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ค าน า 
 

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

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการออกแบบภายใน 
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

21 กรกฏาคม 2560 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพ้ืนฐาน
การปรับปรุงมาจากต้นแบบหลักสูตรวิชาชีพปริญญาบัณฑิต สาขามัณฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
ที่มีการปรับปรุงฯตามทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยการศึกษาเรียนรู้สุนทรียศาสตร์ใน
การใช้พ้ืนที่ การประยุกต์ศิลปะและการออกแบบ เพ่ือเป็นแนวทางส าคัญในการประกอบวิชาชีพมัณฑนากร 
ตาม กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 และมีความส าคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์และนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงการมีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการการออกแบบภายในของ
ประเทศไทยในบริบทของประชาคมอาเซียนในปัจจุบันโดยในปัจจุบันวิชาชีพมัณฑนากรเป็นต้นแบบของ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต ที่ผลิตนักออกแบบภายในหรือมัณฑนากร ที่ได้รับความนิยมในการเรียนอย่างกว้างขวาง
และหลักสูตรในลักษณะเดียวกันเป็นที่นิยมในหมู่ผู้เรียน และได้แตกแขนงออกไปหลายหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใน
แบบสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต แบบครุศาสตร์ศิลปะบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต เทคโนโนยีอุตสาหกรรมบัณฑิต   เพ่ือร่วมแนวทางการผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานนักออกแบบ
ภายใน 
 เพ่ือธ ารงความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาสาขาศิลปะการออกแบบและเป็นผู้น าสถาบันเรียนรู้และ
พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จึงเป็นที่มาของการจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่คณะฯ และภาควิชาได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สู่ระดับหลักสูตรในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยพิจารณา 6 องค์ประกอบ และ 13 ตัวบ่งชี้ 
โดยในภาพรวมของผลการประเมินตนเองทุกองค์ประกอบอยู่ในเกณฑ์พอใช้ค่อนข้างดี 
  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

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

4,355 
4.23 4.23 

1,029 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85.00 
48 

100 5.00 
48 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 - 9.23/2 = 4.62 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลทีเ่กดิกับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3 3 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

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

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ - 7.78/3 = 2.59  
ตัวบ่งช้ี 4.2.1ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 20.00 

0 
0 0.00 

6 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

20.00 
2 

33.33 2.78 
6 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 20.00 

4.40 
73.33 5.00 

6 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 2 - ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 - 9.59/3 = 3.20 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 2  ระดับ 4 4 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 5.3การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3  ระดับ 4 4 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10 ข้อ 

12 
100 5.00 

12 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 - 17/4 = 4.25 ดมีาก 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตวับ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 - 3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ - 47.82/13 3.68 ด ี

 
 

องค์ประกอบท่ี 
คะแนนที่ได้และผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต 4.62 ดีมาก 
3. นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 
4. อาจารย ์ 3.20 ด ี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินหลักสตูร 

4.25 ดมีาก 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 3.00 ปานกลาง 
สรุปรวม 3.68 ด ี
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         เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้แก่องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
และองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร ในรายละเอียดองค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต โดดเด่นที่ตัวชี้วัดภาวะการได้งานท าของบัณฑิตท่ีมีผลการด าเนินงานเป็นผลลัพธ์ 100 % สะท้อนให้
เห็นถึงคุณภาพของหลักสูตรที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ
และผู้ว่าจ้าง ส่วนในองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร ที่อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก มีการพัฒนาขึ้นกว่าปีการศึกษา 2558 ที่ได้ระดับดี สะท้อนถึงความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ที่บ่งบอกถึงผลลัพธ์ของคุณภาพหลักสูตรได้อย่างชัดเจน     

องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์ มีการพัฒนาขึ้นจากปีการศึกษา 
2558 ที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ตัวบ่งชี้ที่ดีข้ึนคือผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร สะท้อนคุณภาพ
อาจารย์ที่มีความสามารถทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังสามารถพัฒนาให้ระดับ
คุณภาพเพ่ิมขึ้นอีกได้ รวมถึงร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นตัวบ่งชี้ที่ก าลัง
ด าเนินการแก้ไขและสนับสนุนพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้ได้เกณฑ์คะแนนที่เหมาะสม    

องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ได้แก่องค์ประกอบที่ 3, 6 ไดร้ะดับ 3 ตามเปูาหมาย ทั้งนี้ ใน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังคงเป็นประเด็นที่ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดด้านงบประมาณ สถานที่และ
เมื่อการปรับปรุงอาคารเรียนของคณะฯ ที่วิทยาเขตวังท่าพระแล้วเสร็จ ก็จะสามารถเพ่ิมศักยภาพของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  

 
จุดเด่นของหลักสูตรที่ยังมีความต่อเนื่องมาตลอด 60 ปี ยังคงได้แก่ เรื่องที่หลักสูตร/ภาควิชามีความ

โดดเด่นระดับชาติและปรับปรุงหลักสูตรตามพัฒนาการของสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง 5 ครั้ง สามารถรับ
นักศึกษา ที่มีคุณภาพเป็นเลิศในด้านทักษะการปฏิบัติงานทางศิลปะการออกแบบตามความถนัดของสาขาวิชา
โดยมีสถิติจ านวนการรับสมัครเข้าสูงอย่างต่อเนื่องมาตลอด 60 ปี และเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เป็น
ต้นแบบซึ่งพัฒนาวิชาชีพขึ้นมาจากทักษะของศิลปินคณะเดียวของประเทศไทยคือคณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นคณะวิชาทางศิลปกรรมที่มีศิษย์เก่าได้รับการยอมรับในระดับศิลปินแห่งชาติด้าน
วิชาชีพมัณฑนากร (จรูญ อังศวานนท์ มัณฑนศิลป์รุ่น 1, ศิลปินแห่งชาติ 2558) ศิลปินศิลปาธร (สมชาย จง
แสง มัณฑนศิลป์ 24, วิฑูรย์ คุณาลังการ มัณฑนศิลป์รุ่น 25) ปัจจุบัน ยังคงได้รับเชิญสอนและร่วมวิพากษ์
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นที่สนใจในกลุ่มนักเรียนที่มุ่งเรียนในสายวิชาชีพนี้มาตลอด 60 ปีจนถึงใน
ปัจจุบัน 

 

อนึ่ง ข้อสังเกตในด้านอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 เดิมและท่ีปรับปรุงรายนามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังคงเป็นศิษย์เก่าและ
มัณฑนากรมืออาชีพ ที่ตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางพัฒนาตนเอง มาสู่การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อผลิต
บัณฑิตนักออกแบบระดับอาชีพท่ีมีคุณภาพ เพราะหลักสูตรเน้นการสอนเพื่อออกไปประกอบวิชาชีพ ซึ่ง
ย้อนแย้งกับตัวชี้วัดองค์ประกอบท่ี 4 ในปัจจุบันซึ่งยังคงเป็นการวัดต าแหน่งทางด้านวิชาการ และผลงาน
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ทางวิชาการ ซึ่งหากจะให้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนดีขึ้น จะต้องท าการปรับปรุงโครงสร้างอาจารย์ประจ า
หลักสูตรใหม่ให้มีสัดส่วนเป็นนักวิชาการทีมี่ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 1 ท่านใหม่ที่เพ่ิงบรรจุเข้ามาประจ าหลักสูตร ขออนุญาตลาออกเพ่ือไปเพ่ิมพูนทักษะทาง
วิชาชีพให้มีชื่อเสียงมากยิ่งข้ึน อันแสดงถึงธรรมชาติเฉพาะของหลักสูตรที่มีอาจารย์และนักศึกษาที่ให้
ความส าคัญกับคุณภาพของความเป็นมัณฑนากรมืออาชีพ ซึ่งในท่ีประชุมภาควิชาได้อภิปรายให้ความเห็นชอบ
และด าเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในครั้งนี้ จึงได้ท าการปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยใช้ที่
ประชุมภาควิชา มีมติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็น 6 ท่าน โดยเพิ่มวุฒิสถาปนิกวิชาชีพ (อ.สมบัติ 
วงศ์อัศวนฤมล) และอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นศิลปินรางวัลระดับชาติ (ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี) เพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพอาจารย์ที่สกอ.ชี้วัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทั้ง 2 ท่านมีอายุราชการและอายุงานนานถึง 
17 ปี และ 10 ปี ตามล าดับ ดังเป็นผลที่เป็นอาจารย์ 6 ท่านในตารางอาจารย์ปัจจุบัน 

ทั้งนี้ จากการประเมินตนเองและทบทวนเอกสารพบว่า มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
ดังต่อไปนี้  

 
ในส่วนของหลักสูตร 

1. จากการประมวลเอกสาร มคอ.5 รายวิชาในหมวดเทคโนโลยีและงานระบบอาคาร ประเด็น
ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ปัญหาในการใช้แหล่ง
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน มีผลกระทบคือขาดการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
เอกสารประกอบสอนที่มีกระจัดกระจายอยู่บนสารสนเทศและยังล าดับความเข้าใจได้ไม่ดีพอ
นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในห้องเรียนได้ช้าเพราะปัญหาของสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน  

2. นักศึกษาขาดประสบการณ์ที่ยังไม่มีในการท างานจริง  
3. ปรับปรุงและลดรายวิชาเลือกที่ไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน และเพ่ิมรายวิชาที่เหมาะสมกับ

นักศึกษา ทันต่อความก้าวหน้าในวงวิชาการและวิชาชีพ ปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเดิม
เพ่ือให้ดียิ่งขึ้น 

4. ในหมวดวิชาหลักสาขาตามเกณฑ์การแบ่งของสภาสถาปนิก (การออกแบบภายใน 1-6) ควร
แยกรายวิชาในส่วนการออกแบบฉับพลัน (Sketch Design) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนคล่องตัวใน
การสอน การประเมินและให้คะแนนไม่เป็นภาระกับผู้ประสานงานรายวิชา  

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

แต่ละท่านลงเพ่ือให้มีเวลาในการท าเอกสารประกอบการสอน หนังสือ และต าราต่างๆ  
3. การกระจายภาระงานและจัดระบบสนับสนุน หรือเพ่ิมพนักงานสายสนับสนุนที่เหมาะสมกับงาน

เพ่ือให้อาจารย์มีเวลาแบ่งไปส าหรับชีวิตส่วนตัวให้มีความสุขในการท างาน 
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ทั้งนี้ ทางหลักสูตรยังคงเสนอแนวทางพัฒนา ไมไ่ด้ค านึงถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณ โดยขอความ
อนุเคราะห์ภาควิชาฯ หรือคณะฯ ควรบริหารจัดการบุคลากรเพื่อให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรมาช่วยให้ความ
อนุเคราะห์ดูแลงานด้านเอกสารประกันโดยเฉพาะเพ่ือให้มีระบบการท างานประกันคุณภาพฯ เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว คล่องตัวและสอดคล้องกับธรรมชาติของบุคลากรส่วนใหญ่ในสังกัดภาควิชาเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับมือ
อาชีพในด้านวิชาชีพมัณฑนากรและมีชื่อเสียงระดับประเทศท่ีวงการวิชาชีพรู้จักและให้การยอมรับการท างาน
ด้านเอกสารอาจไม่เชี่ยวชาญหรือมีนโยบายสนับสนุนให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรเหล่านี้มีการพัฒนาตนเองใน
การท างานด้านเอกสารอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น 

รวมทั้งในอนาคตควรศึกษาวิธีการประกันคุณภาพด้วยวิธีการอื่นๆ ที่ง่ายและสะดวกเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาขาเพ่ือลดภาระการท างานในส่วนนี้ลง เช่น ระบบ CUPTQA ที่เป็น IQA เป็นต้น 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่รายงาน 20 ก.ค.59 

 
หมวดที1่ 

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

มคอ. 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 1. อ.กศิตินทร  ชุมวรานนท์ สภามหาวิทยาลัย รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรเมื่อ เม.ย.59 และท า
การปรับอีกครั้งเมื่อ อ.ธัชวิทย์ได้รับ
อนุมัติให้ลาออกเม่ือมิถุนายน 59 จึงได้
ท าการปรับอาจารย์ประจ า 2 ท่านที่อายุ
งาน 17 ปี และ10 ปี เข้ารับภารกิจ
ประจ าหลักสูตรแทน* 

2. อ.วราพร  กฤษณมิษ  2. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 
3. อ.ไพบูลน ์ จิรประเสริฐกูล 3. อ.ไพบูลน์  จิรประเสริฐกูล 
4. อ.กศิตินทร  ชุมวรานนท์ 4. อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล* 
5. อ.ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส  5. อ.ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส  
 6. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี* 

*มีการปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออก 1 ท่าน  จึงท าหนังสือ
ชี้แจงและท าการปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สลับล าดับอาจารย์ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ผ่อนผันของวิชาชีพ
สถาปนิกควบคุมและให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.มากข้ึน (อาจารย์ธัชวิทย์  สีบญุเรือง  ลาออกเมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2559) ทั้งนี้  มีการปรับน าอาจารย์สังกัดภาควิชาท่านอ่ืนจากที่มีจ านวนทั้งหมด 15 ท่านเข้ามาเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในที่นี้มีคุณสมบัติเป็นข้าราชการกว่า 17 ปี และพนักงานที่มีอายุงานกว่า 10 ปี  
 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 

1. อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ* 
3. อาจารย์ไพบูลน์  จิรประเสริฐกูล* 
4. อาจารย์สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล* 
5. อาจารย์ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส* 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์  เหล็กดี* 
7. ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์  ประจ าหลักสตูรดุษฎีบณัฑิตศลิปะการออกแบบนานาชาติ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง ประจ าหลักสตูรมหาบณัฑิตนวัตกรรมการจัดการอสังหาริมทรัพย ์
9. รองศาสตราจารย์ ร้อยต ารวจเอก ดร.อนุชา แพ่งเกษร  ประจ าหลักสูตรมหาบณัฑิตศลิปะและการออกแบบ 
10. อาจารย์ศมประสงค์  ชาวนาไร่ 
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11. อาจารย์สัญญา สุขพูล 
12. อาจารย์พัฒนา  เจริญสุข 
13. อาจารย์ ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล  ประจ าหลักสตูรมหาบณัฑิตนวัตกรรมการจัดการอสังหาริมทรัพย ์
14. อาจารย์สลิล  สมัครพงศ์ 
15. อาจารย์ภาคย์ธิร์วัฒน์  บุญม ี
16. อาจารย์พสุ  จารุศิริ 
17. อาจารย์ปาริฉัตร  สุชาติกุลวทิย์ 

*หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิตการออกแบบภายใน (ปรับปรุง 2555) 
 

อาจารยผ์ู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
1. อาจารย์นิวัฒน์   สีใสเพชร  (สามัญวิศวกรไฟฟูา)  
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   สุดล้ าเลิศ 
15. อาจารย์ธรกร   บุญลือ 
16. อาจารย์พีระพงศ์    ผลเจริญ 
17. คุณสมชาย จงแสง   (ศิลปินรางวัลศิลปาธร) 

 
อาจารย์พิเศษเหล่านี้มีรายนามปรากฏในหนังสือเชิญสอนและปรากฏในเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5  

ของแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในฐานะวิทยากรและอาจารย์พิเศษ ช่วงปีการศึกษา 2559 
   

สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์ (ตลอดปีการศึกษา 2559) 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร จ านวนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน 
อาจารย์ 4 ท่าน รวม 6 ท่าน 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

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

ตารางที่ 1.1-2 

3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  ตารางที่ 1.1-2 
4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน  ตารางที่ 1.1-3 

ตารางที่ 1.1-4 
5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์

หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้คว้าอิสระ 
 ตารางที่ 1.1-5 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
ร่วม (ถ้ามี) 

 ตารางที่ 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์    ตารางที่ 1.1-7 
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ

การศึกษา 
 ตารางที่ 1.1-8 

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑติศึกษา 

 ตารางที่ 1.1-5 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 ตารางที่ 1.1-9  
 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

ก าหนดปรับปรุงหลักสูตรตามรอบฯ ใน
ปี พ.ศ.2559 (คร้ังล่าสุด พ.ศ.2560) 
หลักสูตรฯ เป็นวิชาชีพที่มีสมาคม
วิชาชีพพัฒนาสู่การเป็นสถาปนกิสาขา
สถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ตามพรบ.
อาชีพ ปี 2508 ท าให้มีขั้นตอนปฏิบัติ
ตามสภาสถาปนิกที่ละเอียดเคร่งครัด
แตกต่างจากทุกหลักสูตรในคณะ
มัณฑนศิลป์ท าให้หลักสูตรด าเนนิการ
ตามกรอบและกลไกเวลาที่อาจไม่
สอดคล้องกับหลักสูตรอ่ืนๆ เพราะต้อง
รอมติและความพร้อมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสภาสถาปนิก หลักสูตรฯ ได้
ประสานงานและแต่งตั้งกรรมการจาก
ภายนอกและจากสภาสถาปนิกเป็น

ตารางที่ 1.1-10 
โปรดเขียน
กระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่
เกิดขึ้นในปี
การศึกษา 2559 
ให้ชัดเจน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ผู้ทรงคุณวุฒิทัง้การทวนสอบและเป็น
กรรมการวิพากษ์หลักสูตร ด าเนินการ
จัดการทวนสอบวิชาที่เหลือให้ครบ 
100% ในวันที่ 21-22 กค.2559 และ
จัดกิจกรรมการเปิดบ้านภาควชิาใน
วันที่ 22-26 สิงหาคม 59 รองรับการ
ตรวจเยี่ยมรับรองหลักสูตรของสภา
สถาปนิกน าผลการทวนสอบและการ
ตรวจเยี่ยมในฐานะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรฯ มาประกอบในการปรับ
หลักสูตร 2560 ต่อไป ทั้งนี้ ไดจ้ัดท า
ข้อเสนอปรับปรุงหลักสูตรผา่นที่ประชุม
กรรมการคณะ โดยอยู่ในขั้นตอนที่
ผู้บริหารวางแนวทางเพื่อน ามาใช้
ร่วมกันในทุกหลักสูตร 

 
หมายเหตุ 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 11 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
 
จุดเด่น 

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนจ านวนมากเป็นศิษย์เก่าและมัณฑนากรวิชาชีพที่มใีบ
ประกอบวิชาชีพระดับสามัญและวุฒิสถาปนิกมากท่ีสุดในประเทศไทยที่มาเป็นอาจารย์ประจ า
ในหลักสูตร มีคณาจารย์ประจ าจ านวนมากมีความรู้ความสามารถและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

2. กระบวนการรับนักศึกษาและกลไกการสร้างผลผลิตบัณฑิตที่แข็งแกร่งเป็นแนวปฏิบัติยึดถือมา
โดยตลอดจนมีชื่อเสียงในสังคมอย่างกว้างขวาง คุณภาพของทักษะอาชีพมัณฑนากรเป็นที่
ยอมรับมาโดยตลอดและต่อเนื่อง 

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการและพัฒนาการทางสังคมอย่างต่อเนื่องถึง 5 
ครั้ง แสดงถึงความใกล้ชิดของหลักสูตรการเรียนการสอนกับอาชีพมัณฑนากรที่อยู่ในวงการ
ออกแบบตกแต่งภายในของประเทศ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ที่หลากหลายและก้าวหน้ามากขึ้นในยุคปัจจุบันตามความสนใจ
เฉพาะของผู้เรียนและสังคม 

2. พัฒนาการเปิดรับผู้เรียนให้มีความหลากหลาย การเปิดหลักสูตรนานาชาติหรือสองภาษา 
การศึกษาที่มีความหลากหลายที่ตอบโจทย์นักออกแบบที่มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการ 
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ผ่านประสบการณ์ฝึกอบรม และหลักสูตรอาชีพมัณฑนากร
เพ่ือเป็นนักออกแบบย่อยแขนงต่างๆ ส าหรับผู้ต้องการเรียนรู้ทั่วไป และผู้สูงวัยรองรับอนาคต 

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

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จ านวนที่
รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ ์(โดยรวมที่
ส าเร็จก่อนเกณฑ์) 

 

จ านวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา 

2559 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหว่าง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2559 (4) 

อัตราการคงอยู่ 

 
2557 2558 2559 

2554 50 45 1 1 94.00 2 1 4.00 
2555 51 - 45 1 90.20 3 2 5.88 
2556 70 - - 58* 82.86* 68 2 97.14 
2557 67 - - - - 66 1 98.51 
2558 70 - - - - 69 1 98.57 
2559 70 - - - - 69 1 98.57 

* คือ จ านวนนักศึกษาที่รอการอนุมัติจบในเดือน พ.ค.60 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา :  

1. เนื่องจากค่านิยมในหลักสูตรนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ภาควิชาจึงมีมติเปิดรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 เพิ่มขึ้นจากจ านวน 50 คน เป็น 70 คน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 

2. นักศึกษาลาออกเนื่องจากต้องการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน 
3. ปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 59 58 57 56 55 ค่าเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุ่น 1 1 45 - - - 
2554 จ านวนรับเข้าในรุ่น 50 50 50 - - - 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 2.00 2.00 90.00 - - 33.33 
 จ านวนจบในรุ่น 1 45 - - - - 

2555 จ านวนรับเข้าในรุ่น 51 51 - - - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 1.96 88.24 - - - 45.10 
 จ านวนจบในรุ่น 58* - - - - - 

