ
ศ.บ.
3 อาจารย์นิวฒ
ั น์ สีใสเพ็ชร
20 ปี
วศ.บ.
4
5
6

อาจารย์กฤษณ์ เรขะรุจิ
อาจารย์นิวัตน์ ธัญปิตินนั ทน์
อาจารย์ศิริวัฒน์ หวังสุข

สถ.บ.
วศ.บ.
สถ.บ.

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
มทจ.ธนบุรี
Hochschule Wismar
University of Applied
Sciences Technology,
Business and Design
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Kingston University

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)
มัณฑนศิลป์
ออกแบบภายใน
ไฟฟ้ากาลัง
สถาปัตยกรรม
วิศวกรรมโยธา
สถาปัตยกรรม

ปีที่ หน้าที่ *
สาเร็จ
2551
2, 3
2016

2553
2554
2015

2, 3

สาเร็จการศึกษา
ปีที่
สถาบัน
สาเร็จ
ม.ศิลปากร
2529
ม.ศิลปากร
2535
ม.เทคโน
2546
โลยีมหานคร
ม.ศิลปากร
2538
จุฬาลงกรณ์ ม. 2533
ม.ศิลปากร
2540
88

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

7
8

อาจารย์ ดร.บุญชนะ บุญเลิศ
อาจารย์ทีปกร แย้มกสิกร

9
10
11

อาจารย์สัญญา สุดล้าเลิศ
อาจารย์ระรวย ธนานาถ
อาจารย์สมชาย จงแสง

12

อาจารย์วิบลู ย์ ติรมงคล

13
14
15
16
17

อาจารย์สุวรรณ คงขุนเทียน
อาจารย์วีระยุทธ์ ผลประกอบศิลป์
นางสาวพรเพ็ญ กุลคาธร
นายธนชัย ปิยะชาติ
อาจารย์ธนวัฒน์ สุขัคคานนท์

18

อาจารย์นิรันดร์ ไกรฤกษ์

19
20

อาจารย์สมชาติ ศุภนภาโสตถิ์
อาจารย์ประธาน เลิศงาม

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

หน่วยงาน/ตาแหน่ง
มัณฑนากรอาวุโส
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ANY
IDEA
อาจารย์ประจา ม.ศรีปทุม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท
เดคก้า จากัด
กรรมการผู้จัดการบริษัท WVK
GROUP
มัณฑนากรอาวุโส
มัณฑนากรอิสระ
มัณฑนากรอิสระ
มัณฑนากร
เลขาธิการสมาคมมัณฑนากร
แห่งประเทศไทย
อาจารย์เกษียณอายุราชการ
อดีตคณบดี คณะมัณฑนศิลป์
สถาปนิกอาวุโส

15 ปี

น.บ.
ศ.บ.

นิติศาสตร์
มัณฑนศิลป์

สาเร็จการศึกษา
ปีที่
สถาบัน
สาเร็จ
ม.รามคาแหง 2525
ม.ศิลปากร
2529

25 ปี
12 ปี
20 ปี

ศ.บ.
ศ.บ.
ศ.บ.

ออกแบบภายใน
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

2535
2529
2529

20 ปี

M.F.A.

Interior Architecture

1998

20 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
8 ปี

ศ.บ.
ศ.บ.
ศ.บ.
ศ.บ.
ศ.บ.
ศ.บ.

ออกแบบภายใน
มัณฑนศิลป์
ออกแบบภายใน
ออกแบบภายใน
ออกแบบภายใน
ออกแบบภายใน

U. of Oregon,
USA
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

Diploma Superieur
de Createured

Architectures
Interieures et de
Modeles
มัณฑนศิลป์
ออกแบบภายใน
ศิลปะการออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผา

France

1973

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

2508
2538
2559
2550

ประสบการณ์ทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาทีส่ อน (ปี)

50 ปี

8 ปี
5 ปี

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
ปริญญา)

ศ.บ.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

89

2535
2519
2551
2554
2552
2531

ลาดับ
21
22

ชื่อ – นามสกุล
อาจารย์บัญชา ชูดวง
อาจารย์คมกฤช ชูเกียรติมั่น

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

หน่วยงาน/ตาแหน่ง
แฟชั่นดีไซน์เนอร์

ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒิ
ที่เกี่ยวข้องกับ
(ทุกระดับ
วิชาทีส่ อน (ปี)
ปริญญา)
ปี 10
ศ.บ.
สถ.ม.
สถ.บ.