2556 จ านวนรับเข้าในรุ่น 70 - - - - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 82.86* - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 
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ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 59 58 57 56 55 ค่าเฉลี่ย 

        
2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น 67 - - - - - 

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

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น 70 - - - - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2559 จ านวนรับเข้าในรุ่น 70 - - - - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 

* คือ จ านวนนักศึกษาที่รอการอนุมัติจบในเดือน พ.ค.60 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา :  

1. นักศึกษาลาพักการศึกษาเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ และ ครอบครัว 
2. นักศึกษาสอบไม่ผ่านรายวิชาบังคับของภาควิชา 
3. ปัจจัยด้านความประพฤติและการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา 
4. ปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษา 
5. ปัจจัยด้านสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุให้ทัศนคติและเปูาหมายของนักศึกษาเปลี่ยนไป

ระหว่างการศึกษา 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2558 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)  

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน/

ตาราง
ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

4,355 21 4.23 

โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิต ปี
การศึกษา 

2558  

 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 640 3 4.35 
 (2) ด้านความรู ้ 609 3 4.14 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา 606 3 4.12 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 645 3 4.39 

 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1,016 5 4.15 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 839 4 4.28 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ท้ังหมด (คน) 49 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

49 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 100 
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน/

ตาราง
ประกอบ 

(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ค่าเฉลี่ย 4.25  เกณฑ์ประเมิน  : 4.25  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ค่าเฉลี่ย 4.23  เกณฑ์ประเมิน  : 4.23  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย 4.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ค่าเฉลี่ย 4.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4.00 คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเทียบกับปีท่ีผ่านมาและการประเมินผลเพื่อการพัฒนาต่อไปใน
กระบวนการ 

จากผลการประเมินขอผู้จ้างงานของบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา  2558  พบว่า  ผู้จ้างงานของบัณฑิต 
มีความพึงพอใจการท างานในภาพรวมของบัณฑิตทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยบัณฑิตมีความซื่อสัตย์สุจริต 
สามารถจับประเด็นแนวคิด สรุปใจความเพ่ือการน าเสนองาน มีทักษะการความคุมอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงานและการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก อีกทั้งยังมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ
เพ่ือองค์กรอย่างเหมาะสม มีความอดทนต่องานและแรงกดดันจากภายนอก รัก ใส่ใจ ซื่อตรงและทุ่มเทกับงาน
ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการสุ่มตรวจเยี่ยมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  
อริยะประเสริฐ  ซึ่งรายงานต่อที่ประชุมคณาจารย์ประจ าภาควิชาฯ  ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  

 
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปีรุ่นจบปีการศึกษา 2558 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) วันที่ส ารวจ 25 ธ.ค.59 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 49 100 

ข้อมูลจาก
แบบสอบถามของ

ทางคณะฯ 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 49 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

45 91.84 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 4 8.16 
- ตรงสาขาที่เรียน 47 95.92 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 2 4.08 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 

1 2.04 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

49-1 
49-1 

100 

 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 85.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 85.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4.25 คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 ข้อมูลจากการส ารวจจ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมดและให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 49 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนบัณฑิตท้ังหมด พบว่าปริมาณบัณฑิตท้ัง 49 คน มีอาชีพหลังจบการศึกษา
ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย  

1. การได้รับเข้าท างานตรงตามสาขาที่ส าเร็จการศึกษามาจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 95.92 ของ
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

2. การได้รับเข้าท างานไม่ตรงตามสาขาที่ส าเร็จการการศึกษามาจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08
ของจ านวนบัณฑิตท้ังหมด ซึ่งอยู่ในระดับน้อยมาก 

3. ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.16 ของจ านวนบัณฑิตท้ังหมด ซึ่งอยู่ใน
ระดับน้อยมาก 

ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าปริมาณบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพตรงตามสายงานที่ส าเร็จการศึกษามามี
จ านวนสูงมาก แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนของภาควิชาบรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ออกสู่สังคม เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนางานสายวิชาชีพการออกแบบต่อไปในภายภาคหน้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ หลักสูตรได้ให้ความส าคัญบัณฑิตที่จบ ที่ท างานไม่ตรงสาขาวิชาและประกอบอาชีพ
อิสระมากข้ึน เพ่ือดูความสอดคล้องกับกลุ่มทักษะวิชาอละกลุ่มทักษะทางสังคม ชุดใดในหลักสูตรที่นักศึกษา
น าไปใช้ประกอบการท างาน  ซึ่งจากการสัมภาษณ์บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามตรงกัน
ในด้านวิชาชีพพ้ืนฐานมัณฑนศิลป์ และสังคมอยู่ร่วมกันในคณะที่มีสาขาวิชาออกแบบมากที่สุดในประเทศไทย 
ท าให้นักศึกษามีสังคมที่กว้างมองภาพรวมในการใช้ชีวิตหลงัจากจบการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองเป็นอย่างยิ่ง 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 ค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเฉลี่ย 4.23 4.23 

2.2 ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 100 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.23/2  =  4.62 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. บัณฑิตส่วนใหญ่มีความตั้งใจและมีความรักในสายงานวิชาชีพ จึงก่อเกิดเป็นความอดทนในการ
ท างานอย่างมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่การสร้างสรรค์งานออกแบบที่ตนได้รับมอบหมายให้
บรรลุผลตรงตามเปูาหมาย 

2. บัณฑิตมีทักษะการเขียนแบบและทักษะการท างานจริงครบถ้วนได้ตรงตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานทั้งในสายอาชีพการออกแบบ และ สาย 

อาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีคุณภาพ 
4. บัณฑิตที่จบเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการในการเข้าท างาน และได้รับการตอบประเมิน 

       คุณภาพการท างานอยู่ในระดับเกณฑ์ดีมาก 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. พัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยการเน้นการท างานเป็นหมู่คณะ เรียนรู้

และตระะหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  
2. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในแนวทางกระตุ้นให้นักศึกษาเรียนรู้จาก

สภาพแวดล้อมรอบตัวที่สัมพันธ์และเก่ียวเนื่องกับวิชาชีพ เพ่ือต่อยอดให้นักศึกษาน าความรู้ไป
ใช้ในการประกอบวิชาชีพในการณ์ต่อไป 

3. พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกออกแบบด้วยโปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว และชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

4. พัฒนา เปิดกว้าง และสนับสนุนให้นักศึกษาได้น าเสนอ concept ของงานออกแบบที่มีความ
แปลกใหม่และเป็นตัวของตัวเองมากข้ึน  
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หมวดที ่3 
นักศึกษา  

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 

- การรับนักศึกษา 
กลไกการรับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังกระบวนการรับและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง 2555 (การออกแบบภายใน) 

คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เป็นหลักสูตรวิชาชีพมัณฑนากรของประเทศไทยที่

ได้รับการยอมรับจากสังคม มีกระบวนการ คัดเลือก 
นักศึกษา โดยใช้การจัดสอบที่มีคุณภาพ ผ่านระบบและ
กลไกที่ชัดเจนโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
เข้าเป็นส่วนร่วม ดังนี้ 
    1. มีการตั้งคณะกรรมการ ออกข้อสอบ การ
ตรวจข้อสอบ การสอบสัมภาษณ์ ครอบคลุมถึง
กระบวนการ พิจรณาแผนการก าหนดจ านวนรับ
นักศึกษา ตามแผนการพัฒนาคุณภาพ และ คุณลักษณะ 
นักศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร ( P ) 

ข้อมูลสถิติการ
รับนักศึกษา
ของคณะ
มัณฑนศิลป์ 
 
รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ
สิงหาคม 58 

การแต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ 

วิชาการ (มาตรฐานกระทรวงศึกษาฯ) 

วิชาชีพ (มาตรฐานวิชาชีพมัณฑนากร) 

 น าข้อสอบมาใช้ หัวหน้าภาค/ตัวแทน
กรรมการบรหิาร 

หลักสูตรก ากบัตดิตามฯ 

วิชาการ (มาตรฐานกระทรวงศึกษาฯ) 

 ให้คะแนน 

 จัดการข้อร้องเรยีน 

 กรรมการบริหารหลักสูตรมีมติใหข้้อคิดเห็น
และแนวนโยบายเพื่อปรับปรุงในการแก้ปัญหา
และ/หรือการจัดสอบในครั้งถัดไป 
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 2. คัดเลือก นักศึกษาที่ได้ระดับผลคะแนน ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าที่ไม่น้อยกว่า 50%  ( D ) 

3. ในกรณีที่นักศึกษาผ่านเกณฑ์ มีไม่ครบตามจ านวน 
ที่เปิดรับ ภาควิชา จะพิจรณา การเปิดสอบ รอบพิเศษ 
เพ่ือคัดเลือก และรับ นักศึกษาเพ่ิมเติม ให้ครบตาม
จ านวน (โดยใช้กระบวนการ ผ่านที่ประชุมกรรมการ
หลักสูตร และกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์) ( C ) 

4.การทบทวนลักษณะข้อสอบรับนักศึกษา มีการ
วางแผนคัดเลือกให้ได้นักศึกษาที่มี ทักษะ ความถนัด
เฉพาะตนในการออกแบบภายในที่สอดคล้องกับ 
ระเบียบการรับนักศึกษาเข้าเรียนของคณะ และตรงตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ( C ) 
ผลการด าเนินงาน  

ตั้งแต่การปรับหลักสูตรในปี 2555 หลักสูตรมีการ
ทบทวนสถานภาพและความเสี่ยงของหลักสูตร
ตลอดเวลาผ่านอาจารย์ประจ าหลักสูตร, ผู้บริหารคณะ
วิชา และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ( C ) ได้มีมติเป็นเอก
ฉันท์ในการท าการปรับจ านวนรับนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 40% 
( A ) โดยก ากับติดตามคุณภาพของนักศึกษาผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ ารายวิชาทุกรายวิชา
ผ่านกลไกการประชุมภาควิชา  
การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา (PDCA) 
    มีการจัดประชุม พิจารณา จุดเด่น และจุดด้อย ของ
กระบวนการ การคัดเลือก เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา 
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษา 

ภาควิชาได้ร่วมกันพิจารณาถึงคุณลักษณะของ
นักศึกษาท่ี ( P,D ) ให้เป็นไปตามความต้องการของ
หลักสูตร โดยทุกปีจะมีการทบทวนสัดส่วนการรับ
นักศึกษาท้ังจากการสอบตรง การจัดสัดส่วนนักเรียน
โควตาจากโรงเรียนเขตภูมิภาค นักเรียนสายอาชีวะ  
และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกิด
ความเหมาะสม โดยวัดผลสัมประสิทธิ์ จากผลการเรียน
ของนักเรียนที่มาจากสถาบัน แต่ละประเภทโดยมีการ
ปรับสมดุลย์ อัตราส่วนการรับเข้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ในทุกปีการศึกษา ( C ) 

ในปีการศึกษา 2559 ที่ประชุมมีมติ  ( A ) เพ่ิม
จ านวนรับนักเรียนจากสัดส่วนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 
มากขึ้นโดยลดสัดส่วนจากนักเรียนอาชีวะสืบเนื่องจาก
ด้วยคุณภาพทักษะและวิชาการของนักศึกษาที่รับเข้า
ในช่วง 2 ปีการศึกษาท่ีผ่านมาไม่ตรงกับเปูาหมายที่
หลักสูตรก าหนดไว้ (ELO)  
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 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลักสูตรฯโดยความเห็นชอบจากคณะฯ มีการจัด 
นิทรรศการเปิดบ้านภาควิชาทุกปี ( P ) รวมถึงการจัด
สัมนาวิชาการในช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา มีผู้สนใจ
จ านวนมากเรวมถึงนักเรียนนักศึกษาท่ีเป็นผู้สอบเข้า
เรียนต่อในหลักสูตรจ านวนมากท้ังสิ้น เพราะมีผลงาน
นักศึกษาตลอดปีที่ผ่านมาที่คัดเลือกน าเสนอต่อ
สาธารณชน ( D ) 

 อีกช่องทางหนึ่งคือ โครงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับนักศึกษาใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เรียน หลักสูตรได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันท างานกับนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียนกับ
นักศึกษารุ่นพ่ีร่วมกันท างานประกวดระดับชาติโดยผ่าน
การก ากับดูแลของอาจารย์และนักศึกษา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานต่อการเริ่มต้น
การศึกษา ( A )  

ปัจจุบันนี้หลักสูตรใช้ระบบโซเชียลมีเดียในการ
ขับเคลื่อนการท างาน (P,D) การตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลงานนักศึกษาใหม่ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทั้งท่ีอยู่ในกรุงเทพฯและจังหวัดห่างไกล (C) รวมถึงการ
นัดหมายเพื่อพบปะในกจิกรรมระดับชาติเช่นมหกรรม
ระดับชาติ (A) ตัวอย่างเช่น บ้านและสวนแฟร์ 2559-
2560 งาน BIG&BIH งานสัมนาวิชาการระดับชาติด้าน
คนพิการ และงานสัปดาห์สถาปนิกซึ่งหลักสูตรของ
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในและคณะมัณฑนศิลป์มี
ภารกิจที่เก่ียวข้องในการให้บริการกับงานเหล่านี้ ในปีที่
ผ่านมาได้มีการนัดหมายนักศึกษาใหม่จ านวนหนึ่ง  
ผลการด าเนินงาน 

ผลด าเนินการที่ผ่านมา ท าการประเมินจากการให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม และจากการแสดง
ความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในขั้นตอนต่อไป 

โดยในปีนี้มีการตั้ง Group Page ใน Face Book  
ให้นักเรียนและอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายได้ตรวจสอบ
ติดตามและให้ก าลังใจในการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนผ่าน Social Media มากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีตัวแทน
นักเรียนเข้าใหม่บางส่วนน าส่งผลงานเข้าประกวดงานวัน
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งถือเป็น
ความส าเร็จต่อเนื่องจากท่ีได้เข้ารอบและได้รับรางวัล
รองชนะเลิศในปีที่ผ่านมาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับ
นักเรียนเข้าใหม่อย่างมาก  

เอกสาร 
ขออนุมัติ
โครงการ 
Open house 
 
เอกสารสรุป
ประเมินผล
โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
นักศึกษาใหม่
ปี 2558  
 
ภาพแฟนเพจ
กรุ๊ปนักศึกษา
ใหม่รุ่น 61 
 
 
ภาพตัวอย่าง
ผลงานกลุ่ม 
ในปีที่ผ่านมา
ก่อนเข้าเรียน  
 
ผลงานเดี่ยว-
กลุ่มงาน
ประกวดปี
การศึกษา 
2559   
ช่วงก่อนเปิด
ภาคเรียน  
 
 
ภาพปก
เฟสบุ๊คและ
เนื้อหาด้านใน
กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและ
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 

สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรฯในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้
ก าหนดผลการเรียนรู้คือให้นักศึกษาใหม่ทั้งที่มีภูมิล าเนา
ต่างจังหวัดและนักศึกษาใหม่ที่ภูมิล าเนาในพ้ืนที่รายงาน
ผลการด าเนินการกิจกรรมต่อคณาจารย์ประจ าหลักสูตร
ผ่านระบบโซเชียลมีเดียของภาควิชาฯ 
 

 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
  นักศึกษาใหม่ในทุกๆปี ให้ความร่วมมือ และน าผลงาน
มาขอรับค าปรึกษาเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้นักศึกษามี
ความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนของ
หลักสูตร  

เสนอแนะ 
 
 
เอกสารการ
ประเมินผล
การจัด
กิจกรรมการ
เตรียมตัวก่อน
เข้าเรียน 
 
ภาพเอกสาร
ผลการ
ด าเนินการ
เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของรุ่น 
61 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

- หลักสูตรจัดการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
กลไกการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

( P,D )1.หลักสูตรมีการก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตั้ งแต่ระดับ
นักศึกษาใหม่ของหลักสูตร ครอบคลุมถึงรายวิชาเฉพาะ 
วิชาเตรียมศิลปนิพนธ์และวิชาศิลปนิพนธ์ของหลักสูตรฯ  

( C ) 2. ในทุกปีการศึกษา ภาควิชาฯจะมี การแต่งตั้ง
อาจารย์ ที่ปรึกษาทางวิชาการเพ่ือให้ค าแนะน ากับ
นักศึกษา โดยหลักสูตรมีการการตรวจสอบ ก ากับและ
ติดตามนักศึกษาในการให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ   

( A ) 3. มีการติดต่อและแจ้งข่าวฝากประชาสัมพันธ์
และการติดตามตัวนักศึกษาผ่านระบบโซเชียลมีเดียเพ่ือ
การเข้าถึงและสร้างสัมพันธ์ที่ดี กับนักศึกษา ครอบคลุม
ถึง การติดตาม ผลการเรียนของนักศึกษา รายบุคคล 
อย่างใกล้ชิด 
ผลการด าเนินงาน การสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 
ช่วยสนับสนุนกระบวนการ การสื่อสาร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการติดต่อระหว่างอาจารย์และ 
นักศึกษา  
 
 การประเมินกระบวนการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

การใช้ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบโซเชียล
มีเดียที่ภาควิชาและนักศึกษาใช้ร่วมกันก่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการสื่อสาร และท าให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ในการเข้าถึงข้อมูล และการติดตามความเคลื่อนไหว
กิจกรรมที่เกิดข้ึนทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา 

ทางหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติ
บัตรเพ่ือเชิดชูบุคคลคุณภาพเพ่ือกระตุ้นให้ทุกคนใน
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาได้ตื่นตัวและ
ช่วยกันพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น 
ตัวอย่างเช่น จัดงานมอบเกียรติบัตร ในงานวันเปิดบ้าน
ของภาควิชาออกแบบภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  

 

ปฏิทิน
การศึกษาของ
หลักสูตร/
ภาควิชา 
 
ภาพอาจารย์
พัฒนากับ
นักศึกษาใน
กลุ่มท่ีมีความ
สนิทสนมกัน
อย่างมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพการมอบ
เกียรติบัตรใน
วันเปิดบ้าน
ภาควิชาปีที่
ผ่านมาและตัว
อ้างเกียรติ
บัตรปีที่ผ่าน
มาและในปีนี้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 -การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาแต่ละชั้นปีมี

การจัดท ากลุ่มทางสารสนเทศ Facebook Fanpage 
และ Line chat group ประจ ารายวิชาของหลักสูตร
แยกไปในแต่ละชั้นปีทั้งนี้เพ่ือศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  ประกอบกับการด าเนินงานภายหลัง
ผู้แทนหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณาจารย์
ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 
ณโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม และ 
8-9 กรกฎาคม 2560 ณ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุร ีท าให้บทบาทการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้
ของอาจารย์และนักศึกษาได้เปิดกว้างไปสู่การเรียนรู้ซึ่ง
ในที่นี้ยังคงใช้กระบวนการเรียนการสอนในลักษณะเดิม
คือการใช้รายวิชาหลักเป็นโครงการเป็นฐานในการได้มา
ซึ่งความรู้  ( Project Based Learning ) ทักษะทั้ง 4 
ด้านที่มุ่งให้ได้รับได้แก่ทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบ
ไปด้วย 

-ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) 

-ทักษะด้านความร่วมมือและการท างานเป็นทีม 
(Collaboration and Teamwork) 

-ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) 

-ทักษะการใช้ชีวิต เช่น การจัดการด้านเศรษฐศาสตร์
และการเงิน 
     ปัจจุบันอยู่ ในกระบวนการปรับปรุ งและการ 
Relearnให้เชื่อมีความเชื่องโยงรหว่างของเดิมและใหม่
เข้าด้วยกันให้ดียิ่งขึ้น และการริเริ่มวางแผนการเปิด
หลักสูตรนานาชาติ การประเมินเพ่ือจัดท ากระบวนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาเ พ่ือประเมินคุณภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไปได้ในอนาคต 

บันทึกรายงาน
การประชุม
หลักสูตร/
ภาควิชา
ระหว่าง59-60 
/ผลงานของ
นักศึกษา 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.3) 

แสดงผลที่เกิด 
-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาย้อนหลัง 4 ปี แสดงถึง
มาตรฐานคุณภาพทางวิชาชีพของการศึกษาเป็นที่
ยอมรับในระดับ ดีมาก 
 นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2557 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนต่อชั้นปีที่ 2 98.51 % 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรียนต่อชั้นปีที่ 3 98.57 % 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนต่อชั้นปีที่ 4 98.57 % 

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

 - การส าเร็จการศึกษา  
ปัจจุบัน นักศึกษารุ่นแรกที่จบหลักสูตรนี้อยู่ระหว่าง

การเก็บข้อมูลส าหรับการพัฒนาไปสู่ระดับวิชาชีพเพ่ือ
สมัครสมาชิกสภาสถาปนิก และการเข้าสอบขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป์ในระยะเวลา 1 ปีตามกฎหมายโดย
นักศึกษาท่ีลงทะเบียบเรียนในหลักสูตร 55 จบ
การศึกษาตามเวลาที่ก าหนดทั้งหมด 

มีนักศึกษาเพ่ิง
ส าเร็จ
การศึกษาใน
หลักสูตรนี้ใน
ปี 2559 
จ านวน46 คน  

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา 
= 3.40 ซึ่งอยู่ในระดับดี 
 - ตลอดปีการศึกษา 2555-2559 ยังไม่พบการร้องเรียน
ของนักศึกษาทั้งนี้ นักศึกษาสามารถ ยื่นค าร้องขอดูผล
การเรียนในรายวิชารวมถึ ง วิ ธี  และขั้นตอนการ
ประเมินผลการ เรี ยนจากอาจารย์ผู้ ส อนได้ตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งคณาจารย์ที่
ปรึกษาในภาควิชาฯ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกันมาก 

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา= 
3.40 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

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

3.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9 /3  = 3.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรได้นักศึกษาที่มีคุณภาพสูงจากระบบการสอบรับตรงที่หลักสูตรก ากับดูแลเองที่มีคุณภาพ 
2. หลักสูตรมีรายวิชาหลักท่ีขับเคลื่อนสู่การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. หลักสูตรสามารถทบทวน และต่อยอดพัฒนากระบวนการรับเข้าและพัฒนานักศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อีกจากเกณฑ์คุณภาพที่แข็งแกร่งเช่นนี้ 
2. หลักสูตรยังสามารถพัฒนาระบบและกลไกการเตรียมรับมือปัญหาในการจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกมาก 
3. หลักสูตรยังต้องพิจารณาระบบและกลไกเพ่ือก าหนดภารกิจและเปูาหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้มากยิ่งขึ้นได้อีกในด้านรูปธรรมโดยต้อง
จัดการระบบเอกสารเพ่ือน าเอาสิ่งที่ท าเผยแพร่ออกมาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1) 

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ (P) 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการทบทวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอยู่เสมอโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์เพื่อธ ารง
คุณภาพทางวิชาชีพของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ค านึงถึงสัดส่วนการมีคุณวุฒิทางวิชาการของหลักสูตรให้
ได้มาตรฐานเหมาะสม 
- หลักสูตรฯ มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตามระบบและกลไกปกติผ่านสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
- หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
อาจารย์สอดคล้องกับระบบบริหารงานข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 
     ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 การปรับวิทยาเขตการเรียนรู้
มาอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์เต็มรูปแบบ 
กรรมการบริหารหลักสูตรได้พยายามจัดการสอนใน
สถานทีต่่างๆทั้งในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และ
นอกวิทยาเขตโดยใช้ส านักงานของอาจารย์ หรือสถานที่
เอกชนต่างๆภายนอก โดยนอกเวลาราชการเพ่ือชดเชย
และทดแทน โดยอาศัยการนัดหมายผ่านระบบโซเชียล
เนทเวิร์คท่ีดี มีการรายงานผลการนัดหมายการประชุม
ตรวจงานต่างๆเหล่านั้นส่งกลับไปยังไลน์กลุ่มผู้เรียนและ
ของผู้ปกครองด้วยเพ่ือสร้างความม่ันใจและความใกล้ชิด
อย่างยิ่งระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอย่างครบถ้วน  

ผลการด าเนินงาน (D) 
ในปีที่ผ่านมาได้ท าการทบทวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ถึงอาจารย์ที่ขอลาไปเพ่ิมพูนความรู้ โดยได้จัดตารางสอน
ใหม ่(เอกสารแนบ) ซึ่งมผีลท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ือ แนวทางการรับอาจารย์เข้าใหม่  
การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ(C) 
     ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในลักษณะ
เหมือนเครือญาติ ที่ต่างเกื้อกูลกัน โดยในปีที่ผ่านมา
หลักสูตรได้รับอาจารย์ใหม่ จ านวน 2 ท่าน เพื่อมาช่วย
จัดการเรียนการสอนที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ 

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

อ้างอิง 
 จากผลการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมา จึงได้มีมติ

แต่งตั้งอาจารย์ในภาคที่มีต าแหน่งทางวิชาการและมี
ผลงานวิจัยที่ด าเนินการอยู่ระหว่างปี เพิ่มขึ้น 1 ท่าน 
เพ่ือให้หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่วมกัน 6ท่าน อันแสดงถึงความสามารถที่หลากหลายของ
คณาจารย์นั้นมีผลโดยตรงกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา  
ผลที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ
(C)ค่าการเพ่ิมขึน้ของคุณวุฒิอาจารย์ตามเกณฑ์รวมถึง
จ านวนงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการระหว่างปีมีมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็เพ่ิมตัวหารมากข้ึนในการค านวณจาก5ท่าน 
เป็น6ท่านเช่นกัน  

โดยผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯนั้นทางผู้บริหารจะ
ได้ด าเนินการต่อไป(A) 

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

 - การบริหารอาจารย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลไกการบริหารอาจารย์ 

หลักสูตรฯมีการบริหารอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ฯโดย
อาศัยที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ในแต่ละเดือนเป็นการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการ 

โดยในสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน มี
กระบวนการจัดการเพ่ือมอบหมายภาระงานสอนตาม
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน การติดตามผลเป็น
ระยะ เพ่ือให้เป็นไปตาม แผนที่หลักสูตร คาดหวัง  
ผลการด าเนินงาน 
โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้พยายามด าเนินการตามแผน
ได้อย่างครบถ้วน โดยในรายงานการประชุมมีการระบุ 

เสนอผ่านที่ประชุมหลักสตูร/ภาควิชาแต่
ละครั้งโดยนับรวมระบบโซเชียลมเีดียด้วย

(LINE,FACEBOOK) 

มอบหมายหน้าที/่ตดิตามผล 

รายงานผลและสรุป/หลักสตูร/ภาค
อภิปรายเพื่อปรับปรุงคณุภาพต่อไป 

เสนอการปรับปรุงแก้ไขผ่านที่ประชุม
หลักสตูร/ภาควิชาแตล่ะครั้งโดยนบัรวม
ระบบโซเชียลมีเดยีด้วย(LINE,FACEBOOK) 

mailto:interior.dec.su@gmail.com
mailto:interior.dec.su@gmail.com


32 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 ภารกิจของอาจารย์แต่ละการประชุมเป็นไปตามท่ีวางแผน

ไว้ มีการประชุมร่วมกันของทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์สังกัดภาควิชาแต่ไม่ได้ประจ าหลักสูตร  
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์(C) 
 เนื่องด้วยเป็นการเน้นกระบวนการผ่านการจัดการประชุม
แต่ละครั้ง จากการย้ายวิทยาเขตท าให้การประชุมเกิดข้อ
ปัญหาในการเข้าร่วม ท าให้การติดตามความคืบหน้าของ
การบริหารอาจารย์มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
กรรมการบริหารหลักสูตรมิได้นิ่งนอนใจ พยายามใช้การ
ประชุมนอกรอบและแจ้งเรื่องเวียนต่างๆ ที่ควรทราบใน
แต่ละองค์ประกอบการประกันคุณภาพผ่านระบบโซเชียล
มีเดีย Linegroup: Interior Silpakorn (ซึ่งมีอาจารย์
ประจ าอยู่ รวมถึงอาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการ
ด้วยอีกรวมเป็น16ท่าน) โดยที่ผ่านมาก็ได้เนื้อหาและมี
คุณภาพขึ้นพอสมควรในบางเรื่องเช่นการนัดหมายประชุม
ด่วนในเรื่องการเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจเยี่ยม
ของสภาสถาปนิก และการนัดหมายการทวนสอบรายวิชา
ทุกรายวิชาเพ่ือเก็บข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบของ
งานประกันคุณภาพฯ ซึ่งในการวัดผลการตอบรับและ
โต้ตอบในการใช้ระบบโซเชียลมีเดีย ได้รับผลตอบรับจาก
คณาจารย์จ านวนมากกว่าการประชุมในห้องประชุม  
ซึ่งมักเป็นการน าเสนอของอาจารย์สังกัดภาควิชาที่ไม่ได้
ประจ าหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าภาควิชาไปเป็น
ผู้บริหารคณะฯและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารอาจารย ์(A) 
 การใช้ระบบเครือข่ายโซเชียลมีเดีย Linegroup:Interior 
Silpakorn เป็นกลไกส าคัญในการปฏิบัติเพ่ิมเติม
นอกเหนือไปจากการท าหนังสือเชิญประชุมตามปกติและ
นัดหมายตามปกติ โดยใช้โซเชียลมีเดียช่องทางนี้ติดตาม
ผลรับข้อมูลย้อนกลับ รวมไปถึงการรับฟังข้อคิดเห็นใน
การบริหารจัดการอย่างตลอดและต่อเนื่อง  

Silpakorn. 
 
หน้าจอขณะที่มี
การติดต่อ
ประสานงาน
แจ้งข่าวกัน(ขอ
ความร่วมมือ
ชักชวนอาจารย์
ทุกท่านเข้าร่วม
ในไลน์กรุ๊ป
เดียวกัน) 
 
หน้าจอเวบเพจ
กลุ่มลับ 
Facebookgro
up: คณาจารย์
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
คณะ
มัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
(สมาชิก 17คน 
เป็นอาจารย์
สังกัดภาควิชา
ทุกท่านทั้ง
ประจ าและไม่
ประจ าหลักสูตร
ปรับปรุง 55 นี้) 
 
Email: 
interior.dec.s
u@gmail.com 
ส าหรับส่งมคอ.
3-5-7 ฯลฯ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงกลไกขั้นตอนการส่งเสรมิและ 
พัฒนาอาจารย์ของหลักสตูร 

กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(P) 
หลักสูตรฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็นไปตาม

เกณฑ์ฯ โดยอาศัยที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ในแต่ละ
เดือนเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการ โดย ปีการศึกษา 
2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ เป็นผู้
ขอรับทุนสนับสนุนเพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตรระดับดุษฎี
บัณฑิต  
ผลการด าเนินงาน(D) 
    เนื่องจากภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในมีอาจารย์
ประจ าสังกัดภาควิชาจ านวนมากแต่ประจ าหลักสูตร
ปริญญาตรีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเพียง 6 คนในปัจจุบัน 
แต่บุคลากรมีคุณวุฒิเป็นศาสตราจารย์ในสาขาการ
ออกแบบภายใน คนแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงการ
ปฏิบัติงานอาชีพมัณฑนากร และมีประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส่วนคณาจารย์ที่
เกินจากหลักสูตรปริญญาตรีอยู่จึงได้รับความไว้วางใจจาก
คณะวิชาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ได้เข้าร่วมและ

 
 
หนังสือน าส่ง
เกณฑ์
เทียบเคียง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มคอ.สายศิลปะ
และการ
ออกแบบ 
 
 
 
 
แผนการ 
จัดท าค าขอ
อัตราก าลังและ
แผนพัฒนา
บุคลากรรวม
ของภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าหนังสือร้องขอจากคณาจารย ์

แผนพัฒนาอัตรก าลังของภาคที่ไดจ้าก
มติที่ประชุมภาค/หลักสูตร 

มอบหมายหน้าที/่ตดิตาม 

รายงานผลและสรุป/หลักสตูร/ภาค 
อภิปรายเพื่อปรับปรุงคณุภาพต่อไป 

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

อ้างอิง 
รับภารกิจงานเป็นอนุกรรมการ ประธาน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการประจ าหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายต าแหน่ง 
ซึ่งภารกิจของคณาจารย์ทุกท่านเหล่านี้ก็ได้ใช้ช่องทางการ
ประชุมภาควิชาและใช้โซเชียลมีเดียกรุ๊ปที่ตั้งขึ้นมาทุก
ระบบได้อย่างมีคุณภาพเป็นอย่างยิ่งในการรายงานการ
ปฏิบัติงานให้ทราบภารกิจซึ่งและกันได้อย่างดี แต่ปัญหาที่
เกิดคือการที่ยังขาดประสิทธิภาพที่จะสามารถจัดการกับ
ภารกิจภายนอกจ านวนมากของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลายท่านที่สังกดัภาคแต่ไม่ได้ประจ าหลักสูตรใดๆ ใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลงานสร้างสรรค์อันสร้างคุณูปการยิ่ง
เป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติซึ่งไม่สามารถ
น ามาระบุใช้ชี้คุณภาพที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ
หลักสูตรได้ซึ่งยังมีอีกจ านวนมาก  
การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(C) 

ภาควิชาได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่
ปรับหลักสูตร โดยปีการศึกษา 2557 ได้จัดท าแผนการ
จัดท าค าขออัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรรวมของ
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อใช้ประเมินคุณภาพ
บุคลากรในภาควิชา ซึ่งเมื่อประเมินผลเครื่องมือนี้แล้ว
พบว่า จ าแนกคุณภาพการปฏิบัติตามภารกิจได้ยาก
ระหว่างอาจารย์สังกัดภาควิชาที่มีความแตกต่างกันอย่าง
มากในภารกิจตามกรอบ TQF ทีป่ระจ าหลักสูตรทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และอาจารย์ ไม่ต้อง
ประจ าหลักสูตร ท าการปรับอาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ให้มี 6 ท่านโดยดึงอาจารย์ข้าราชการอาวุโส 1 
ท่าน และอาจารย์ที่เป็นศิลปินซึ่งมีต าแหน่งวิชาการอีก 1
ท่าน เพื่อน าผลงานของทั้ง 2 ท่านน ามานับผลงานเพ่ือรับ
คะแนนคุณภาพในหลักสูตรนี้ ในขณะที่อาจารย์ท่านอ่ืนที่
สังกัดภาคแต่ไม่ประจ าหลักสูตร อีกหลายท่านทาง
ภาควิชาได้น าข้อมูลน าส่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษามคอ.1ของสายศิลปกรรม 
เพ่ือให้คณาจารย์ที่มีทักษะและผลงานสร้างสรรค์เป็นเลิศ
เหล่านี้ที่สังกัดภาควิชาขึ้นไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเกณฑ์
เทียบเคียงกับต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(A) 

    จากการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตาม
ระบบและกลไกรวมไปถึงการติดตามประเมินผลดังกล่าว

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

อ้างอิง 
ท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารและ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่มีความรุดหน้าอย่างยิ่งในปี
การศึกษานี้ โดยคณาจารย์ประจ าหลักสูตรและไม่ประจ า
หลักสูตรสังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในแต่ละท่าน
ได้มีความตระหนักมากข้ึนและมีแนวทางการพัฒนา
คุณภาพของตนเองทุกท่านซึ่งอยู่ระหว่างการตั้งค่า
เปูาหมายเพื่อชี้วัด และการติดตามตรวจสอบถึงผลใน
ล าดับต่อไป ในปีการศึกษา 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัย
ณรงค์  อริยะประเสริฐ ได้เสนอเป็นผู้ขอบรับทุนสนับสนุน
การศึกษาต่อในระดับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตของ
ภาควิชาฯ โดยมีแผนการศึกษาในระบบไม่เกิน 4ปี 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
0 x 100/ 6 = 0 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
2 x 100/ 6 = 33.33 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
(0 + 4.40) x 100/ 6 = 73.33 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน - ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 6 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน - ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 17คน 17 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 5.88 1 ท่าน 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 82.35    14 ท่าน 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 11.76      2 ท่าน 
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หมายเหตุ* นับรวมคณาจารย์ทั้งภาควิชาฯ 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 0.00  เกณฑ์ประเมิน  : 0.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 0.00  เกณฑ์ประเมิน  : 0.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20  ผลการด าเนินงาน     ไม่บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 20  เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป) 
 
เนื่องจากหลักสูตร/ภาควิชาสนับสนุนให้อาจารย์คุณวุฒิสูงไปปฏิบัติภารกิจให้กับคณะวิชาด้านการเปิด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

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

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 33.33  เกณฑ์ประเมิน  : 2.78  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 33.33  เกณฑ์ประเมิน  : 2.78  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  : 1.67  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2.2 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

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

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

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

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

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

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 1 0.20 
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 8 3.20 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 - - ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 1 1.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 6 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด - 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 10 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

4.40 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

- 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

73.33 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

- 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

18.33 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 180  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 73.33  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 20  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์   
มติที่ประชุมภาควิชา  เมื่อ พฤษภาคม 2559 เรื่อง
การเปลียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 6
ท่าน   ไปยังคณะฯ เมื่อ พฤษภาคม 2559 หลักสูตร
ยืนยันอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีจ านวน 6 ท่าน ครบ 
100%   

รายงาน
อัตราก าลัง 
คณะฯ 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ = 4.16 (ปีที่แล้ว 
3.07) 

ผลส ารวจจาก
คณะฯ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 

4.2 (1) ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 00.00 0.00 
4.2 (2) ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 33.33 2.78 
4.2 (3) ร้อยละ 20.00 รอ้ยละ 73.33 5.00 

4.2    รวม 7.78/ 3 = 2.59 
4.3 ระดับ 2 ระดับ 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.59/3  = 3.20 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีภารกิจในงานวิจัยและสร้างสรรค์เป็นประจ าและสม่ าเสมอได้รับ
ความไว้วางใจและมีเครือข่ายความรู้จักในสังคมศิลปะและการออกแบบในวงกว้างเป็นที่ยอมรับในความรู้
ความสามารถ 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดเป็นศิษย์เก่าในสถาบันที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพและ
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมวิชาชีพและที่เก่ียวเนื่องเป็นพื้นฐาน  
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ยังมีคณาจารย์สังกัดภาคท่ียังไม่ประจ าหลักสูตรอีกหลายท่านทีส่ามารถพัฒนาทางวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ได้อีกเป็นจ านวนมากส าหรับการรองรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

       2. การจัดการผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีค่าระดับที่สูงอยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก (4.50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

หมวดที ่5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบีย
น 

สอบ
ผ่าน 

081101ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร 

2/59 2 8 32 20 5 3 - - - - - - 70 70 

081 102 
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน  

1/59 12 6 10 6 13 9 8 4 - - - - 68 68 

081 103 
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 

2/59 7 8 7 
1
1 

15 14 6 1 - - - - 69 68 

082 103ปรัชญา
กับชีวิต 

1/59 -  5 9 14 17 17 6 - - - - 68 62 

082 109 ดนตร ี
วิจักษ์ 

1/59 14 12 10 9 11 8 4 - - - - - 68 68 

083 104  
กีฬาศึกษา 

1/59 51 8 9 - - - - - - - - - 68 68 

083 109การใช้
ชีวิตอย่าง
สร้างสรรค ์

1/59 69 - - - - - - - - - - - 69 69 

360 111  
ภูมิปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค์ 

1/59 65 4 - - - - - - - - - - 69 69 
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สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

360 101  
การออกแบบ 1 

1/2559 2 6 30 15 14 2 - - - - - - 69 69 

360 103  
วาดเส้น 1                                   

1/2559  2 17 25 21 4 - - - - - - 69 69 

360 105   
ศิลปะปฎิบัติ              

1/2559  4 12 14 33 6 - - - - - - 69 69 

360 107  
การเขียนแบบ
เบื้องต้น  

1/2559 4 4 16 17 17 6 5 - - - - - 69 69 

360 112 
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น 

1/2559  
 1 12 8 24 14 5 - - - - - 64 64 

361 103  
การออกแบบภายใน 
2    

1/2559 12 20 18 17 1 - - 1 - - - - 69 68 

361 104  
วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อการออกแบบ
ภายใน 

1/2559 12 34 19 3 - - - - - - - - 68 68 

361 105 
สถาปัตยกรรมศึกษา 
1 

1/2559 12 15 21 7 14 - - - - - - - 69 69 

361 106  
การออกแบบเครื่อง
เรือน 1 

1/2559 5 10 29 23 1 - - - - - - - 69 69 

360 102  
การออกแบบ 2  

2/2559 11 19 5 9 22 3 - - - - - - 69 69 

360 104  
วาดเส้น 2  2/2559 7 7 12 24 7 9 3 - - - - - 69 69 

360 106  
ศิลปะปฎิบัติ 2 

2/2559 4 8 14 26 17 - - - - - - - 69 69 

360 108  
ศิลปะไทยปริทัศน์                                                 

2/2559 3 8 25 29 4 - - - - - - - 69 69 

361 101  
การเขียนแบบ
ภายใน 

2/2559 6 6 17 22 8 7 3 - - - - - 69 69 

361 102  
การออกแบบ
ภายใน 1 

2/2559 16 16 19 13 5 - - - - - - - 69 69 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

361 107  
การออกแบบ
ภายใน 3 

2/2559 16 22 24 5 1 - - - - - - - 68 68 

361 108 
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 2  

2/2559  9 5 8 30 14 2 - - - - - 68 68 

361 109  
การออกแบบเครื่อง
เรือน 2 

2/2559 20 3 17 8 22 - - - - - - - 70 70 

361 110  
ประวัติการ
ออกแบบภายใน
และเครื่องเรือน
ตะวันตก 

2/2559 14 17 19 15 2 2 - - - - - - 69 69 

361 111 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 1 

2/2559 6 19 17 23 4 - - - - - - - 69 69 

361 201การ 
ออกแบบภายใน 4 

1/2559 8 10 21 16 11 3 - - - - - - 69 69 

361 202  
เทคโนโลยีอาคาร
และงานระบบเพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 

1/2559 7 5 15 20 7 9 6 - - - - - 69 69 

361 203 
มัณฑนศลิป์ไทย 

1/2559 4 14 19 19 10 2 - - - - - - 68 68 

361 204 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 2 

1/2559 1 11 39 16 1 - - 1 - - - - 69 68 

361 205 
การออกแบบ
ภายใน 5 

2/2559 
 

- 3 16 29 13 6 1 - - - - - 68 68 

361 206 
มัณฑนศลิป์
ตะวันออก 

2/2559 7 10 47 2 1 - - - - - - - 67 67 

361 207 
สัมมนาการ
ออกแบบภายใน 

2/2559 - - - - - - - - 67 - - - 67 67 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