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)
ออกแบบนิเทศศิลป์
เทคโนโลยีอาคาร
พลังงาน
สถาปัตยกรรม

สาเร็จการศึกษา
ปีที่
สถาบัน
สาเร็จ
ม.ศิลปากร
2532
จุฬาลงกรณ์ ม. 2540
จุฬาลงกรณ์ ม. 2532

ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ทีเ่ ป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560
ชื่ออาจารย์
1. อ.กศิตินทร ชุมวรานท์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

1. รายงานโครงการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ตาบลทุ่งสมอ อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในพระอุปถัมถ์พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศน์ พระวรชายา.กรุงเทพฯ: คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. โครงการเสนอแนะออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในห้องบริการฝ่ายโสตทัศนศึกษา. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
3. ร่มจัน. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่อง
ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558.
4. โครงการออกแบบตกแต่งภายใน ชั้นล่างอาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. [ออกแบบ] การแสดง
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซี ยน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและ
การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.
5. โครงการออกแบบตกแต่งภายในอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงาน
สร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ประจาปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน
2556.

2556
2559
2558
2557
2556

90

ชื่ออาจารย์
2. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

3. อ.ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล

4. อ.พัฒนา เจริญสุข

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

1. โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงแบบอาคารเรือน บ้านนนทภูมิ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ใช้พื้นที่นอนสองชั้นสาหรับเด็กพิการ
ทางสมอง CP ทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2. โครงการทาผังรวม 3 มิติและแนวทางการปรับสภาพแวดล้อมกายภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านนนทภูมิ
3. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชนอาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น.
4. โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบฉลากสินค้าตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ของชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตข้าวไร่เกษตรอินทรีย์ อาเภอเขาค้อเพชรบูรณ์.
5. ผลงานที่ภูมิใจและลาดับในการทา. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการ
ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
6. การประดับตกแต่ง “รุ่งอรุณแห่งความสุข”บนถุงกระดาษสินค้า.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี
2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ
หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558.
7. งานสร้างสรรค์ตามงานวิจัยกกทอ.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน
Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.
8. ราชพฤกษ์ 2013. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี
2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.
9. บทความวิชาการ.การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ” ศิลปากรวิจัยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
1. การออกแบบตราสัญลักษณ์ 808 EST.[ออกแบบ]การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่ง
อาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน
2557.
2. ร่มเงา.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ประจาปี 2556 ณ หอศิลปะ
และการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15–27 กันยายน 2556.
1. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชน อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น.
2. โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบฉลากสินค้าตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ของชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตข้าวไร่เกษตรอินทรีย์ อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.
3. ตามยถากรรม. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ
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5. อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล

6. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี

7. ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์
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สืบสานภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
4. ประทีบในคืนแรม. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558.
5. ช้อนขวัญ.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network
Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.
6. สัตตภัณฑ์. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ประจาปี 2556
ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยา ลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.
1. สารีริกธาตุสถิตโพธิสุวรรณวิหารานุสารณี ณ ธรรมสถานบ้านโพธิท์ อง จังหวัดสุพรรณบุรี. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
2. วิหารโพธิสุวรรณ.[ออกแบบ]การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network
Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557
3. อุทยานพระธาตุ. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ ประจาปี 2556 ณ
หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15–27 กันยายน 2556.
1. ลายประดับสารีริกธาตุสถิตโพธิสุวรรณบุษบก ณ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ผลงานคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ.2559
2. ลายประดับฐานชุกชีพระพุทธสัพพัญญุตฌาณศิริโพธิ์สุวรรณ ณ วิหารโพธิสุวรรณ[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.
1. โลหะทาปฏิกิริยากับออกซิเจน จะเปลีย่ นแปลงไปตามเวลา
[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์
เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง
ท่าพระ 15 – 27 กันยายน 2557.
2. บ้าน. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงาสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ประจาปี 2556 ณ หอศิลปะ
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8. ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

9. รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
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และการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.
3. HOME INTERIOR 4.0.กรุงเทพฯ: บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนพับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน). 131 หน้า
4. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งศิลป์ 145 หน้า
5. Designer of The Year. กรุงเทพฯ:บริษัท โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์ จากัด. 250 หน้า
6. บทความวิชาการ.
7. TWELVE of THAI. DESIGN IDENTITY. หน้า 85-91. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการ
ออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 –
27 กันยายน 2557.
1. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็กในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไทย
2. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้าเจ้าพระยา :ศิลปวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทย"
3. อาณาจักร. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ
สืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
4. รุ่งอรุณแห่งความคิด รุ่งเช้าทางปัญญา.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558.
5. 4DNA คู่มือและเครื่องมือตรวจสอบความคิดและการค้นหาความคิดอย่างเป็นเอกภาพ.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัย ศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.
6. Design Factor 360องศา. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
ประจาปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.
1. “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็ก ในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว
ไทย.
2. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : อารยะสถาปัตย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและคนพิการ Live Museum: Universal Design to Improve the Quality of
Life of Elderly and Disabled People

2559
2559
2559
2559
2557
2558
2558
2559
2558
2557
2556
2558
2558
93

ชื่ออาจารย์

10. อ.ศมประสงค์ ชาวนาไร่
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3. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุตามแนวทางปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ Interior Design for Recreational Center of the
Elderly Using Best Practice Model
4. ปัจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์ ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30
กันยายน 2559. หน้า 80
5. พื้นที่สาหรับสังคมผู้สูงอายุ Happiness of Dawn : A Space for Aging Society. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
: รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558. หน้า 116.
6. การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของบ้านพักรับรอง และภูมิทัศน์ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวไทย Conservation of Natural
Resources and Environment: Interior Environmental Design for Guest Houses in National Park for the Standard of Tourism
Thailand. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian
ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557 หน้า 158
7. เส้นใยธรรมชาติภายในประเทศ ในการออกแบบเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความ
เชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ประจาปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่า
พระ, 15 – 27 กันยายน 2556.
1. เครื่องยอด. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ
สืบสานภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
2. หนทางอันบริสุทธิ์.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network
Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557
3. หลวงพ่อโต (พระพุทธสุวรรณมงคลบพิตร). [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ
มัณฑนศิลป์ประจาปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.
4. ส่วนประดับจั่วศิลปกรรมอยุธยา. สมุทรสาคร : บริษัทพิมพ์ดี จากัด. 480 หน้า
5. ศิลปะสุโขไทย : กับอีกหนึ่งแนวทางของการเข้าถึงสภาวะจิตในการสร้างสรรค์.การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
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11. อ.สัญญา สุขพูล