361 208 
วิธีวิจัยเพื่อการ
ออกแบบภายใน 

 
2/2559 

 
9 14 33 9 4 - - - - - - - 69 69 

361 210  
การออกแบบ w 1
ภายใน 6  

1/2559 
 

9 13 18 16 6 - - - - - - - 63 62 

361 211   
การเตรียม 
ศิลปนิพนธw์1 

1/2559 5 1 13 20 11 4 4 - - - - - 59 58 

361 211 การ
เตรียมศิลปนิพนธ ์

2/2559 - - - - 2 1 1 - - - - - 4 4 

361 212 การ
บริหารงานองค์กร
เพื่องานออกแบบ
ภายใน 

1/2559 43 21 - - - - - - - - - - 64 64 

361212ออกแบบ
ภายใน 6 

1/2559 43 21 - - - - - - - - - - 64 64 

361213 การ
ปฏิบัติวิชาชีพ
มัณฑนากร 

2/2559 3 31 24 - - - - - - - - - 58 58 

361214 
ศิลปนิพนธ์ w 

1/2559 -  1 - - - - - - - - - 2 1 

361 214 
ศิลปนิพนธ ์

2/2559 
W 4 

15 14 18 - - - - - - - - - 51 47 

361 215 
ศิลปะและของ
ตกแต่งเพื่องาน
ออกแบบภายใน 

2/2559 8 - - - - - - - - - - - 8 8 

361215 ศิลป
นิพนธ์(หลักสูตร
2547) w 1 

2/2559 1 - - - - - - - - - - - 2 1 

361 216 
ออกแบบฉาก 

1/2559 1 3 2 - -        6 6 

361224 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการ
ออกแบบภายใน 

1/2559 2 12 11 10 12 - - - - - - - 47 47 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล-การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 
โมเดลแสดงกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร(PDCA) 

 

 

การออกแบบหลักสูตร  (A)  

          ใช้กลไกตามเกณฑ์การปรับหลักสูตรปกติของ  สกอ. ในปี 2559   ครบรอบที่มีการทวนสอบทุก
รายวิชา จึงได้ในวาระในที่ประชุมภาควิชา ท าการก าหนดเป็นวาระประชุม โดยน าผลของการทวนสอบทุก
รายวิชาและผลจากข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามสัดส่วนวิชาการและวิชาชีพตาม
เกณฑ์ของสกอ.เพ่ืออภิปรายและหาข้อสรุปในการปรับหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
ภาควิชาล้วนเป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพออกแบบระดับประเทศ 
เป็นกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ ราชบัณฑิต กรรมการบริหารสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 
และอนุกรรมการของสภาสถาปนิก ต่างช่วยกันให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยตลอดและต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน
และต่อเนื่องมาตลอด 61 ปีในฐานะต้นแบบหลักสูตรวิชาชีพมัณฑนากรแห่งแรกของประเทศไทยในระดับ
มหาวิทยาลัยอย่างมีส านึกรับผิดชอบต่อภารกิจ 

การด าเนินการตามหลกัสูตร (D) และการตดิตามตรวจสอบการด าเนินการ(C) 

• ในรายวิชาหลักของหลักสูตรใช้กลไกของสกอ.ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ โดยมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในการจัดหาอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  ผู้มีความรู้/ประสบการณ์ เข้ามาเติมในรายวิชา
อย่างต่อเนื่อง จากผลของการทวนสอบรายวิชา ในเอกสารการประเมินในมคอ.5 และการปรับใน 

มคอ.3 รายวิชา 361 102 การออกแบบภายใน 1, 361202 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบในการ
ออกแบบภายใน วิชา 361 201 การออกแบบภายใน 4  

• มีการประชุมเพ่ือสรุปผลของวิชาศิลปนิพนธ์ ทบทวนเกณฑ์ตัดสิน และการเปลี่ยนแปลงระเบียบและ
ข้อก าหนดโดยใช้มติของวาระประชุมของภาควิชา โดยคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ สาขาการออกแบบ
ภายใน (เอกสารรายงานการประชุม วาระเกาะเต่า 19-21 มิถุนายน 2560) 

น าประเด็นการออกแบบ
หลักสตูรและสาระของ

รายวิชาเข้าสู่วาระประชุม
กรรมการบริหาร หลักสูตร/

ภาควิชาปกติ (ผลของ
ประเมินหลักสูตรจาก

ผูท้รงคุณวฒิุตามกลไก
สกอ.) 

น าผลทีไ่ด้เสนอผ่านท่ีประชุม
ฯ เพื่ออภิปรายในวาระประ

ขมุ 

ข้อสรุปและเสนอแนะจากการ
อภิปรายในที่ประชุมฯ 

น าผลจากอภิปรายในท่ีประชุมฯในประเด็นด้านการออกแบบ
หลักสูตรและสาระของรายวิชาไปบรรจุในการปรับมคอ.2,3 

ก าหนดแผนการปรับปรุงในรอบถัดไป ก าหนดระบบและกลไกใน
การตรวจติดตามและผู้รับผิดชอบ 
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• ในหลักสูตรรายวิชา 361209 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงาน
จริง โดยมีคณะกรรมการจากภาควิชา ท าการสุ่มเข้าตรวจเยี่ยมบริษัทฝึกงานของนักศึกษาเพ่ือศึกษา
และสอบถามปัญหาและแนวทางปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ผลรายงานการปฏิบัติราชการตรวจ
เยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน กรกฎาคม 2560) 

• ในหลักสูตร และรายวิชา 361201 การออกแบบภายใน 4 361 203 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบ
เพ่ือการออกแบบภายใน มีการศึกษาดูงานโดยคณะวิทยากร และอาจารย์พิเศษท่ีหน้างานในสถานที่
อาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่ได้รับรองมาตรฐานด้านต่างๆจากสถาบันรับรองระดับนานาชาติ(ภาพ
การทัศนศึกษาดูงานที่อาคารSET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารAPCD อาคาร60ปี กรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และอาคารสสส.) 

• ในหลักสูตร รายวิชา361 203 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบในงานออกแบบภายใน มีการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน าคณะนักศึกษาในรายวิชา เข้าฟังสัมนาและวิจัย และ
นิทรรศการต่างๆในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 
ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 และวิชา 361 201 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบเพื่องาน
ออกแบบภายใน มีการทัศนศึกษาดูงาน ณ อาคารAPCD อาคาร60ปี กรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ และอาคารสสส.โดยเข้าชมนิทรรศการต่างๆเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ 

• ในการประชุมวาระเกาะเต่า มีการอภิปรายวาระเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดย
อาจารย์อาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิประจ าภาควิชาได้เสนอให้มีการพัฒนาหลักสูตรไปสู่การเป็นหลักสูตรสอง
ภาษาหรือหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และได้มีการเสนอให้ก าหนดคณะกรรมการจ านวนหนึ่งเพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและให้ก าหนดน าเข้าเป็นวาระประชุมต่อเนื่องในแต่ละครั้งในการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชาทุกครั้งในปีการศึกษาต่อไป โดยในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มี
ตัวแทนคณาจารย์ประจ าภาควิชาส่วนหนึ่งเข้าร่วมงานสัมนาวิชาการประจ าปีของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในประเด็น 21st Century Design and Architectural Education. 
ซึ่งมีวาระประชุมช่วงบ่ายในด้านการเปิดหลักสูตร international โดยจะได้น าผลของการเข้าร่วมมา
เช้าสู่วาระประชุมความคืบหน้าการพัฒนาหลักสูตรในรอบการประชุมภาควิชาครั้งต่อไป 
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โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ร่วมงานสัมนาวิชาการประจ าปีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัในประเดน็ 21st Century Design and Architectural Education. 
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(A) การน าผลการตรวจติดตามไปสู่การสรุปและประเมนิเพ่ือปรับปรุง 
การด าเนินการที่ผ่านมาใช้กลไกการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชาโดยการประชุม 

ร่วมกันเพื่อติดตาม เพื่อประเมินและเพ่ือสรุป โดยผลที่ได้ปัจจุบันคือการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 
ผ่านสภามหาวิทยาลัย และได้ด าเนินการน าส่งไปยังสภาสถาปนิกเพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการรับรองหลักสูตรตาม
เกณฑ ์สกอ.เรียบร้อยแล้ว  
 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

ศึกษาการรายงานผลด าเนินงาน หน้า 44-46 บันทึก
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่ง
ภายใน ปี
การศึกษา 
2558-2559 

  มคอ 3 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4 คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ี 5.2) 

โมเดลแสดงกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (PDCA) 

 

 
 

น าประเด็นการวางระบบ
ผู้สอนเข้าสู่วาระประชุม

กรรมการบริหาร 
หลักสตูร/ภาควิชาปกติ 
(ผลของประเมินมคอ.5) 

ผลของมคอ.5 ที่เสนอผ่านท่ี
ประชุม เพื่ออภิปรายในวาระ

ประขมุ 

ข้อสรุปและเสนอแนะจากการ
อภิปรายในที่ประชุมฯ 

น าผลทวนสอบรายวิชาในประเด็นด้านการวางระบบผูส้อนไป
บรรจุในมคอ.5 ก าหนดแผนการปรับปรุงรายวิชา และให้มผีล

ในการปรับมคอ.3ต่อไป 
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มีการวางแผน กระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (P)  
หลักสูตรฯใช้วาระและมติของที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชา ท าการรับรองผลของมคอ.

5 โดยจัดประชุมโดยคณาจารย์ที่ได้รับมอบหมายภารกิจ    จัดท าแผนและการจัดการ     มีการด าเนินการตาม
แผนงานไปตามข้ันตอน  โดยแต่ละรายวิชามีอาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้ดูแลไปตามหมวดรายวิชา  ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามสกอ.และระเบียบของ สภาสถาปนิก โดยสังเกตหลักฐานที่พบได้จาก มคอ.5 และ

น าผลที่ได้มาใช้ในการปรับมคอ.3 ของปีการศึกษาต่อไป (D) 
การติดตามผลด าเนินการวางระบบผู้สอนและการการจัดการเรียนการสอน (C)  

โดยคณาจารย์ประจ าภาควิชาที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชา 
ท าการตรวจติดตามผลการด าเนินการตามแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปแต่ละรายวิชาจะใช้ผลการ
รายงานในมคอ.5 ท าการประเมินผลและสรุปทวนเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนการเรียนในมคอ.3 รอบต่อไป 
(หลักฐานจากมคอ.3และมคอ.5 วิชา361 102 การออกแบบภายใน1, 361201 เทคโนโลยีอาคารและงาน
ระบบเพ่ือการออกแบบภายใน, 361203 การออกแบบภายใน 4)  มีการจัดการความรู้จากอาจารย์ผู้สอน สร้าง
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย และการบริการวิชาการแก่
สังคม  
การด าเนินการตามข้อสรุปสู่การพัฒนากลไกการวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน (A) 

 โดยในการประชุมวาระเกาะเต่าครั้งล่าสุด ภาควิชาได้อภิปรายกันในประเด็นปัญหาเรื่องการปรับ
วิทยาเขตเพ่ือจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมโดยอภิปรายถึงปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากหลักสูตรรับ
ผลกระทบจากนโยบายมาจากคณะฯ ในการปรับซ่อมวิทยาเขตวังท่าพระ และได้ย้ายวิทยาเขตท าการสอน
นักศึกษาและกระทบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่งผลต่อค่าครองชีพของบุคลากรที่เก่ียวข้องจ านวนมากมาเป็น
เวลาสี่ภาคการศึกษา ที่ผ่านมาคณาจารย์และนักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาต่างรับทราบปัญหา และเชื่อมั่น
ในคุณภาพของหลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบต่างๆเพ่ือท าความเข้าใจและให้ความเชื่อมั่นกับ
ผู้ปกครองและนักศึกษา รวมถึงการติดต่อกันและกันเพ่ือรับข้อมูลข่าวสารจากภาควิชา ผ่านระบบSocial 
mediaที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนทุกปี และทุกฝุายต่างก็รับรู้และให้ก าลังใจกันและกัน โดยต่างฝุายก็ร่วมกัน
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของการท างานกันและกันอยู่เสมอ โดยทุกฝุายต่างก็เชื่อม่ันว่า
ต่างท าหน้าที่อย่างเต็มที่เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ โดยในที่ประชุมฯพูดถึงแนวทางการจัด
วิทยาเขตเพ่ือจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพ่ือฝึกฝนศักยภาพการเป็นมัณฑนากรที่ดียิ่งขึ้นโดยใช้
พ้ืนที่ทั้งสองวิทยาเขตให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และยังได้หารือถึงรูปแบบและสัดส่วนการรับนักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะได้หารือและก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนรูปแบบการ
รับนักศึกษาและพันธกิจที่พัฒนาของภาควิชาต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การวางระบบผู้สอน
และกร ะบวนกา ร
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 

ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้จากการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน หน้า 47-48 

บันทึก
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่ง 
ภายใน ปี 
การศึกษา  
2558-2559 

  มคอ 3 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4 คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
 
การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ 5.3) 

โมเดลแสดงกระบวนการในการประเมินผู้เรียน(PDCA) 

 

 

 

 

 

    

น าประเด็นการประเมิน
ผู้เรยีนในมคอ.5 รายวิชา
ต่างๆ เข้าสู่วาระประชุม

กรรมการบริหาร 
หลักสตูร/ภาควิชาปกติ 
(วาระเกาะเต่า 19-21

มิย.60) 

ผลของมคอ.5 ที่เสนอผ่านท่ี
ประชุม เพื่ออภิปรายในวาระ

ประขมุ 

ข้อสรุปและเสนอแนะจากการ
อภิปรายในที่ประชุมฯ 

น าผลทวนสอบรายวิชาในประเด็นด้านการประเมินผู้เรียน
ไปบรรจุในมคอ.5 ก าหนดแผนการปรับปรุงการประเมิน

ผู้เรยีนและใหม้ีผลในการปรับมคอ.3ต่อไป ในภาคการศึกษา
ต่อไป พร้อมการก าหนดผู้ตดิตามและค่าเปูาหมายต่อไป 
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การวางแผนการประเมินผู้เรียน (P) 
ในการประเมินผู้เรียน ใช้วิธี Active Learning  : Project base learning / workshop / case 

base learning โดยแตกต่างกันไปตาม Learning outcome ของแต่ละรายวิชาที่มีการพัฒนาและมีความ
แตกต่างกัน 

 
 

การด าเนินการในการประเมินผู้เรียน (D) 

โดยอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ท าหน้าที่ประเมินผลคะแนนให้กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชา และท า
การบันทึกและรายงานผลต่างๆลงเอกสารในมคอ.5 เพ่ือใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการรายงานผลและปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาในปีต่อไป โดยทั้งกระบวนการนี้เป็นไปตามระยะเวลา 30 วันทั้งก่อนและภายหลัง
การจัดการเรียนการสอนเริ่มต้นและเสร็จสิ้นในแต่ละภาคการศึกษา 

 

การติดตามและตรวจสอบการประเมินผลผู้เรยีน (C)  

ในหลักสูตรปรับปรุง 2555 ที่ครบรอบการประเมินตามเกณฑ์สกอ.แล้ว ใน มคอ.5 ของรายวิชาบาง
วิชามีการจัดการเรียนการสอนมาแล้วมากกว่า1 ครั้ง ที่สามารถเปรียบเทียบได้ โดยในปีที่ผ่านมา อย่างน้อย 3 
รายวิชาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์อย่างน้อย 2 ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาในรายวิชาเดียวกันใน มคอ.5 วิชา361 
102 การออกแบบภายใน 1, 361 201 การออกแบบภายใน 4 และ361203 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบ
ในการออกแบบภายใน เพ่ือให้เห็นรูปแบบของการกระจายคะแนน การเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ในช่วงสอง
ปีที่ผ่านมา ปัญหาที่พบ และการแก้ไขปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยพบว่านักศึกษาแต่ละรุ่น
มีความแตกต่างกันในการสนใจและการเรียนรู้ เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าระดับคะแนนที่ได้ 2 ปี พบว่าการ
กระจายคะแนนเกาะกลุ่มไปในทิศทางเดียวกันคือผ่านเกณฑ์และอยู่ในระดับที่ดีและพอใช้ กลุ่มคะแนนน้อย
และไม่ผ่านเกณฑ์ อยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพของนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีความ
ปรารถนาที่จะเรียนในหลักสูตรจึงมีความพยายามและกระตือรือล้นในการเรียน  

การติดตาม สรุปผลเพื่อน ามาสู่การปรับประสิทธิภาพในกระบวนการประเมินผลผู้เรียน (A) 

จากผลของ มคอ.5 โดยรวมทุกรายวิชา และจากการอภิปรายกันในกลุ่มคณาจารย์ที่ท าการสอน ได้
ข้อสรุปว่าผลของผู้เรียนที่ได้มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่จัดวิทยาเขตการสอนที่วังท่าพระ โดยชั้นปีต้นๆ มี
ทักษะที่ดียิ่งขึ้นเนื่องด้วยความต่อเนื่องในการท างานในรอบสัปดาห์ การติดตามตรวจสอบการท างานตนเอง
เปรียบเทียบกับเพ่ือนมีมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันงานโปรเจคท์ออกแบบมีการเปลี่ยนแปลงโดยการจัดเป็นทีม
การเรียนรู้กับคณาจารย์แต่ละคนตามสัดส่วน 1:8 และใกล้เคียง 1:8 จึงท าให้นักศึกษากับอาจารย์หลายกลุ่ม
สามารถแสดงความโดดเด่นในการท างานที่แตกต่างกันในแต่กลุ่มได้มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านกระบวนการออกแบบ 
การพัฒนาทักษะการออกแบบ การแก้ปัญหา การน าเสนอผลงาน การเรียบเรียงเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นผลมาจากการที่เกือบทุกคน(ท้ังอาจารย์และนักศึกษา) ต้องย้ายสถานที่เรียนและท างานมาอยู่หอพักเพ่ือ
ท างานและใช้ชีวิตตลอดภาคการศึกษา ท าให้มีความต่อเนื่องในการเรียนรู้ระหว่างสัปดาห์และความต่อเนื่อง
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บูรณาการของแต่ละรายวิชาที่สัมพันธ์กันนั้นมีความสอดคล้องกัน รายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3และ 4 ที่ท า
รายงานร่วมกันในช่วงสัปดาห์จะเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งน่าจะได้น ามาเป็นผลในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและรายวิชารวมถึงวิทยาเขตที่เรียนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกันต่อไปในอนาคต 

 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 

ตรวจสอบผลการด าเนินงาน การประเมินผู้เรียน หน้า 64-65 ดูได้จากผลงาน
นักศึกษา
ปัจจุบันและ
ศิษย์เก่าที่ได้รับ
รางวัลทั้งใน
ระดับประเทศ
และ
ต่างประเทศ 
รายงานการ
ประชุม
หลักสูตรและ
ภาควิชาฯ 
มคอ 3 
บันทึกภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
ปีการศึกษา 
2558-2559 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4 คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF (ตัวบ่งช้ี 5.4) 

โมเดลแสดงกระบวนการในด าเนินการตามกรอบ TQF (PDCA) 

 

     
 
อ้างอิงและปรับปรุงจากโมเดลกระบวนการของหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ที ่ ตัวบ่งชี้การด าเนินการผลงาน ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร  

หลักสตูรจดัการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสตูรในปี
การศึกษา 2559 จ านวน
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง  
เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสตูร โดยอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 6 คนไดเ้ข้าร่วม
ประชุมทุกครั้ง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และมีคณาจารย์
ประจ าภาควิชาผู้ทรงคณุวุฒิ
ท่านอื่นๆ ร่วมด้วยเสมอ 

เอกสารประชุมภาควิชาและ
หลักฐานการลงนามการ
ประชุม 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  

รายละเอยีดหลักสูตร 
(มคอ.2) ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2555 ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจาก สกอ. 
วันท่ี 31 ก.ค. 2555 และมี
หนังสือประทับตราเพื่อแจ้ง
ให้ทราบผลการพิจารณาจาก
ส านักงานมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา 
(สกอ.)  

มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร 

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

หลักสตูรให้อาจารยผ์ู้สอน
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ครบถ้วนทุกรายวิชา โดย
ด าเนินการจัดส่งให้แก่
หลักสตูรไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

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

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา ทาง
หลักสตูรก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนทุกรายวิชาจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ครบทุกรายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอน
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา  

มคอ.5 รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา / 
มคอ. 6 รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ของแต่ละรายวิชา 
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ที ่ ตัวบ่งชี้การด าเนินการผลงาน ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา  
ทางหลักสูตรจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา2559 
ภายใน 60 วัน  

รายงานผลการด าเนินงาน 
มคอ.7  
 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา  

ในปีการศึกษา 2559
หลักสตูรมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.3 จ านวน 
14 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
50 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมดในปีการศึกษา 2559  

รายงานการประชุมการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้ปีการศึกษา 2559 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู ้จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว  

มีการปรับปรุงจากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปี
การศึกษา 2559 

รายงานผลการด าเนินงาน 
มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 

8 อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ใหม ่2 คน  

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรฯ บันทึกการพัฒนา
ตนเอง 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

ในปีการศึกษา 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
จ านวน 6 คน ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพครบทุกคน รวมถึง
คณาจารย์ประจ าภาควิชา
ท่านอื่นๆด้วย 

สรุปการเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 1. (วาระ
เกาะเตา่ 19-21 มิถุนายน 
60) 
2.อบรม ผศ.ชัยณรงค ์
อาจารย์ ดร.นุชนภางค ์
จัดโดยบัณฑติวิทยาลัย 
3.สัมมนาวิชาประจ าปีของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
ประเด็น 21ST Century 
Design and Architectural 
Education  
4. เข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ 
BIM เพื่ออนาคตในการ 
ออกแบบ เขียนแบบ  
การก่อสร้างและจดัการ
อาคาร ณ ห้องประชุม  
ช้ัน 3 อาคารสภาสถาปนิก  
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ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ25 
พฤศจิกายน 2559 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี  

ในปีการศึกษา 2559
หลักสตูรมีบคุลากรสนับสนุน
การเรยีนการสอน จ านวน 1 
คน ซึ่งผ่านการอบรมพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

สรุปการเข้ารับการอบรมของ
บุคลากรสายสนับสนุน  
สัมมนาภาควิชาฯ  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0  

ทางหลักสูตรได้ประเมิน
ระดับความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสตูร โดยได้รับคะแนน 
3.62 จากคะแนนเต็ม 5.0  

รายงานผลความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสตูร (กองแผนงาน 
มศก.) 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 

ในปีการศึกษา 2559 ทาง
หลักสตูรได้ประเมินระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่
พบว่าได้รับคะแนน 4.23 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่
(ผลการวิพากษ์หลักสตูร) 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 12  
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที ่1-5  5  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที ่1-5  100  
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน  12  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100  
คะแนนท่ีได ้ 5  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

   ตารางที่ 1.1-10 

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

  
 

ตารางที่ 1.1-10 

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

  
 

ตารางที่ 1.1-10 

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

  
 

ตารางที่ 1.1-10 

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

   ตารางที่ 1.1-10 

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

   ตารางที่ 1.1-10 

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

   ตารางที่ 1.1-10 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

   ตารางที่ 1.1-10 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

   ตารางที่ 1.1-10 

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

   ตารางที่ 1.1-10 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.62 - - 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.23 - - 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 12 - - 
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5 - - 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100 - - 
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 12 - - 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100 - - 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : 10 จาก 10 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 12 จาก 12 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : 10 ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : 10 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ
การ

ตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

- - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิด

สอน 
มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
361 222 
แนวความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบภายใน 

1/2559 เป็นวิชาเลือก ไมม่ี
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว 

น าผลทีไ่ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป 

 

361 223 
โครงการศึกษาส่วน
บุคคล 

1/2559 เป็นวิชาเลือก ไมม่ี
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว 

น าผลทีไ่ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป 

 

361 219 
พันธุ์ไม้ตกแต่ง 

1/2559 เป็นวิชาเลือก ไมม่ี
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว 
 

น าผลทีไ่ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป 

 

361225 นวัตกรรม
ความรู้เพื่องานออกแบบ
ภายใน 

1/2559 เป็นวิชาเลือก ไมม่ี
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว 
 
 
 

น าผลทีไ่ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิด

สอน 
มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
361 221  
การน าเสนอผลงาน
ออกแบบภายใน 

2/2559 เป็นวิชาเลือก ไมม่ี
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว 

น าผลทีไ่ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป 

 

361 218 
การออกแบบตกแต่ง
แบบไทย 

2/2559 เป็นวิชาเลือก ไมม่ี
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว 
 

น าผลทีไ่ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป 

 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ไม่ม ี - - - - - 

 
 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
360 101  
การออกแบบ 1 

1/2559  
 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ น าผลการ

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

มคอ 5 

360 103  
วาดเส้น 1                                   

1/2559  
 มคอ 5 

360 105   
ศิลปะปฎิบัติ              

1/2559  
 มคอ 5 

360 107  
การเขียนแบบ
เบื้องต้น                                             

1/2559  
 มคอ 5 

360 111  
ภูมิปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค์ 

1/2559  
 มคอ 5 

360 112 
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น 

1/2559  
 มคอ 5 

361 103  
การออกแบบ

1/2559  
 มคอ 5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
ภายใน 2 
361 104  
วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อการออกแบบ
ภายใน 

1/2559  

 มคอ 5 

361 105 
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 1 

1/2559  
 มคอ 5 

361 106  
การออกแบบเครื่อง
เรือน 1 

1/2559  
 มคอ 5 

360 102  
การออกแบบ 2  

2/2559  
 มคอ 5 

360 104  
วาดเส้น 2                                        

2/2559  
 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ น าผลการ

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

มคอ 5 

360 106  
ศิลปะปฎิบัติ 2 

2/2559  
 มคอ 5 

360 108  
ศิลปะไทยปริทัศน์                                                 

2/2559  
 มคอ 5 

361 101  
การเขียนแบบ
ภายใน 

2/2559  
 มคอ 5 

361 102  
การออกแบบ
ภายใน 1 

2/2559  
 มคอ 5 

361 107  
การออกแบบ
ภายใน 3 

2/2559  
 มคอ 5 

361 108 
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 2 

2/2559  
 มคอ 5 

361 109  
การออกแบบ
เครื่องเรือน 2 

2/2559  
 มคอ 5 

361 110  
ประวัติการ
ออกแบบภายใน
และเครื่องเรือน
ตะวันตก 
 

2/2559  

 มคอ 5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
361 111 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 1 

2/2559  

 มคอ 5 

361 201 
การออกแบบ
ภายใน 4 

1/2559  
 มคอ 5 

361 202  
เทคโนโลยีอาคาร
และงานระบบเพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 

1/2559  

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

มคอ 5 

361 203 
มัณฑนศลิป์ไทย 

1/2559  
 มคอ 5 

361 204 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 2 

1/2559  

 มคอ 5 

361 205 
การออกแบบ
ภายใน 5 

2/2559  
 มคอ 5 

361 206 
แบบอย่างศิลปะ
ตกแต่งตะวันออก 

2/2559  
 มคอ 5 

361 207 
สัมมนาการ
ออกแบบภายใน 

2/2559  
 มคอ 5 

361 208 
วิธีวิจัยเพื่อการ
ออกแบบภายใน 

2/2559  
 มคอ 5 

361 218 
การออกแบบ
ตกแต่งแบบไทย 

2/2559  
 มคอ 5 

361 220 
ออกแบบภูมิทัศน์ 

2/2559  
 มคอ 5 

361 215 
ศิลปะและของ
ตกแต่งเพื่องาน
ออกแบบภายใน 
 

2/2559  

 มคอ 5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
361 216 
ออกแบบฉาก 

1/2559  
 มคอ 5 

   

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

มคอ 5 

 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
      ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2559 
1.   นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนที่ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 
      ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2559 
1.   นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนที่ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50  
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม ดูจาก มคอ 5 ของทุกรายวิชาใน
หลักสตูรไม่พบว่ามสี่วนไหนไมม่ี
ประสิทธิผล 

- มคอ 5 
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

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

 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

1.โครงการปฐมนเิทศบุคลากร
ใหม่ มหาวิทยาลยัศิลปากร 3-5 
สิงหาคม 2560 

อ.ภาคย์ธิร์วัฒน์ 
อ.ปาริฉัตร  

 

- ได้รับทราบข้อมูลและมีความรู้
ความเข้าใจในบริบทขององค์กร 
นโยบาย ระบบบริหาร วัฒนธรรม
องค์กร สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการที่พึงไดร้ับ รวมทั้งมี
ทัศนคติที่เหมาะสมกับการท างาน 
ตลอดจนไดม้ีโอกาสท าความรูจ้ัก
และสร้างสมัพันธภาพที่ดีต่อกัน 

บันทึกขออนุมัติ
ให้บุคลากรใน

สังกัดเดินทางไป
ราชการตาม

โครงการ
ปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม่ 
มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
2.โครงการสัมมนาคณาจารย์ 
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
12-14 มิถุนายน 2560 

คณาจารย์
ประจ าภาควิชาฯ 

น.ส.วิไลศร ี
ช านาญกิจ 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้
ข้อคิดเห็นในการเรียนการสอนการ
จัดท า มคอ.3 มคอ.5 ท่ีมีการ
ประสานสัมพันธ์กัน อีกทั้งให้มี
เปูาหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูรในทุกระดับชั้นปี และทุก 

บันทึกข้อความ
ขออนุมัติ

โครงการสัมมนา
คณาจารย์ฯ/

ค าสั่งให้
บุคลากร 

   หลักสตูรที่เกี่ยวข้อง 
2.เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจ 
ภาระงาน การวางแผนงานเพ่ือ
รองรับการเปดิหลักสูตรระดับ
นานาชาติ  
3. สร้างสัมพันธ์ความสมัครสมา
สามัคคี เกดิความรักความเข้าใจ 
เพื่อบรรลเุปูาหมายในการ
บริหารงานภาควิชา ฯ และ
หลักสตูร ฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งข้ึน 

ภาควิชา
ออกแบบ

ตกแต่งภายใน
เข้าร่วมโครงการ

สัมมนา 
ประจ าปี
การศึกษา 

2560/บันทึก
ข้อความขอเชิญ
เข้าร่วมประชุม
โครงการสัมมนา

คณาจารย์ 
ภาควิชา
ออกแบบ

ตกแต่งภายใน/
รายงานการ

ประชุมสมัมนา 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

3.โครงการสัมมนาคณาจารย์  
ประจ าปี 2560  26 มิถุนายน 
2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี 
แกรนด์ จังหวัดนครปฐม/ 
สัมมนานอกสถานท่ี  ณ อ าเภอ
สังขละบรุี จังหวัดกาญจนบรุี 
ประจ าปี 2560 

คณาจารย์
ประจ าภาควิชาฯ 

 
 
 

- ระดมความความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรยีนการสอนให้ผู้เรียน
มีความเป็นเลิศด้านศิลปะและการ
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ การ
บริหารองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาการสรา้งสรรค์เพื่อก้าวสู่
คณะวิชาทางด้านศลิปะ และการ
ออกแบบที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ

บันทึกข้อความ 
เรื่องขอเชิญเข้า
ร่วมโครงการ

สัมมนา
คณาจารย์/แบบ

ตอบรับ 

4.โครงการจดัการความรู้ 
ประจ าปี 2560  ณ ห้องสมัย
เฉลิม กฤดากร อาคารศลิป์ พีระ
ศรี 3 

คณาจารย์
ประจ าภาควิชาฯ 

 

- การสร้างงานวิจัยและสรา้งสรรค์ 
การสร้างทีมวิจัยจากบุคลากรทั้งใน
และระหว่างสาขา จากการ
แลกเปลีย่นความรู้และ
ประสบการณ ์
 

บันทึกข้อความ 
เรื่อง ขอเชิญเข้า
ร่วมดครงการ
จัดการความรู้ 

ประจ าปี 2560/
ก าหนดการ
โครงการ 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง“การใช้งานระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยแห่งชาต ิ
(National Research 
Management System :  
ระบบ NRMS)” 
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ 
ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ช้ัน 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น
มาลากลุ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

ผศ.ชัยณรงค ์
อาจารย์ ดร. 
นุชนภางค ์

- มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน
ระบบบรหิารจดัการงานวิจัย 

แบบตอบรับเข้า
ร่วมโครงการ

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 

“การใช้งาน
ระบบบรหิาร 

จัดการงานวิจัย
แห่งชาติ 

6. “21st Century Design and 
Architecture Education” การ
บริหารจดัการหลักสูตรนานาชาติ 
(International program) ณ 
ห้อง 116 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
6 กรกฎาคม 2560 

ผศ.ชัยณรงค ์
อริยะประเสริฐ/ 
อ.สัญญา  
สุขพูล 

- เพื่อได้รับรู้และเข้าใจสภาพที่
แท้จริงของการเปิดหลักสตูร
นานาชาติ เรื่องอุปสรรค ความ
เสี่ยง ปัญหา วางกรอบส าหรับการ
สร้างหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการ
เปิดหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา
การออกแบบภายใน 

รายงานสรุปการ
บรรยายพิเศษ  
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

7. เข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ BIM 
เพื่ออนาคตในการ ออกแบบ 
เขียนแบบ การก่อสร้างและ
จัดการอาคาร ณ ห้องประชุม ช้ัน 
3 อาคารสภาสถาปนิก  
ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ 
25พฤศจิกายน 2559 

อ.ดร.นุชนภางค ์
อ.พสุ 
อ.สลลิ 
ผศ.ชัยณรงค ์
อ.ไพบูลน ์

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู ้  และน ามาใช้
ในการปฏิบัติ และถ่ายทอดความรู้
ให้กับนักศึกษา  
  
 
 

หนังสือเชิญเข้า
ร่วมฟังเสวนา 

8.เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก  
ว่าด้วยการก าหนดค้าจดทะเบียน 
สมาชิก ค่าบ ารุง และ
ค่าธรรมเนียม ร่างข้อบังคับ 
ว่าด้วยการรับรองปรญิญา 
อนุปริญญา และประกาศนียบตัร
ในการประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม การเตรยีม
ความพร้อม ในการศึกษา
สถาปัตยกรรมประเภทอ่ืน 
เช่น การบริหารและอ านวยการ
ก่อสร้าง ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 
อาคารสภาสถาปนิก  
ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ  
4 มีนาคม 2560 

อ.กศิตินทร - มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
ข้อบังคับสภาสถาปนิก  
ว่าด้วยการก าหนดค้าจดทะเบียน 
สมาชิก ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนยีม 
ร่างข้อบังคับว่าด้วยการรับรอง
ปริญญา อนุปริญญา และ
ประกาศนียบตัรในการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
และน ามาถ่ายทอดความรู้ให้แก่
คณาจารย์ภายในภาควิชาฯ 

หนังสือเชิญเข้า
ร่วมประชุม 

9.เข้าร่วมสมันาโครงการ 
international URBAN MEDIA 
ART ACADEMY From April 
23-25,2017 in Bangkok จัด
โดย the Goethe institut 
Thailand  

อ.ปาริฉัตร - มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการท า 
media art น ามาใช้ในการช่วย
สร้างสรรค์กจิกรรมที่สรา้งสรรค์ใน
พื้นที่สาธารณะ ในชุมชน  

แบบตอบรับเข้า
ร่วมสมัมนา/ 

ประกาศนียบตัร 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 2 ระดับ 4 4 
5.2 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
5.3 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
5.4 10 ข้อ  12 ข้อ 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
17/4  = 4.25 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. ด้วยสาขาวิชาการออกแบบภายใน     เป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
สถาปนิก และมีศิษย์เก่าที่ท างานวิชาชีพเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษ ประกอบกับธรรมชาติของสาขา ท าให้การ
ด าเนินการหลักสูตรต้องปรับตามวิทยาการความก้าวหน้า   และองค์ความรู้ภายในศาสตร์อยู่เป็นประจ าโดย
อัตโนมัติ แม้จะไม่มีระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรก็ตาม 

 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายใน      คณะมัณฑนศิลป์    มหาวิทยาลัยศิลปากร  

มีเปูาหมายในการผลิตมัณฑนากรอาชีพเพ่ือรับใช้สังคมและประเทศชาติ ในด้านการออกแบบภายในที่มีความ
เข้มข้นในการใช้ศิลปวัฒนธรรมเข้ามาใช้ในการออกแบบระดับสูง เพ่ือให้ทันการแข่งขันทั้งระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ สร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพ่ือการเป็นผู้น าในภูมิภาค จุดมุ่งหมายคือการเปิดหลักสูตร
นานาชาติในอนาคต 
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หมวดที ่6 
การบริหารหลักสูตร 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

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

บันทึก
ภาควิชา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

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

ในขณะเดียวกันได้มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาโดยการ
ตรวจสอบจุดขยายสัญญาณอินเตอร์เนตโดยจะท าการเช่าคู่สาย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายสัญญาณไวไฟจากการติดตั้งเอง
จากผู้ให้บริการเอกชน โดยอยู่ระหว่างการเทียบราคาเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป  

 
 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

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

โดยในต้นปี 2558 ภาควิชาโดยหลักสูตรได้รับแจ้งจาก
มหาวิทยาลัยถึงการได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ือท าการ
ปรับปรุงวิทยาเขตวังท่าพระโดยด่วน จึงได้มีมติท าการย้าย
หลักสูตรไปด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ทั้ง 4 ชั้นปี โดยผู้ปกครองได้รับการ
ติดต่อจากคณาจารย์ในหลักสูตรถึงความจ าเป็นและได้รับความ
ร่วมมือจ านวนมาก ท าให้สามารถเคลื่อนย้ายทุกองค์ประกอบ
การจัดการความรู้มาสู่จังหวัดนครปฐมได้อย่างเรียบร้อย
โดยรวมทุกชั้นปีโดยไม่มีข้อร้องเรียน  
 เมือ่ท าการย้ายวิทยาเขตสิ่งที่ได้ประโยชน์มากคือขนาดของ
ห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเพาะอย่างยิ่งการใช้พ้ืนที่เพ่ือน าเสนอผลงาน
ออกแบบหรือการปฏิบัติการออกแบบหรือเขียนแบบ แต่พบ
ปัญหาการช ารุดและจ านวนจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนตยังไม่
เพียงพอ  
 
 
 

รายงานการ
ประชุม
ภาควิชา 
 
 
 
ภาพห้องเรียน 
2 วิทยาเขต 
เทียบเคียงกัน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะมัณฑนศิลป์ ด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียนและสั่งซื้อ

ครุภัณฑ์ใหม่ในปี 2558 นี้จึงเชื่อว่าจะสามารถจัดการปัญหา
ของเครื่องเรือนและครุภัณฑ์ที่ช ารุดเป็นอุปสรรคอยู่ได้ในขณะนี้ 

ซึ่งนอกเหนือจากการสั่งซื้อโดยใช้งบภาครัฐแล้ว หลักสูตร
โดยคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ยังได้จัดท าการระดมทุนเพ่ือพัฒนา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการจัดตั้งทุนเพื่อเพ่ิมจุดเชื่อมต่อ
สัญญาณและขยายสัญญาณอินเตอร์เนตเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ชั้น 7 ซึ่งเป็นชั้นหลักในการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา  

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน   บรรลุเปูาหมาย  
เปูาหมายปีต่อไป    :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

6.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3 /1  = 3 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน เป็นสาขาท่ีสามารถหาแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ได้จากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมากมาย และด้วยเป็นสาขาด้านการออกแบบท าให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใจ
ถึงการปรับตัวและออกแบบวิธีการเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับการขาดแคลนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ ซึ่งสิ่งที่
ส าคัญยิ่งมากท่ีสุด คือการสนับสนุนเรื่องระบบสัญญาณอินเตอร์เนตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลักสูตร
ตระหนักและให้ความส าคัญอย่างยิ่งและพยายามจัดการโดยไม่เพียงรอหรือพ่ึงพาจากคณะ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หากทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารต่างๆ ให้สะดวกต่อการใช้งานจะเพ่ิมความ
คล่องตัวในการสอน และยังเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา การพัฒนาจะ
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เป็นไปโดยธรรมชาติเอง ด้วยยุคสมัยที่สังคมออนไลน์และการสื่อสารไร้สายก าลังมีบทบาทอยู่ในขณะนี้ โดยใน
ระยะสั้นนี้หลักสูตรโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้สนับสนุน และศิษย์เก่าก าลังร่วมมือเพ่ือประสานงานกันใน
เรื่องนี้อยู่ซึ่งจะน ามาใช้ให้ทันในต้นปีการศึกษา 2560  
          2. การสนับสนุนการเรียนรู้โดยการเพ่ิมพ้ืนทีห่้องปฏิบัติการในการเรียนการสอน และพ้ืนทีส่วนกลาง
ในการเรียนรู้ การปฏิบัติการ เหมาะสมกับจ านวนของนักศึกษา เป็นช่องทางการเรียนรู้ทั้งในห้องและนอก
ห้องเรียน ปัญหาที่พบคือไม่มีพ้ืนที่ส าหรับให้นักศึกษาปฏิบัติงานอย่างแท้จิง และการเปิดปิดห้องที่ตรงเวลา
เกินไปท าให้ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานที่ต้องการความต่อเนื่อง 
          3. เรื่องการสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทหนังสือ ต ารา ในแต่ละปีห้องสมุดกลาง จะให้อาจารย์เสนอ
รายชื่อหนังสือที่มีความประสงค์จะให้ห้องสมุดท าการจัดซื้อ 
          4. เรื่องพัสดุ และครุภัณฑ์ ประเภทสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เอ้ืออ านวยให้คณาจารย์ใช้ในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการสอนของคณาจารย์ทั้งนี้ยังพบปัญหา
ความไม่พร้อมและสมบูรณ์ของอุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ สืบเนื่องจาก การดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ท าได้ไม่ทั่วถึง 
           5. ผู้ดูแลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขาดความเชี่ยวชาญการเตรียมโปรแกรมและความพร้อมของอุปกรณ์
เกิดปัญหาทุกภาคการศึกษา  ถ้าบุคลากรมีความเชี่ยวชาญตรงหน้าที่ภาระงานจะสามารถอ านวยความสะดวก
และพัฒนาการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น 
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หมวดที ่7 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. ควรอธิบายเหตุผลในการรับนักศึกษารอบ
ที่ 2 เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงกลไกการรับ
นักศึกษา 

คณาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรรับทราบ 
1. เนื่องจากช่วงเวลาเปดิรับนักศึกษาไม่
สอดคล้องกับกลไกการตอบรับนักศึกษา
ที่ก าหนดโดยภาครัฐ 
2. มีนักศึกษาสละสิทธิ์ ด้วยปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลงทีไ่ม่สามารถควบคมุได้ และ
เนื่องจากต้องการเข้าศึกษาในสาขาอื่นๆ  

ทางหลักสูตรได้ด าเนนิการปรบัปรุงโดย
การด าเนินการดงันี ้

1. เปิดรับโควต้ามากข้ึน ใน
สัดส่วนของโรงเรียนสาธติ
ศิลปากร ซึ่งเปน็นักศึกษา
เฉพาะทาง  

2. จัดท าโครงการ Road show 
เพื่อประชาสัมพนัธ์และ
แนะน าภาควชิา  

2. ควรก าหนดช่องทางในการร้องเรียนของ
นักศึกษาให้ชัดเจนเชิงประจักษ์โดยชัดเจน 

คณาจารย์รับทราบและเห็นชอบ มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาร้องเรียน
และแสดงความคิดเห็นผ่านทั้ง
แบบสอบถามและระบบประเมนิผล
ออนไลน ์

3. ควรก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้อาจารย์
ได้มีการตีพิมพ์บทความวชิาการระดับ
นานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ สกอ. และ  
สมศ. 