12. อ.ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่ง
ความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558.หน้า 17-30.
6. ศิลปะสุโขไทย : กับอีกหนึ่งแนวทางของการเข้าถึงสภาวะจิตในการสร้างสรรค์.การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่ง
ความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558.หน้า 17-30.
1. Light Box Art.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network
Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.
2. One day in my life.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์
ประจาปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,
15 – 27 กันยายน 2556.
1. คีตราชนครินทร์.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ
สืบสานภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
2. ขัด/ไขว้/สาน. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
ฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558.
3. แรงกระเพื่อม.[ออกแบบ]การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network
Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.
4. บทความประกอบงานสร้างสรรค์ “ขัด/ไขว้/สาน” ในรุ่งอรุณแห่งความสุข. 73. งานแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 18 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15-27 กันยายน 2558.ม.ป.ท.,2558.
5. บทความประกอบงานสร้างสรรค์ “แรงกระเพื่อม” ใน DNA. 18. งานแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 17 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15-27 กันยายน 2557. ม.ป.ท.,2557.
6. บทความวิชาการ “การสร้างสรรค์รูปด้านในงานออกแบบภายใน” ในวารสารวิชาการคณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2557.
7. บทความวิชาการ "การบูรณะและปรับปรุงอาคารโรงงานสุราบางยี่ขันเป็น อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา”ในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ Classical Music in Asean Context 10-12 September 2014.
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13. อ.ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล

14. อ.สลิล สมัครพงศ์

15. อ.ภาคย์ธิร์วัฒน์ บุญมี

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

8. บทความวิชาการ “หุ่นจาลองเพื่อการออกแบบภายใน” ในวารสารวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2556
9. บทความประกอบงานสร้างสรรค์ “ร่างจังหวะ” ใน 70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน.12. งานแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 16
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15-27 กันยายน 2556.ม.ป.ท.,2556.
1. .“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็ก ในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว
ไทย.
2. ."การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน โรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้าเจ้าพระยา :ศิลปวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการส่งเสริมท่องเที่ยว
ไทย"
3. .“โครงการศึกษาวิจัย Home stay บริเวณระหว่าง ทะเลสาบ-ป่าฮาลาบาลา ถึงอาเภอเบตง จังหวัดยะลา”
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพือ่ การวางผังพื้น. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
5. การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยการออกแบบตกแต่งภายใน [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่าย
การออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15
– 27 กันยายน 2557. หน้า 161.
6. บทความประกอบงานสร้างสรรค์.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการวางผังพื้น.คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.หน้า 31-37.
7. บทความประกอบงานสร้างสรรค์.การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยการออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.หน้า 26-29..
1. Martin No.38. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชน
ต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
2. พื้นที่แห่งความสุข. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 :รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,5 – 27 กันยายน 2558.
1. ทา-ลาย-มือ, มือ-ทา-ลาย. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชน
ต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
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16. อ.พสุ จารุศิริ
17. อ.ปาริฉัตร สุชาติกลุ วิทย์
18. อ.ศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

15 – 30 กันยายน 2559.
2. มโนภาพในวัยเด็ก.ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการทัศนศิลป์เพชรบุรีเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนม
พรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 แสดง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์หอทะเบียนที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี.
3. พิมพ์ประวัติ.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดศิลปกรรม”Installation art Thailand Green watch บริษัท ปตท. 20 มิถุนายน 2557.
1. PLUS U. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ ณ ห้องจัดแสดงงาน มหาวิทยาลัย Massaet บอสตัน แมสซาซูเซต,ตุลาคม
2559.www.boston.com./lifestyle.html.
1. Shine. [ออกแบบ] .DIA’17 Yearbook. Wismar University Germany
2. บทความประกอบงานสร้างสรรค์.ความเหมือนในความแตกต่าง. สืบสานปณิธานพ่อ.การแสดงนิทรรศการผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.18-22 กันยายน 2560 ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน. หน้า 33-35

2559
2557
2556
2560
2560
2557

1.งานแสดงผลงาน ‘DESIGN MANIFESTO’ ณ โถง มหาวิทยาลัย Kingston university London วิทยาเขต knight park ลอนดอน
ประเทศอังกฤษ, 2014.
2.งานแสดงผลงาน calligraphy ณ โถงจัดแสดงงาน ชั้น 6 ห้ามสรรพสินค้า เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ ประเทศไทย, สิงหาคม 2015
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางองค์ประกอบนี้ มีผลต่อตัวบ่งชี้ 4.2.3
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2560(1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2560(1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2560(1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2560(1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1

ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอื่ นๆ
ปี พ.ศ. 2560(1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)(ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

1

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
(กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม
กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประจาปี 2560

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
ลาดับที่
การจดทะเบียน

ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน, รศ.อาวิน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
อินทรังษี, อ.ดร.อนุชา โสภาคย์วิจติ ร์, อ.กัญ
ชลิกา กัมปนานนท์, อ.ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี,
อ.พัฒนา เจริญสุข, รศ.ดร.สุภาวี ศิรินครา
ภรณ์, อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี, ผศ.อินทิรา
นาควัชระ, อ.ธาตรี เมืองแก้ว, อ.ดร.ชิตชัย
ควรเดชะคุปต์, นส.มุกดา จิตพรมมา, นส.สุรี
พร แป้นพิบูลลาภ, นางมัญธรัตน์ จิตมาลี
รัตน์
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
ฐานข้อมูล RIS

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
1.
ออกแบบอาคารสานักงาน 1 ชั้น และภูมิทัศน์โดยรอบ 6 ไร่ อ.ไพบูลน์ จิระประเสริฐกูล
เผยแพร่ต่อสาธารณะ ตุลาคม 2560
จ.แพร่
2.
งานปรับปรุงฌาปนสถาน ประตูมาร อาเภอเมือง จังหวัด
อ.ไพบูลน์ จิระประเสริฐกูล
เผยแพร่ต่อในชุมชน ตุลาคม 2560
แพร่
3.
ออกแบบการปรับเปลี่ยนระบบบริหารองค์กร. บริษัท Healt อ.ไพบูลน์ จิระประเสริฐกูล
เผยแพร่โดยผู้ว่าจ้างฯ ตุลาคม 2560
Support House จากัด
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1.
การออกแบบ พื้นที่ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 : Sight &
อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์ (ที่ปรึกษา นศ.) นิทรรศการในโครงการ ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน
Health
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้ง
2.
การออกแบบ พื้นที่ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 : Function
ที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ 17-18 พ.ค.60

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ
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ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

3.
4.
5.
6.
7.

ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind)
สืบสานพระราชปณิธานพ่อ (To Persue Father's hope)
คงอยู่ในสายพระเนตร (Still in Sight)
วิหารพระพุทธองค์ดา วัดกลันทาราม จังหวัดบุรรี ัมย์
ชุมนุมเทวดา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารพระพุทธ
องค์
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้าหนัก 0.60)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์
ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
อ.พัฒนาเจริญสุข
อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล
ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้าหนัก 0.80)
1.
Landscape and Architect drawing
ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
2.

Rom Jan

อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้าหนัก 1.00)
1
Wat Khemapirataram
ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

แหล่งเผยแพร่
นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี
2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยาม
พารากอน 18-22 ก.ย.60

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ

Pacific Rim International Exhibitions ณ หอศิลป์ บรม
ราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ พระราชวังสนามจันทร์ 14-17
พ.ย.60
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ โครงการ
บูรณาการการศึกษาและแลกเปลีย่ นทางวิชาการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยโตโกฮะ 2560
International Education Exchange with Tokoha
University 2017 19-27 พ.ย.60

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ
รายละเอียด
โครงการ
ผลงานสร้างสรรค์

โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ
ครั้งที่ 12. วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 31 ม.ค.- 24 ก.พ.60

สูจิบัตร
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (คานวณด้วยโปรแกรม Excel)
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ผ่าน
ผ่าน

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

4.20

4.20

100

5.00

4.60

ดีมาก

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

-

5,118
1,218
56
56
9.20/2 =

ระดับ 3
ระดับ 4

-

ระดับ 3
ระดับ 4

3
4

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ระดับ 3

-

ระดับ 3

3

-

10/3 =

3.33

ดี

ระดับ 3
-

7.78/3 =
0
6
2
6
7.00
6
9.59/3 =

ระดับ 3
2.59

3

0

0.00

33.33

2.78

116.67

5.00

ระดับ 4
3.20

4
ดี

ระดับ 4

4

ระดับ 4

4

ระดับ 4

4

100

5.00

4.25

ดีมาก

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.00
85.00

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
20.00
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
20.00
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
20.00
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 2
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 4
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 4
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน
ระดับ 4
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
12
10 ข้อ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
12
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
17/4 =
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ระดับ 3
-