ในการประชุมคณาจารย์รับทราบ
ข้อคิดเห็นจากผู้ประเมินและเห็นชอบ
อย่างยิ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผา่นมาทาง
ภาควิชาได้มีการสนับสนนุและให้ความ
ร่วมมือกับอาจารย์ที่มีความประสงค์ที่จะ
เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

ทางหลักสูตรได้สนบัสนุนบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
เรียนการสอน 
 

4. ควรหาพันธมิตรมหาวิทยาลยัที่มีการเรียน
การสอนเก่ียวข้องตามสายวชิา ท ากิจกรรรม
และน าสู่ความร่วมมือทางวชิาการ 

คณาจารย์รับทราบข้อคิดเห็นและมีความ
เห็นชอบกับข้อเสนอแนะ 

ทางหลักสูตรได้ท าการด าเนนิการ
วางแผนดังนี ้
1.เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการร่วมมือ
ทางวชิาการระหว่างมหาวิทยาลยั ของ
สภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและ
การออกแบบภายในแห่งประเทศไทย  
 
2.ภาควิชาจัดกิจกรรมเปิดบ้าน
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในขึ้น
เป็นประจ าทุกป ี
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 25 ธ.ค.59 (หลักสูตรเก่า) 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. ควรเพิ่มและเน้นการเรียนการสอนให้เอ้ือ
กับการพัฒนาทักษะความช านาญทางดา้น
ภาษาอังกฤษทั้งในการออกแบบและการใช้
ในชิวิตประจ าวนั 
 
 
 
 
 
 
 

ในที่ประชุมคณาจารย์รับทราบถึงข้อวิพากษ์ได้เร่ิมด าเนินการบรูณาการ
ภาษาอังกฤษเข้ามาในการเรียนการสอนในบางวชิา (อ้างอิงตาม
รายละเอียดรายงานการประชุมของภาควิชาในวนัอังคารที่ 10 มกราคม 
2560) เพื่อให้นักศึกษาได้ซึมซับและเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
ที่เก่ียวกับการท างานในสายวชิาชีพมากข้ึน รวมถึงมีมติให้เร่ิมทดลองการ
เรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์
ได้สอน รวมถึงสนทนาแลกเปลีย่นความคิดเห็นโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
หลัก ซึ่งวางแผนให้มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชา
เลือก 361 204 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับการออกแบบภายใน 2  ในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560  

2. ควรเพิ่มและเน้นการเรียนการสอนวิชา
ความรูค้วามเข้าใจในสายอาชีพที่เก่ียวข้อง
โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ือง
สถาปัตยกรรม และ งานระบบ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงหลักการและ
วิธีการจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบภายในได้ถูกต้อง 

คณาจารย์รับทราบข้อวิพากษน์ี ้และเห็นชอบเปน็อย่างมาก  

3. ควรบูรณาการบางรายวิชาทีม่ีเนื้อหา
คล้ายคลึงกนัเข้าด้วยกัน  

คณาจารย์รับทราบข้อวิพากษน์ีซ้ึ่งมีการด าเนินการแล้วในหลายภาค
การศึกษาเช่นวชิาการออกแบบภายใน2 กับวิชาการออกแบบเครื่องเรือน 
1 และวิชาการออกแบบภายใน 3 กับวิชาการออกแบบเครื่องเรือน 2 มี
การวิเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้โจทย์เดียวกัน   

4. ควรเพิ่มการอบรมหรือวิชาเทคนิคการ
วิจัย เพื่อแนะเป็นแนวทางในการเตรียมตัวใน
การท าศิลปนิพนธ ์

คณาจารย์รับทราบข้อวิพากษน์ี ้และก าลังด าเนนิการจัดเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้และหลักการเพื่อเป็น
แนวทางในการเตรียมท าศิลปนพินธ์ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 

5. ควรเพิ่มการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริง 
และ เน้นการศึกษานอกสถานที่ 
 

คณาจารย์รับทราบข้อวิพากษน์ี ้และเห็นชอบจึงได้มีมติในการเพิ่มเติม
ชั่วโมงส าหรับการศึกษานอกสถานที่และการเรียนรู้เชิงปฏบิัติงาน 

6. ควรเปิดกว้างและให้โอกาสเก่ียวกับการ
เลือกหัวข้อการท าศิลปนพินธ์มากข้ึน 

คณาจารย์รับทราบข้อวิพากษน์ี ้และเห็นชอบ ได้ท าการน าเนนิการ 
ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ท าการอนมุัติหัวข้อโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทา่นเดียว
อนุมัติหัวข้อศิลปนิพนธ์ เปน็ อนุมัติหัวข้อโดยกรรมการศิลปนพินธ์  
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ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
7. ควรเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษา
ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมา ร่วมกัน
จัดท าโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม 

คณาจารย์รับทราบข้อวิพากษน์ี ้และเห็นชอบ จึงได้ด าเนินการ บูรณาการ
เรียนการสอนเชิงปฏบิัติงานนอกสถานที่กับการบริการวิชาการ โดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักกับโครงการดังกล่าว  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลประเมิน 
 

 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน ประเมินโดยใช้การแต่งตั้งเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
      อยู่ระหว่างการรอผลปี 59 ซึ่งเมื่อได้ผลการประเมินหลักสูตรเหล่านี้ทั้งหมด ทางกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
ได้น ามารวบรวมให้ครบถ้วนเพ่ือน ามาสู่การก าหนดร่าง มคอ.2 ส าหรับหลักสูตรศิลปบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2555 
เพื่อส่งต่อให้กรรมการวิพากษ์ท่ีแต่งตั้งได้ด าเนินการไปตามขั้นตอนต่อไป (ซึ่งมีส่วนหนึ่งเป็นการแต่งตั้งจาก
สถานประกอบการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ครูอาวุโส ตัวแทนทางอาชีพ ผู้เกี่ยวข้องกับอาชีพ ฯลฯ) 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
บัณฑิตควรมีทักษะพื้นฐานที่ต้องใช้ประสานงานกับ

วิชาชีพใกล้เคียง โดยน าความรู้ที่มีอยู่มาปรับใช้ ด้าน
การสื่อสารในการท างานร่วมกับผู้อื่น สามารถประเมิน
ระยะเวลาในการท างาน มองภาพรวมของ Project ได้
อย่างแม่นย า ควรฝึกการเขียน Construction ของงาน 
Interior Concept และมีแนวความคิดใหม่ๆ ที่เปิด
กว้างมากขึ้น สามารถเรียนรู้ ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และมี
การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ควรเพิ่มเติมความรู้
เกี่ยวกับวัสดุ ในการก่อสร้าง  ราคาวัสดุ  อุปกรณ์ 
สุขภัณฑ์ ของตกแต่ง material ต่างๆ เพื่อให้สามารถ
น ามาประยุกต์ในงานออกแบบได้มากขึ้น มีการเรียนรู้
จากหน้างานจริงเพื่อให้ทราบความเป็นไปได้ในการ
ออกแบบ สามารถล าดับขั้นตอนการท างาน เพิ่ม
ประสบการณ์การแก้ปัญหา นอกจากนี้ บัณฑิตควรมี
ทักษะการใช้โปรแกรมที่ใช้ในการท างาน เช่น ทรีดี
แม็กซ์ เรวิต หรืออื่นๆ ที่ทันสมัย โดยรวมบัณฑิตมี
ระบบการท างานค่อนข้างดี 

บัณฑิตควรเป็นผู้ใฝุรู้ เพื่อให้มีการออกแบบที่ไม่ตก
ยุค ทันสมัยทั้งวิธีการหรือวัสดุอุปกรณ์ สามารถเสนอสิ่ง
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ที่ดีที่สุดผ่านการคัดกรองและความคิด มีบุคลิกภาพ
น่าเชื่อถือ (การพูด และการแต่งกาย) ไม่เอารัดเอา
เปรียบ มีความสื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ลอกเลียนผลงาน
ของผู้อื่น เชื่อมั่นในวิชาชีพ และต้องมีความรับผิดชอบ
ค่อนข้างมาก (วิชาชีพนี้มักจะท างานหนักและนอนดึก) 
ผู้จ้างงานที่เป็นศิษย์เก่าระบุวา่ อยากให้นักศึกษารุ่น
หลังตั้งใจเรียน ฝึกประสบการณเ์พิ่มเติมในการ
แก้ปัญหาที่ถูกต้อง มีการท า Project Planning การ
จัดการเรียนการสอนที่เปิดกวา้งด้านแนวความคิดและ 
Concept ในการออกแบบมากกว่านี้ การตรวจ Thesis 
เดิมที่ค่อนข้างกดดันและมีความ Conservative 
อาจจะกลายเป็นกรอบให้นักศึกษาแสดงความสามารถ
ออกมาได้ไม่เต็มที่ จึงควรเปิดพืน้ที่ทางความคิดให้กว้าง
ขึ้น 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
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หมวดที ่8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1.การปรับวิทยาเขตการเรียนรู้มาอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์อย่างเต็มรูปแบบ 
2.การมีส่วนร่วม ของ อาจารย์พิเศษ และ ผู้เชี่ยวชาญ จากภายนอก 
3.การปรับเปลี่ยน สื่อ อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทั้ง 70 เครื่อง รวมถึงเครื่องฉายภาพในทุกห้องเรียน ส่งเสริมการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
4 .จ านวนนักศึกษา กับคณาจารย์ ในอัตราส่วน 1:16  (ทางหลักสูตรก าลัง เปิดรับอัตราสายวิชาการต าแหน่ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มเติม โดยมุ่งหวังที่จะ คงอัตราส่วน ไว้ ที่ 1:8 เพ่ือ ประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน ที่เหมาะสม) 
5.หลักสูตร รับอัตรา อาจารย์เพ่ิมเติม ที่มีความช านาญพิเศษเฉพาะทาง ที่สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
คลอบคลุม ในด้าน การออกแบบแสง , สถาปัตยกรรมหลัก , การบริหารจัดการด้านการออกแบบ และ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย 
6.หลักสูตรมีแนวทางในการขยายโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือสอดคล้องกับนโนยบาย ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน 
(AEC) โดยการเปิด หลักสูตร นานาชาติ  
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1.การเติบโตและ วิวัฒนาการของเทคโนโลยี รวมถึง สภาพสังคม ส่งผลกระทบโดยตรงกับ กระบวนการ การ
เรียนการสอน หลักสูตรจ าเป็นต้องมี รายละเอียดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในเรื่องเทคโนโลยี
เพ่ือให้เข้ากับความต้องการของสังคม และ สอดคล้องกับยุคสมัย  
2.การเข้าถึง เทคโนโลยีแบบไร้เครือข่าย ส่งผล ทั้งผลดีและผลเสีย ในกระบวนการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น 
แอพพลิเคชั่น Pinterest ที่รวบรวมเอางานออกแบบที่น่าสนใจ มาไว้ส าหรับค้นคว้าหาข้อมูล ขณะเดียวกัน
ปัญหาเรื่องการลอกเลียน แบบ และการละเมิดลิขสิทธ์ ก็มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 
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หมวดที ่9 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
1. จดัท า (ร่าง) 
มคอ. 2 ศิลป
บัณฑิต  สาขาวิชา
การออกแบบ
ภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุงปี 2555) 

สิงหาคม 2559 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการ

ออกแบบภายใน 

อาจจะไม่เป็นตามแผน เนื่องจากการ
ก าหนดหลักสูตร 55 จัดท าขึ้นตาม
ปการศึกษาเดิมก่อนอาเซียน ท าให้
การก าหนดปีการศึกษาแตกต่างไป
จากการเปลี่ยนปฏิทินการศึกษามา
เป็นปีอาเซียนในปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนมา
เป็นปีที่ 2 แล้ว โดยจ าเป็นจะต้อง
ก าหนดให้ร่าง มคอ.2 ฉบับปรับปรุง
เสร็จในสิงหาคม 2559 เพื่อให้ใช้
ระหว่างภาคการศึกษาด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

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

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

ผลกระทบการพัฒนาหลักสูตรคือแนวทางการประเมินคุณภาพที่หลักสูตรใช้อยู่เป็นไปตามกฏ
ระเบียบซึ่งมีภาระงานส่วนเอกสารการประเมินที่ต้องย้อนกลับไปค้นคว้าและเรียบเรียงภายหลัง   จากการ
ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีซึ่งมีปัญหาและมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยแทบไม่สามารถ
น าผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพมาช่วยแก้ปัญหาคุณภาพที่เผชิญอยู่ได้ในแต่ละปี การมีภาระงานเอกสาร
ปริมาณมากทั้งการประกันคุณภาพภายในคณะฯ ประกันคุณภาพหลักสูตร การขอรับรองหลักสูตรจากสภา
สถาปนิก และการท าตามเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ทั้งยังมีภาระในการตรวจประเมินหลักสูตรสายศิลปะสถาบัน
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อ่ืนๆ สิ่งเหล่านี้ท าให้คณาจารย์สูญเสียโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ทั้งเวลาในการเขียนต ารา เวลาใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ ต้องท างานเอกสารและด าเนินการตามที่งานประกันคุณภาพก าหนดภารกิจให้ท า
โดยไม่ค านึงถึงธรรมชาติของสาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรก็จะเป็นการท าตามกรอบการประกันคุณภาพตาม
กฏหมายโดยผลการด า เนินการตามองค์ประกอบและตัวบ่ งชี้นั้น ไม่ ได้สะท้อนคุณภาพจริ งของ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรงกันนัก 

 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) ยังต้องรอผลการตรวจเยี่ยม
และผลการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกลไกการปรับหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ.* 

2.1 จากการประมวลเอกสาร มคอ 5 รายวิชาในหมวดเทคโนโลยีและงานระบบอาคาร
ควรเพ่ิมและแยกเนื้อหาในรายวิชานี้ในชัดเจนและเป็นระบบ เพ่ือการปรับปรุง
หลักสูตรในรอบต่อไป 

2.2 ปรับปรุงและลดรายวิชาเลือกที่ไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน และเพ่ิมรายวิชาที่เหมาะสม
กับนักศึกษา ทันต่อความก้าวหน้าในวงวิชาการและวิชาชีพ ปรับปรุงและพัฒนา
รายวิชาเดิมเพ่ือให้ดียิ่งขึ้น 

2.3 ในหมวดวิชาหลักสาขาตามเกณฑ์การแบ่งของสภาสถาปนิก (การออกแบบภายใน 1-
6) ควรแยกรายวิชาในส่วนการออกแบบฉับพลัน (Sketch Design) เพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนคล่องตัวในการสอน การประเมินและให้คะแนนไม่เป็นภาระกับผู้ประสานงาน
รายวิชาจนเกินไป 

2.4 ส าหรับอีก 20 กว่ารายวิชาเพิ่งทวนสอบเสร็จสิ้นไป โดยอยู่ระหว่างการเตรียมรับ
การตรวจเยี่ยมจากสภาสถาปนิกในช่วงเปิดภาคการศึกษา ซึ่งหลักสูตรท าการจัด
นิทรรศการเปิดบ้านภาควิชาและกิจกรรมจุลสัมนามัณฑนากรนิทัศน์ด้วยในคราว
เดียวกัน ระหว่าง 22-26 สิงหาคม 2559 
 

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

ในแต่ละปีการศึกษา และจัดระบบให้คณาจารย์น าผลงานการออกแบบในวิชาชีพที่ท ากันอยู่มาประสานกับการ
เรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ เพราะการท างานวิชาชีพก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และน าเอา
ความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน ก็จะท าให้หลักสูตรพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้อาจารย์น าเสนอ
ผลการพัฒนาอาจารย์ผ่านที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ได้ตลอดทุกการประชุมเพ่ือให้เป็นผลการประกัน
คุณภาพในแต่ละป ี
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2560 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าร่าง มคอ. 2 ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุงปี 2555) ให้แล้ว

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

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
   
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์ 

     ผลงานสร้างสรรค์  
1. ออกแบบห้องประทับทรงงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารีอาคารคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  (ดูตาราง
เพ่ิมเติม 4.2-1 ,4.2-6)   

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยัณรงค์ อริยะประเสริฐ 
       ผลงานสร้างสรรค์ 

1. ออกแบบภายในส านักงานนันยางนิตติ้ง สตูดิโอ อ้อมน้อย จังหวัดนครปฐม  
2. ออกแบบภายในส านักงานออกแบบ นันยางดีไซน์สตูดิโอ เพชรเกษม 71 หนองแขม 
3. ออกแบบภายในห้องพัก 701-702 เดอะไพร์มสตูดิโอ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร 

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง – อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล 

ผลงานสร้างสรรค์  
1. ออกแบบอาคารส านักงาน บริษัทไทยถาวรพาณิชย์จักรกลแพร่จ ากัด   (ดูตาราง

เพ่ิมเติม 4.2-1 ,4.2-6)   
 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม – อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล 
ผลงานสร้างสรรค์   

1. ออกแบบพระธาตุโพธิ์ทอง วัดพระธาตุโพธิ์ทอง ต าบลจรเข้สามพัน  อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. ออกแบบอุดบสถวัดบ้านดงน้อย ต าบลบ้านโข้ง  อ าเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
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3. ออกแบบพระบรมธาตุเจดีย์ศรีวนานุสรณ์ วัดเขาพิติวนาราม  บ้านนายม ต าบล
หนองกุง อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 

4. ออกแบบมหาวิหารพระพุทธองค์ด า วัดกลันทาราม ต าบลกลันทา อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

5. ออกแบบศาลาการเปรียญ วัดรัตนวนาราม ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จังหวัด
ตราด 

6. ออกแบบโรงครัวโรงทาน วัดกลันทาราม ต าบลกลันทา อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
7. ออกแบบและจัดสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก ศาลาปฏิบัติธรรม  วัดบ้านขอม 

จังหวัดจันทบุรี 
8. ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง  หอพระพุทธเมตตา สนามบินคยา ประเทศอินเดีย 

(ดูตารางเพ่ิมเติม 4.2-1 ,4.2-6)   
 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า – อาจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส 
     ผลงานสร้างสรรค์   

1. ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม  
2. ออกแบบปรับปรุงส านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวง

วัฒนธรรม  
(ดูตารางเพ่ิมเติม 4.2-1 ,4.2-6)   

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หก – ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี 
     ผลงานสร้างสรรค์   

1. ออกแบบและสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารพุทธองค์ด า  วัดกลันทา 
ต าบลกลันทา  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
               (ดูตารางเพ่ิมเติม 4.2-1 ,4.2-6)   

  
 

  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น  โดยในปี
การศึกษา 2559 นี้ มีนักศึกษาอยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนทั้งสิ้นท่านละ 4-5 คน (ระบุชื่อ
นักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 
 

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

เดอะ เวลธี สาทร กรุงเทพฯ 
Interior Design Project for The 
Wealthy Sathorn, Bangkok 
2.โครงการออกแบบภายในโรงแรม 
สุนทรียทิตย์ รีสอร์ทพัทยา จังหวัดชลบุรี 
Interior Design Project for 

1.นายนพนนท์ อัศววาทิน 
 
 
 
 
2.นายธนากร รุ่งวิตรี 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
Suntaryyathid Resort and Spa, 
Chonburi 
3.โครงการออกแบบภายในเคตวา วิลล่า 
รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงใหม่ 
Interior Design Project for 
Gettawa Villa Resort and Spa, 
Chiang Mai 
4.โครงการออกแบบภายใน เดอะ ชิฟ  
รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
Interior Design Project for The 
Chief Resort Khaoyai, Nakhon 
Ratchasima 

 
 
3.นายคุณัช เขตอุดมคีรี 
 
 
 
 
4.นางสาวณัฐณิชา ปรีคงพันธ์ 

อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล 1.โครงการออกแบบภายในพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ชุมชนคนแม้นศรี 
Interior Design Project for: MAN-
SRI HISTORY MUSEUM AND 
COMMUNITY 
2.โครงการออกแบบภายในโรงแรม เดอะ 
วิสต้า ลอดจ์ จังหวัดนครราชสีมา 
Interior Design Project for The 
Vista Lodge Hotel, Nakhon 
Ratchasima 
 
3.โครงการออกแบบภายใน เดอ เมซง รี
สอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด 
Interior Design Project for De 
Masion Resort Kohchang 
 
 
 

1.นางสาวปัทมาภา โกมลนิรมิต 
 
 
 
 
2.นางสาวพัทธนันท์ วัฒนกิจพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
3.นางสาวกาญจนา ชะโน 
 

อาจารย์กศิตินทร์ ชุมวรานนท์ 1.โครงการออกแบบภายใน สยาม อิน
เทอร์วอล กรุงเทพฯ 
Interior Design Project for Siam 
Interval Hotel, Bangkok 
2.โครงการออกแบบภายในโรงแรมเดอะ 
เฟียสต้า พัทยา จังหวัดชลบุรี 
Interior Design Project for The 

1.นางสาวรินรดา เกรยีงวัฒนศิร ิ
 
 
 
2.นางสาวสมกมล แสนมณี 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
Fiesta Hotel Pattaya, Chonburi 
3.โครงการออกแบบภายใน โฟร์ซีซันส์ 
เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองค า จังหวัด
เชียงราย 
Interior Design Project for Four 
Season Tented Camp Golden 
Triangle Resort, Chiang Rai 

 
3.นายจักราวุธ สังข์ด้วง 

อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล 1.โครงการออกแบบภายในโรงแรมเดอะ
บาลานซ์ กรุงเทพฯ 
Interior Design Project for The 
Balanced Hotel, Bangkok 
2.โครงการออกแบบภายใน เดอะ เล 
ทับแขก บูทีค รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 
Interior Design Project for The Lay 
Boutique Resort, Krabi 
 

1.นางสาวณัชชา ศรีสโมสร 
 
 
 
2.นายชยางกรู ชัยชนะ 
 
 
 
 

อาจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส 1.โครงการออกแบบภายในโรงแรม กงสี 
ธานี จังหวัดตรัง 
Interior Design Project for Kongsi 
Thani Hotel, Trang 
2.โครงการออกแบบภายในโรงแรม เลอ 
เนลุมโบ กรุงเทพฯ  
interior design project for le 
Nelumbo, Bagkok 
3.โครงการออกแบบภายในเดอะมาร์เบ
ลี่ โฮเทล กรุงเทพฯ  
The Marbely Hotel,Bangkok 
4.โครงการออกแบบภายในโรงพยาบาล
สุขุมวิท กรุงเทพฯ 
Interior Design Project for Sukumvit 
Hospital, Bangkok 
 

1.นางสาวสุทธิดา สูนย์โรค 
 
 
 
2.นายธนนท์ ทีปกากร 
 
 
 
3.นางสาววิภาวี ขจิตวิชยานุกลู 
 
 
4.นางสาวเกลา้กัลยาภรฌ์ สวัสดิม์งคลกุล 

ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี 1.โครงการออกแบบภายใน ดิ โอดีสซีย์ 
สมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา 
Interior Design Project for The 
Odyssey Samui Resort & Spa 
 

1.นางสาวพัชรินทร์ เบญจประกาย
รัตน์ 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
2.โครงการออกแบบภายใน โอการ์ เดอ 
เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัด 
พังงา 
Interior Design Project for Hogar 
de Khoa Lak Resort and Spa, 
Phangngaa 
3.โครงการออกแบบภายในโรงแรม อะ 
เวค สาทร กรุงเทพฯ 
Interior Design Project for A Wake 
Sathorn, Bangkok 
4.โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่ง
ภายใน สถาบันภาษาตะวันออกแห่ง
เอเชีย 
Interior Design Project for The 
Language Institute of East Asia 
 

2.นางสาวศุภนิดา เอ่ียมนิพนธ์ 
 
 
 
 
 
3.นางสาวสรีรา ชวงศ์เหลือง 
 

 

 
4.นางสาวอัญมณี กาญจนวรพันธุ์ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์ 
 

 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน   21 กรกฎาคม 2560 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ 

  
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน   21 กรกฎาคม 2560 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล 
 

 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  21 กรกฎาคม 2560 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : อาจารย์สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล 
 

 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  21 กรกฎาคม 2560 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : อาจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส 
 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  21 กรกฎาคม 2560 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 6 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี 
 

 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  21 กรกฎาคม 2560 
 
เห็นชอบโดย : อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์  (หัวหน้าภาควิชา) 
 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  21 กรกฎาคม 2560 
 
เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล  (คณบดี) 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  21 กรกฎาคม 2560 
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เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี) 
5. ข้อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

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

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นายชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
การออกแบบภายใน 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2540 
2553 

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

การออกแบบภายใน 
Interior Design 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Pratt Inst., USA. 

2531 
2536 

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

การออกแบบภายใน 
Architecture 
Advanced Architectural Design 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2538 
2544 
2545 

4 นายกศิตินทร ชุมวรานนท ์ อาจารย ์ ศ.บ. 
Master Design  

การออกแบบภายใน 
Del Prodottod'Arredo 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Academia Italiana, Italy 

2533 
2547 

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

การออกแบบภายใน 
การออกแบบภายใน 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2546 
2552 
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ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ผลงานวชิาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุป)ี 

คุณวุฒิ (ทุกระดับ
ปริญญา) 

สาขาวิชา 
ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นายชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
การออกแบบภายใน 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2540 
2553 

2 นายไพบลูน์  จิรประเสริฐกูล อาจารย ์  ศ.บ. 
Bachelor Degree 
Master of 
Science 

การออกแบบภายใน 
Architecture 
Advanced 
Architectural 
Design 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2538 
2544 
2545 

3 นายกศิตินทร ชุมวรานนท ์ อาจารย ์  ศ.บ. 
Master Design  

การออกแบบภายใน 
Del Prodottod' 
Arredo 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Academia Italiana, Italy 

2533 
2547 

4 นายสมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล อาจารย ์  ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
การออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2528 
2545 

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

การออกแบบภายใน 
การออกแบบภายใน 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2546 
2552 

6 นายเทิดศักดิ์  เหล็กดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
ศศ.ม. 

ศิลปไทย  
การบริหารงาน
วัฒนธรรม 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ธรรมศาสตร ์

2541 
2547 
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ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ

ปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/
สัมพันธ์ 

กับ
หลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

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

Dip. 
M.F.A. 

ออกแบบภายใน  
Industrial Design  
Interior Architecture 

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

2528 
1980 
2001 

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

ออกแบบภายใน  
สถาปัตยกรรมภายใน  
ศิลปะและการออกแบบ 

 ม.ศิลปากร 
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ม.ศิลปากร 

2526 
2541 
2557 

4 ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล อาจารย ์ ศ.บ. 
สถ.ม. 
สถ.ด. 

ออกแบบภายใน  
สถาปัตยกรรมภายใน  
สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ 

 ม.ศิลปากร 
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง 
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

2534 
2545 
2556 

5 นายพฒันา  เจริญสุข อาจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน  
การออกแบบภายใน 

 ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2531 
2551 

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

การออกแบบภายใน  
โบราณคดสีมัยประวตัิศาสตร ์

 ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2523 
2530 

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

ออกแบบภายใน  
Design for the Environment 

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

2539 
2002 

8 นางสาวสลิล  สมัครพงศ ์ อาจารย ์ ศ.บ. การออกแบบภายใน   ม.ศิลปากร 2545 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ

ปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/
สัมพันธ์ 

กับ
หลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

M.Sc. International Business and 
Management for Design 

The University of Salford 2552 

9 นายภาคยธ์ิร์วัฒนว์ัฒน์  บุญม ี อาจารย ์ ศ.ม. 
ศ.บ. 

ทัศนศิลป ์ 
ภาพพิมพ ์

 ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2557 
2554 

10 นายพสุ  จารุศิร ิ อาจารย ์ M.Arc. 
 
สถ.บ. 

Architecture  
 
ศิลปอุตสาหกรรม 

 Massachusetts College 
of Art and Design 
มทจ.ธนบุร ี

2014 
 
2551 

11 นางสาวปาริฉัตร  สชุาติกุลวทิย์ อาจารย ์ M.A. 
 
 
 
ศ.บ. 

Architectural Lighting Design  
 
 
 
การออกแบบภายใน 

 Hochschule Wismar 
University of Applied 
Sciences Technology, 
Business and Design 
ม.ศิลปากร 

2016 
 
 
 
2553 
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ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
ประสบการณ์
ท างาน (ปี) 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 
1 อาจารย์นิวัฒน์  สีใสเพชร  2540-2560 

20 ปี 
ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟูา
ก าลัง) 

วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟูาก าลัง ม.เทคโนโลยมีหานคร 2546 

2 อาจารย์กิตยิศ  ยศสมบัต ิ   ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์   
ปริญญาโท ร้านค้าขายยา & การให้
ค าปรึกษา (Phamacy Clinic,  เภสัช
ศาสตร์  

เภสัชศาสตร์   จุฬาลงกรณ์ ม. 
 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

- 
 
- 

3 รศ.พรรณเพญ็  ฉายปรีชา อาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ 

 ศ.บ. 
M.S. 

ออกแบบตกแต่งภายใน 
Graphic Arts 

ม.ศิลปากร 
Texas A & I University, 
USA. 

2507 
1973 

4 อาจารย์ ดร.บุญชนะ  บุญเลิศ   ปริญญาตรี (สาขานิติศาสตร์)   
ปริญญาโท (สาขาบริหารธรุกิจ)  
ปริญญาเอก (สาขาพัฒนาและปฏริูป
องค์กร) 

สาขานิติศาสตร ์ ม.รามค าแหง 
ม.เกริก 
Cebu Doctor's University  
Cebu City, Philippines 

- 

5 อาจารย์วิบูลย์  ติรมงคล กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท WVK Design 

 ศ.บ. 
M.F.A. 

การออกแบบภายใน 
Interior Architecture 

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

2530 
1998 

6 อาจารย์ระรวย  ธนานาถ อาจารย์ประจ า ม.ศรี
ปทุม 

 ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2528 
2545 

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

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

 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา  

วงศ์มหาดเล็ก 
อาจารย์ประจ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ม.ศิลปากร 

 สถ.บ. 
M.Sc 

สถาปัตยกรรม 
Constuction Project  
Management Umist 

ม.ศิลปากร 
UK. 

2538 
2546 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
ประสบการณ์
ท างาน (ปี) 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 
10 อาจารย์นิรันดร์  ไกรฤกษ ์ อาจารย์เกษียณอายุ

ราชการ 
 ศ.บ. 

Dip. Superiujer Createurs D's 
Architectures Inteieures 

ออกแบบตกแต่งภายใน 
Interior Architecture 

ม.ศิลปากร 
Paris ,France 

2507 
2524 

11 อาจารยส์ัญญา  สุดล้ าเลิศ   ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

โบราณคด ี
โบราณคด ี

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

- 
- 

12 อาจารย์ธรกร  บุญลือ   ศ.บ. จิตรกรรม ม.ศิลปากร - 
13 อาจารย์พีระพงศ์  ผลเจริญ   ศ.บ. จิตรกรรม ม.ศิลปากร - 
14 คุณสมชาย  จงแสง กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เดคก้า จ ากัด 
 ศ.บ. ออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2526 
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ตารางท่ี 1.1-11 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

1 กศิตินทร ชุมวรานนท์ √ √ √    1.รายงานโครงการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ 3 วัย 
สานสายใยรักแห่งครอบครัว ต าบลทุ่งสมอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในพระอุปถัมถ ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศน์ พระวรชายา .
กรุงเทพฯ: คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2556 จังหวัดกาญจนบรุ ี

2.โครงการเสนอแนะออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายใน
ห้องบริการฝุายโสตทัศนศึกษา. [ออกแบบ]   
การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์   
ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559  
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 

2559 คณะมณัฑนศลิป ์

        3.ร่มจัน. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงาน
สร้างสรรคค์ณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 
โครงการเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องใน
โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 
เมษายน 2558 : รุ่งอรณุแห่งความสุข ณ หอศลิปะ
และการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558. 

2558 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

        4. โครงการออกแบบตกแต่งภายใน ช้ันล่างอาคาร 36 
ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวั งสนามจันทร์ . [ออกแบบ ] การแสดง
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์  คณะ
มัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน 
Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอ
ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ  ค ณ ะ มั ณ ฑ น ศิ ล ป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,  
15 – 27 กันยายน 2557.  

2557 คณะมณัฑนศลิป ์

        5. โครงการออกแบบตกแต่งภายในอาสนวิหารแม่พระ
นิรมลอุบลราชธานี. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ 
“70 ปีแห่ งความ เ ช่ียวชาญเฉพาะตน”ผลงาน
สร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ประจ าปี 2556 
ณ  ห อ ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ มั ณ ฑ น ศิ ล ป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 
2556. 

2556 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

2 ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ √ √ √    1.โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงแบบอาคารเรือน  
บ้านนนทภูมิ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
ผู้ใช้พื้นที่นอนสองช้ันส าหรับเด็กพิการ 
ทางสมอง CP ทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

2557 ทุนสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 
 

2.โครงการท าผังรวม 3 มิติและแนวทาง 
การปรับสภาพแวดล้อมกายภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการบ้านนนทภูมิ  

2557 ทุนสนับสนุนจาก 
ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ  

3.โครงการวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
จากชุมชนอ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น. 
 

2557 ทุนสนับสนุนจากบริษัท  
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) 

4.โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบฉลากสินค้าตราสินค้า และ
บรรจุภัณฑ์ของชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตข้าวไร่เกษตร 
อินทรีย์ อ าเภอเขาค้อเพชรบูรณ์.  

2556 ทุนสนับสนุนจากอ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

5.ผลงานท่ีภูมิใจและล าดับในการท า. [ออกแบบ]   
การแสดงนิทรรศการผลงานสร้ างสรรค์   ของ
คณาจารย์  คณะมัณฑนศิลป์   ประจ าปี พ.ศ.2559 
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทาง
วั ฒ น ธ ร ร ม สู่ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ณ  ศู น ย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6  รอบพระ 
 

2559 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

        ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 
กันยายน 2559. 

  

6.การประดับตกแต่ง “รุ่งอรุณแห่งความสุข”บนถุง 
กระดาษสินค้า.[ออกแบบ]    การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์  คณะมัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 60 พรรษา  2 เมษายน 2558 :  
รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบ 
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ,15 – 
27 กันยายน 2558. 

2558 คณะมณัฑนศลิป ์

7.งานสร้างสรรค์ตามงานวิจัยกกทอ.[ออกแบบ] 
การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ 
คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน 
Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอ
ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ  ค ณ ะ มั ณ ฑ น ศิ ล ป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 
2557. 
 
 
 

2557 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

        8.ราชพฤกษ์ 2013.. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ 
“70 ปี แห่ งความ เ ช่ีย วชาญเฉพาะตน”ผลงาน
สร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ประจ าปี 
2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 
2556.  

2556 คณะมณัฑนศลิป ์

        9.บทความวิชาการ.การประชุมวิชาการและน าเสนอ 
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ” 
ศิลปากรวิจัยสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 6 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

2556 คณะมณัฑนศลิป ์

    3 ไพบูลน์  จิรประเสริฐกลู √ √ √  √ √ 1.การออกแบบตราสัญลักษณ์ 808 EST.[ออกแบบ]
การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ 
คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน 
Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอ
ศิลปะและการออกแบบ  คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 
2557. 
 
 
 
 
 
 

2557 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

        2.ร่มเงา.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่ง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์
คณาจารย์คณะ มณัฑนศลิป์ประจ าปี 2556  
ณ หอศิลปะและการออกแบบมณัฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่าพระ,  
15–27 กันยายน 2556.   
 
 

2556 คณะมณัฑนศลิป ์

4. อาจารยณ์ัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส √ √ √    1.คีตราชนครินทร.์[ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ 
ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ
สืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 
กันยายน 2559. 
 
 
 
 
 
 
 

2559 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

        2.ขัด/ไขว้/สาน. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ 
ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ 
ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลมิพระ
ชนมพรรษา 60พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณ
แห่งความสุข ณ หอศลิปะและการออกแบบ 
มัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 
15 – 27 กันยายน 2558. 
 

2558 คณะมณัฑนศลิป ์

        3.แรงกระเพื่อม.[ออกแบบ]การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศลิป์ 
เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design 
 Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและ
การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศลิปากร 
วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 

2557 คณะมณัฑนศลิป ์

4.ร่างจังหวะ. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ  
“70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงาน
สร้างสรรคค์ณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ประจ าปี 2556  
ณ หอศิลปะและการออกแบบมณัฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่าพระ,  
15 – 27 กันยายน 2556.  

2556 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

        5.หนังสือ  ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส.(2557). PEN 
DRAWING. กรุงเทพฯ : คณะมัณฑนศิลป ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

2557 คณะมณัฑนศลิป ์

6.บทความประกอบงานสร้างสรรค์  
“คีตราชนครินทร”์ในสืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจสรา้งสรรค์. 22. งานแสดง
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะ
มัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร พระราชวังสนาม
จันทร์, 15-30 กันยายน 2559. ม.ป.ท.,2559. 

2559 คณะมณัฑนศลิป ์

7.บทความประกอบงานสร้างสรรค์ “ขัด/ไขว้/สาน”  
ในรุ่งอรุณแห่งความสุข. 73. งานแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ครั้งที่ 18 ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลัยศลิปากร วัง
ท่าพระ, 15-27 กันยายน 2558.ม.ป.ท.,2558. 
 
 
 
 

2558 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

        8.บทความประกอบงานสร้างสรรค์ “แรงกระเพื่อม”  
ใน DNA. 18. งานแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ครั้งท่ี 17 ณ หอศิลปะและการออกแบบ 
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,  
15-27 กันยายน 2557. ม.ป.ท.,2557. 

2557 คณะมณัฑนศลิป ์

9.บทความวิชาการ “การสร้างสรรค์รูปดา้นในงาน 
ออกแบบภายใน” ในวารสารวิชาการคณะมณัฑนศลิป์ 
ประจ าปี 2557. 

2557 คณะมณัฑนศลิป ์

10.บทความวิชาการ "การบูรณะและปรับปรุงอาคาร 
โรงงานสุราบางยี่ขันเป็น อาคารคตีราชนครินทร์ 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา”ในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ Classical Music in Asean Context 10-
12 September 2014. 

2557 คณะมณัฑนศลิป ์

11.บทความวิชาการ “หุ่นจ าลองเพื่อการออกแบบ 
ภายใน” ในวารสารวิชาการ คณะมัณฑนศลิป์ 
ประจ าปี 2556 
 
 
 
 
 

2556 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

        12.บทความประกอบงานสร้างสรรค์ “ร่างจังหวะ”  
ใน 70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน.12. งานแสดง
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์  
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 16  
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่าพระ, 15-27กันยายน 
 2556.ม.ป.ท.,2556. 

2556 คณะมณัฑนศลิป ์

5. 
 

อาจารยส์มบัติ  วงศ์อัศวนฤมล 
 

√ 
 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 
1.สารีริกธาตุสถติโพธิสุวรรณวิหารานุสารณ ี
ณ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดสุพรรณบรุี.  
การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ 
คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการ
ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
15 – 30 กันยายน 2559. 
 
 
 
 
 

2559 มัณฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

        2.วิหารโพธิสุวรรณ.[ออกแบบ]การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์  คณะมัณฑนศิลป์ 
เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network 
Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ 
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 
15 – 27 กันยายน 2557 

2557 คณะมณัฑนศลิป ์

3.อุทยานพระธาตุ. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ 
“70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงาน
สร้างสรรคค์ณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ ประจ าปี 
2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศลิป์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่าพระ, 15–27 กันยายน 
2556.  

2556 คณะมณัฑนศลิป ์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทดิศักดิ์  เหลก็ดี √ √ √    1.ลายประดับสารรีิกธาตสุถิตโพธสิุวรรณบุษบก ณ 
ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดสพุรรณบรุี. คณะ
มัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร. ผลงานคณาจารย์
คณะมณัฑนศลิป์ พ.ศ.2559 

2559 คณะมณัฑนศลิป ์

2.ลายประดับฐานชุกชีพระพุทธสพัพัญญุตฌาณศริิ
โพธิ์สุวรรณ ณ วิหารโพธสิุวรรณ[ออกแบบ]  
การแสดงนิทรรศการผลงานสรา้งสรรค์คณาจารย์  
คณะมณัฑนศลิป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน 
Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอ
ศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยา 
ลยัศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 

2557 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

7. อาจารย์พัฒนา  เจรญิสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   √  
 

  √    1.โครงการวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
จากชุมชน อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น.  

   2557 ทุนสนับสนุนจากบริษัท  
ทิสโก ้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  
จ ากัด (มหาชน) 

2.โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบฉลากสินค้าตราสินค้า และ
บรรจุภัณฑ์ของชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตข้าวไร่เกษตร 
อินทรีย์ อ าเภอเขาค้อเพชรบูรณ์.  

2556 ทุนสนับสนุนจากอ าเภอ 
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

3.ตามยถากรรม. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์  ของคณาจารย ์คณะมณัฑนศลิป์ 
ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบื
สานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 
กันยายน 2559. 
 
 

2559 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

        4.ประทีบในคืนแรม. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้ างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล  
เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : 
รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 
27 กันยายน 2558. 

2558 คณะมณัฑนศลิป ์

5.ช้อนขวัญ.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการ
ออกแบบแห่งอาเซียน Design Network 
Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 
15 – 27 กันยายน 2557. 

2557 คณะมณัฑนศลิป ์

6.สัตตภัณฑ์. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปี
แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์
คณาจารย์คณะ มณัฑนศลิป์ประจ าปี 2556  
ณ หอศิลปะและการออกแบบมณัฑนศิลป์ มหาวิทยา 
ลยัศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.  

2556 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

8. ศาสตราจารย์เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ √  √ √ √ √ 1.โลหะท าปฏิกิริยากับออกซิเจน จะเปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลา[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการ
ออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian 
ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,  
15 – 27 กันยายน 2557. 