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ระดับ 3
3.00
= 3.75

3/1 =
48.79/13

3
ปานกลาง
ดี

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (คานวณด้วยโปรแกรม Excel)

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

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

องค์
ประกอบ
ที่

I

3.33
3.20
4.00
3.37
ดี

P

4.33
3.00
4.00
ดี

คะแนน
เฉลี่ย

O

4.60
4.60
ดีมาก

4.60
3.33
3.20
4.25
3.00
3.75

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

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ปานกลาง
ดี

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

2559

2560

ปีงบประมาณ
2561
2562

2563

โครงการเพิ่มสั ญญาณเครือข่ายและจุดเชื่อมต่ อ
สัญญาณอินเตอร์เนตไร้สายความเร็วสูงเพื่อพัฒนา
คุณ ภาพประสิท ธิ ภาพในการเรี ย นการสอนด้ า น
การออกแบบภายในของนักศึกษาโดยภาควิชา
โครงการจัดเก็บผลงานทุกรายวิชาของหลักสูตร
55และ 60 เพื่ อ การจั ด การความรู้ สู่ สั ง คม
สาธารณะและบริ ห ารเครื อ ข่ า ยวิ ช าการและ
วิ ช าชี พ การออกแบบภายในระดั บ ภู มิ ภ าคและ
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แผนการพัฒนา

2559

2560

ปีงบประมาณ
2561
2562

2563

ประเทศ
โครงการบริการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อภูมิภาค
และบริหารเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาบัณฑิต
และวิชาชีพ
โครงการติด ตามผลการพั ฒ นารู ป แบบการสอน
และการให้การบ้านในแต่ละวิชาของหลักสูตร60
โครงการส ารวจข้ อ คิ ด เห็ น และเสนอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อคุณภาพหลักสูตร60

3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา
ระยะสั้น
แผนการ
แผนการพัฒนาระบบ
พัฒนาการ
ประกันคุณภาพที่
ประกันคุณภาพ สอดคล้องกับภารกิจ
ของหลักสูตร

แผนการพัฒนา
รูปแบบการสอน

แผนการ
พัฒนาคุณภาพ
บุคลากร

แผนการพัฒนา
รูปแบบการสอนที่
สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังใน
แต่ละหมวดวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป์
แผนการพัฒนา
คุณวุฒิทางวิชาการ
ขอบคณาจารย์
ประจาหลักสูตรและ
ภาควิชา (ศึกษาต่อ
,เพิ่มคุณวุฒิทาง
วิชาการ,งาน
สร้างสรรค์ งาน
วิชาชีพ ฯลฯ)

ระยะกลาง
การบริหารเครือข่าย
วิชาการร่วมกับคู่
เทียบและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการ
ประกันคุณภาพ
ระดับชาติ/
นานาชาติ
การจัดการความรู้
และการบริหารองค์
ความรูส้ ู่การจัดหา
รายได้และการเพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจ

ระยะยาว
การจัดทาแนวทางประกันคุณภาพของตนเองร่วมกับคู่
เทียบที่ได้มาตรฐาน

แผนการจัดตั้งทุน
สนับสนุนทาง
วิชาการและวิชาชีพ
แก่บุคลากร
หลักสูตร/ภาควิชา

การจัดทาระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรที่ตอบสนองสังคมด้วย
แนวคิดแบบมัณฑนศิลป์

การพัฒนาความเป็นเลิศและการธารงกระบวนการ
สอบเข้าเพื่อให้ได้นักศึกษาคุณภาพเป็นเลิศทีส่ ุดในแต่ละ
ปีการศึกษา
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