2557 คณะมณัฑนศลิป ์

2.บ้าน. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่ง
ความ เ ช่ียวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้ างสรรค์
คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ประจ าปี 2556  
ณ  ห อ ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ มั ณ ฑ น ศิ ล ป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 
2556.  

2556 คณะมณัฑนศลิป ์

        3. HOME INTERIOR 4.0.กรุงเทพฯ: บริษัทอัมรินทร์
พริ้นติ้ง แอนพับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน). 131 หน้า 

2559 ทุนส่วนตัว 

4.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์รุ่งศิลป์ 145 หน้า 

2559 ทุนส่วนตัว 

        5.Designer of The Year. กรุงเทพฯ:บริษัท โอ เอส 
พริ้นติ้งเฮาส์ จ ากัด. 250 หน้า 

2559 ทุนส่วนตัว 

6.บทความวิชาการ.TWELVE of THAI. DESIGN 
IDENTITY.หน้า 85-91. 

2559 ทุนส่วนตัว 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง √  √    1.เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทาง 
การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็ก 
ในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไทย  

2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

2.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรม 
ขนาดเล็กริมแม่น้ าเจ้าพระยา :ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวไทย"  

2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

3.อาณาจักร. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการ 
ผลงานสร้างสรรค์  ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์  
ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ 
สืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
15 – 30 กันยายน 2559. 

2559 คณะมณัฑนศลิป ์

        4.รุ่งอรุณแห่งความคิด รุ่งเช้าทางปัญญา. 
[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ 
คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558  
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องใน 
โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา  
2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะ 
และการออกแบบ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่า
พระ,15 – 27 กันยายน 2558. 

2558 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

        5. 4DNA คู่มือและเครื่องมือตรวจสอบความคิด 
และการค้นหาความคิดอย่างเป็นเอกภาพ.[ออกแบบ] การ
แสดงนิทรรศการผลงานสร้ างสรรค์คณาจารย์  คณะ
มัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน  
Design Network Asian ประจ าปี 2557.  
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  
มหาวิทยาลัย ศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27  
กันยายน 2557. 

2557 คณะมณัฑนศลิป ์

        6. Design Factor 360องศา. [ออกแบบ]  
การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ 
คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2556 ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.   

2556 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

10 รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร. อนุชา 
แพ่งเกษร 

√  √ √ √ √ 1“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทาง 
การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็ก  
ในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไทย. 

2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

2.พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : อารยะสถาปัตย์ เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีของผู้สูงอายุและคนพิการ Live Museum: 
Universal Design to Improve the Quality of 
Life of Elderly and Disabled People 

2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

3.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์นันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ Interior 
Design for Recreational Center of the Elderly 
Using Best Practice Model 

2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

4.ปั จ จั ย แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ
สภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์ ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 
พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 
กันยายน 2559. หน้า 80 
 

2559 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

        5.พื้นที่ส าหรับสังคมผู้สูงอายุ Happiness of Dawn : 
A Space for Aging Society. [ออกแบบ] การแสดง
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ 
คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : 
รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558. หน้า 116. 
 

2558 คณะมณัฑนศลิป ์

6.การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของบ้านพักรับรอง 
และภมูิทัศน์ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวไทย Conservation of Natural  
Resources and Environment: Interior 
Environmental Design for Guest Houses in 
National Park for the Standard of Tourism 
Thailand. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงาน
สร้างสรรคค์ณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการ
ออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian 
ประจ าปี 2557. ณ หอศลิปะและการออกแบบ  
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 
15 – 27 กันยายน 2557 หน้า 158 
 

2557 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

        7.เส้นใยธรรมชาติภายในประเทศ ในการออกแบบ
เครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน. 
[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปี 
แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์
คณาจารย์คณะ มณัฑนศลิป์ประจ าปี 
2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่าพระ,  
15 – 27 กันยายน 2556.  

2556 คณะมณัฑนศลิป ์

11 อาจารย์ศมประสงค์  ชาวนาไร ่       1. เครื่องยอด. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์  ของคณาจารย ์คณะมณัฑนศลิป์ 
ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ 
สืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 
กันยายน 2559. 

2559 คณะมณัฑนศลิป ์

2.หนทางอันบริสุทธ์ิ.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศลิป์ 
เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network 
Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ 
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 
15 – 27 กันยายน 2557 
 

2557 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

        3.หลวงพ่อโต (พระพุทธสุวรรณมงคลบพิตร). 
[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความ
เชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารยค์ณะ 
มัณฑนศลิป์ประจ าปี 2556 ณ หอศิลปะ 
และการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556. 

2556 คณะมณัฑนศลิป ์

4.ส่วนประดับจั่วศิลปกรรมอยุธยา. สมุทรสาคร : 
บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด.480 หน้า   

2557 ทุนส่วนตัว 

5.โครงการออกแบบอุโบสถวัดมเหยงคณ์  จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา. สมุทรสาคร : บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด. 
398 หน้า 

2558 ทุนส่วนตัว 

6.ศิลปะสุโขไทย : กับอีกหนึ่งแนวทางของการเข้าถึง
สภาวะจิตในการสร้างสรรค์.การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศลิป ์
ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลมิพระชน 
มพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่ง
ความสุข ณ หอศลิปะและการออกแบบมัณฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 
2558.หน้า 17-30. 
 
 

2558 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

12 อาจารยส์ัญญา  สุขพูล √  √    1.Light Box Art.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์  คณะมัณฑนศิลป์ 
เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network 
Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 
15 – 27 กันยายน 2557. 

2557 คณะมณัฑนศลิป ์

        2.One day in my life.[ออกแบบ] การแสดง
นิทรรศการ “70 ปีแห่งความเช่ียวชาญเฉพาะตน”
ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี  2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 
15 – 27 กันยายน 2556.  

2556 คณะมณัฑนศลิป ์

13 อาจารย์ ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล √  √    1.“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะ 
แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรม 
ขนาดเล็ก ในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพ 
การท่องเที่ยวไทย. 
 

2558 สถาบันวิจัย 
และพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

        2."การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน โรงแรมขนาดเล็กริม
แม่น้ าเจ้าพระยา :ศิลปวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ทีม่ีผลต่อการส่งเสริมทอ่งเที่ยวไทย" 

2558 สถาบันวิจัย 
และพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

        3.“โครงการศึกษาวิจัย Home stay บริเวณ 
ระหว่าง ทะเลสาบ-ปุาฮาลาบาลา ถึงอ าเภอเบตง   
จังหวัดยะลา” 

2556 ส านักงานจังหวัดยะลา. 

4. โครงการเสนอแนะออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายใน
ห้องบริการฝุายโสตทัศนศึกษา. [ออกแบบ] การแสดง
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  ของคณาจารย์ คณะ
มัณฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสรมิ
ชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
15 – 30 กันยายน 2559. 

2559 คณะมณัฑนศลิป ์

        5.การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยการออกแบบ
ตกแต่งภายใน [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์  คณะมัณฑนศิลป์ 
เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network 
Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 
15 – 27 กันยายน 2557. หน้า 161.     

2557 คณะมณัฑนศลิป ์

6.บทความประกอบงานสร้างสรรค์.การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเพื่อการวางผังพื้น.คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.หน้า 31-37. 
 

2559 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

        7.บทความประกอบงานสร้างสรรค์ .การส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กรด้วยการออกแบบตกแต่งภายใน 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.หน้า 26-29. 
 

2557 คณะมณัฑนศลิป ์

14 อาจารยส์ลลิ  สมัครพงศ์       1.Martin No.38. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์  ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ 
สืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 
กันยายน 2559. 
 

2559 คณะมณัฑนศลิป ์

2.พื้นที่แห่งความสุข. [ออกแบบ] การแสดง
นิทรรศการผลงานสร้ า งสรรค์คณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 :รุ่งอรุณ
แห่ งความสุ ข  ณ  หอศิ ลปะและการออกแบบ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 
5 – 27 กันยายน 2558.  
 
 

2558 คณะมณัฑนศลิป ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

15 อาจารย์พสุ  จารุศิร ิ       1.PLUS U. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ ณ ห้องจัดแสดงงาน 
มหาวิทยาลัย Massaet บอสตัน แมสซาซูเซต, 
ตุลาคม 2559.www.boston.com./lifestyle.html.  

2556 ทุนส่วนตัว 

16 ภาคย์ธิร์วัฒน์  บุญม ี       1. ท า-ลาย-มือ, มือ-ท า-ลาย. [ออกแบบ]   
การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  ของคณาจารย์ 
คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการ
ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
15 – 30 กันยายน 2559.    

2559 คณะมณัฑนศลิป ์

2.มโนภาพในวัยเด็ก.ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ
ทัศนศิลป์เพชรบุรีเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาเนื่องใน
โอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชน 
พรรษา88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 แสดง ณ อาคาร
พิพิธภัณฑ์หอทะเบียนที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี. 

2559 ทุนส่วนตัว 

3.พิมพ์ประวัติ .รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการ
ประกวดศิลปกรรม”Installation art Thailand Green 
watch บริษัท ปตท. 20 มิถุนายน 2557. 

2557 ทุนส่วนตัว 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

17 อาจารย์ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย ์       1.Shine. [ออกแบบ] .DIA’17 Yearbook. Wismar 
University Germany 
 

    2560 ทุนส่วนตัว 

 
ตารางท่ี 1.1-12 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับที ่
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/จังหวัด/
ประเทศท่ีจดั/เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้น

จะไดร้ับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

   1. โครงข่ายสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทางด้วยรถประจ าทาง
สาธารณะส าหรบัคนท่ีมีความพิการ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพฯ สมาคมสภาคนพิการทกุประเภทแห่งประเทศไทย และ
สถาบันการศึกษา 11 แห่ง 

ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ 
อ.สัญญา สุขพูล 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อน าเสนอผลการศึกษาและ
ส ารวจเส้นทางเดินรถประจ าทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) ชานต่ า และพธิสี่งมอบรายงานผล
การศึกษา 20 สิงหาคม 58 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริิกิติย ์

หนังสือเชิญ 
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ล าดับที ่
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/จังหวัด/
ประเทศท่ีจดั/เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้น

จะไดร้ับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

2. โครงการศึกษาวิจยั ภายใต้อตัลักษณ์จังหวัดพังงา ด้วยการถอดรหสั  
4 DNA  

ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง การประชุมวิชาการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาและแก้ปญัหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดพังงา  
โครงการพัฒนาเมืองแห่งความสุข ภายใต้หัวข้อ 
"ถอดรหัส DNA การพัฒนาเมืองพังงา โดยกระบวนทัศน์
ใหม่บนพ้ืนฐานอัตลักษณ์ของชุมชน" 
ตีพิมพ์เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานการบริหารปากรปกครอง
ภาครัฐ คณะกรรมการ กรอ.จังหวดัพังงา 
ผู้บริหารหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคประชาสังคม และสถานศกึษา จัดโดย  
ส านักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยทุธศาสตร ์
และพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดพังงา  2559-2560 

โครงการวิจัย 
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ตารางท่ี 1.1-15 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

หลักสตูรมีการพัฒนาการมาจากอาชีพมัณฑนากรในสถาบันของรัฐที่มีรบบบรหิาร
ราชการแบบภาควิชาฯ ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาฯ และ

ใช้รูปแบบการประชุมภาควิชาฯ 80% โดยเสียงใหญส่บับสนุนเพื่อวางแผน  ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินการโดยเฉลี่ยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

√  

รายงานการประชุม 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ภาควิชาฯมี มคอ.2 หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2560 ก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 
วัน ที่ใช้กระบวนการ PCDA หลักสูตรตามรอบประเมิน 

√ 

 

มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 

มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

 
 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

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

√ 

 

มคอ.3 ปีการศึกษา 2558 
มคอ.4 ปีการศึกษา 2557 

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

มีการจัดท าแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 √ 

 

มคอ. 5 และ มคอ.6 ปีการศึกษา 
2557 

มคอ 5 ปีการศึกษา 2558  
ทุกรายวิชา 

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

มีการจัดท า มคอ.7 และผลทวนสอบ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 
√ 

 
 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 

มีการจัดทวนสอบในแต่ละปีครบตามระบบและกลไกการก ากับมาตรฐานหลักสตูร 
ตามรอบประเมิน 

√ 
 

ผลทวนสอบ 2558 2559 
มคอ.2 ปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

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

มีการน าผลจาก มคอ.5 มาปรับใน มคอ.3 ใหม่ และมีผลในการยุบรวมรายวิชาสอน √ 

 

มคอ.2 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 
มคอ.2 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 

เปรียบเทยีบรายวิชา 
ผลทวนสอบ 2558 , 2559 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

มีการปฐมนเิทศอาจารย์ใหม่และการจัดอบรมสมัมนาคณาจารย์  จัดการโดย
มหาวิทยาลยัและคณะฯ 

√ 
 

เอกสารการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
โดย มศก. 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

มีการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพด้วยการสนับสนุนจากคณะฯ โดยมี
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์อย่างต่อเนื่องในทุกปี และมีวาระการประชุม
เรื่อง การวางแผนการจัดการเรยีนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา ตน้ 2560  
ในโครงการสมัมนาคณาจารย์ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน  เมือ่วันท่ี 14-16 
มิถุนายน 2560 ณ The Tanar Alige Resort เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

√ 

 

บันทึกข้อความภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน ปีการศึกษา 2557-
2558 และ สูจิบตัรแสดงผลงาน

คณาจารย์คณะมณัฑนศลิป ์

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยคณะฯ/โครงการสมัมนาคณาจารย์ 
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน  เมื่อวันท่ี 14-16 มิถุนายน 2560 ณ The Tanar Alige 
Resort เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

√ 

 

เอกสารโครงการการสมัมนาของ
เจ้าหน้าท่ีคณะมณัฑนศลิป์/รายงาน

การประชุมโครงการสัมมนา
คณาจารย์ ภาควิชาออกแบบตกแต่ง
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาปีสุดท้าย บณัฑิตใหม่ที่มีคณุภาพหลักสตูร  ผล
ประเมินระดับความพึงพอใจ เฉลีย่ คือ 4.25 จากคะแนนเต็ม 5.0 

√ 

 
โครงการวิจัยเก็บขอ้มูลภาวการณม์ี

งานท าของบัณฑิต  
ปีการศึกษา 2558 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 4.23 จากคะแนนเตม็ 5.0 
√ 

 
โครงการวิจัยเก็บข้อมูลภาวการณม์ี

งานท าของบัณฑิต  
ปีการศึกษา 2558 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางองค์ประกอบนี้ มีผลต่อตัวบ่งชี้ 4.2.3 
 

ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
     

 
 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
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ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)(ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
     

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

/ตารางประกอบ 
     

 
 
ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

1 คีตราชนครินทร์ (บทความน าเสนอแนวความคิด) อ.ณัฐรฐนนท ์ทองสุทธีพีรภาส นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 2559 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกยีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (15-30 ก.ย.59) 

สูจิบัตร 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
1 โครงการเสนอแนะออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในห้อง

บริการฝุายโสตทัศนศึกษา SUT Mini Theater  
อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 2559 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม 
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (15-30 ก.ย.59) 

รายงาน 
ประเมินผล 
โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบ 

2 ผลงานท่ีภูมิใจและล าดับในการท า ผศ.ชัยณรงค ์อริยะประเสริฐ 
3 สารรีิกธาตุสถติย์โพธสิุวรรณวิหารานุสารณ ี อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล 
4 ลายประดับสารรีิกธาตสุถิตยโ์พธิสวุรรณบุษบก ผศ.เทิดศักดิ์  เหล็กด ี  สานมรดกภมู ิ
5 คีตราชนครินทร์ (ภาพและแปลน) อ.ณัฐรฐนนท ์ทองสุทธีพีรภาส  ปัญญาทาง

วัฒนธรรมสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
6. ในหลวง อ.สมบัต ิวงศ์อัศวนฤมล นิทรรศการผลงานศลิปะและการออกแบบ ภาพนิทรรศการ/ 

7. ช่ือผลงาน : ครอบครัว 
เทคนิค : ขยายลายเส้น ดินสอสีไม้ 
แนวความคิด : ขยายส่วนหน่ึงของภาพประกอบ 
ที่กระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์ใช้เป็นปก
วารสาร "คุรุสภาสาร" เมื่อปี 2548 น ามาขยายและวาง 
ในกรอบแบบยุโรป น ามาแกะเป็นแม่พิมพ์ยางลบ เพ่ือให้มี
ส่วนร่วมในการพมิพ์โดยตนเองอยา่ง"พอเพียง" 

ผศ.ชัยณรงค ์อริยะประเสริฐ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช โดย คณะมณัฑศลิป์  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ร่วมกับมลูนิธิชัยพัฒนา  ณ แฟช่ันฮอลล์ ช้ัน 1 ศูนย์การค้า
สยามพารากอน  10-11 ธันวาคม 2559 
 

สูจิบัตร 

8. ช่ือผลงาน : รัชกาลที่ 9 
เทคนิค : ลายเส้นปากกา 
แนวความคิด : เพื่อสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สื่อสารผ่านการวาดเส้นปากกา 
ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีผู้เขยีนมีความถนดั  โดยจดัวางพระบรม
ฉายาลักษณ์ อยู่ในซุ้มแบบคลาสสกิฯ ณ แฟช่ันฮอลล ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ณัฐรฐนนท ์ทองสุทธีพีรภาส   
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต(ิค่าน้ าหนัก 0.60) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1 The Pomelo tree  ผศ.ชัยณรงค ์อริยะประเสริฐ โครงการเผยแพร่ผลงานสรา้งสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 
3 (The 3rd  International Creative Art Disseminating 
2016) วันท่ี 12  พฤษภาคม 2559 ณ หอศิลป ์
มหาวิทยาลยัศิลปกร  วังท่าพระ  โดยความร่วมมือระหว่าง
บัณฑิตวิทยาลัย กับ คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์  คณะสถาปตัยกรรม  คณะมัณฑนศลิป์  คณะดุรยิางค
ศาสตร์ หอศิลป์ สภาคณบดีแห่งประเทศไทย และสภา
คณบดีและสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย 

สูจิบัตรโครงการฯ 
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ค านวณด้วยโปรแกรม Excel) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

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

4,355 
4.23 4.23 

1,029 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85.00 
48 

100 5.00 
48 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 - 9.23/2 = 4.62 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3 3 

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

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ - 7.78/3 = 2.59  
ตัวบ่งช้ี 4.2.1ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 20.00 

0 
0 0.00 

6 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

20.00 
2 

33.33 2.78 
6 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 20.00 

4.40 
73.33 5.00 

6 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 2 - ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 - 9.59/3 = 3.20 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 2  ระดับ 4 4 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 5.3การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3  ระดับ 4 4 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10 ข้อ 

12 
100 5.00 

12 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 - 17/4 = 4.25 ดมีาก 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 - 3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ - 47.82/13 3.68 ด ี

 
ตารางที ่6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ค านวณด้วยโปรแกรม Excel) 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 4.62 4.62 ดีมาก 
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
4 3 3.20 - - 3.20 ดี 
5 4 4.00 4.33 - 4.25 ดีมาก 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.23 4.00 4.62 3.68 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

 - ดี ดี ดีมาก 
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ทิศทางการพัฒนา 
1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

 
ตารางที่ 7.1 เปูาหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

โครงการเพิ่มสัญญาณเครือข่ายและจุดเช่ือมต่อ
สัญญาณอินเตอร์เนตไร้สายความเร็วสูงเพื่อพัฒนา
คุณภาพประสิทธิภาพในการเรียนการสอนด้าน
การออกแบบภายในของนักศึกษาโดยภาควิชา 

     

โครงการจัดเก็บผลงานทุกรายวิชาของหลักสูตร 
55และ 60 เพื่อการจัดการความรู้สู่สังคม
สาธารณะและบริหารเครือข่ายวิชาการและ
วิชาชีพการออกแบบภายในระดับภูมิภาคและ
ประเทศ 

     

โครงการบริการประชาสัมพันธ์หลักสตูรต่อภูมิภาค
และบริหารเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาบัณฑิต
และวิชาชีพ 

 
    

โครงการติดตามผลการพัฒนารูปแบบการสอน
และการให้การบ้านในแต่ละวิชาของหลักสูตร60 

     

โครงการส ารวจข้อคิดเห็นและเสนอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อคุณภาพหลักสูตร60 
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3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
แ ผ น ก า ร
พั ฒ น า ก า ร
ประกันคุณภาพ 

 
แผนการพัฒนาระบบ
ประกั นคุณภาพที่
สอดคล้องกับภารกิจ
ของหลักสูตร 

 

การบริหารเครือข่าย
วิชาการร่วมกับคู่
เทียบและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการ
ประกันคณุภาพ

ระดับชาต/ิ
นานาชาติ 

การจัดท าแนวทางประกันคุณภาพของตนเองร่วมกับคู่
เทียบที่ไดม้าตรฐาน 

แผนการพัฒนา
รูปแบบการสอน 

แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
รูปแบบการสอนที่
สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังใน
แต่ละหมวดวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป์ 
 

การจัดการความรู้
และการบริหารองค์
ความรูสู้่การจดัหา
รายได้และการเพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาความเป็นเลิศและการธ ารงกระบวนการ
สอบเข้าเพื่อให้ได้นักศึกษาคณุภาพเป็นเลิศทีสุ่ดในแตล่ะ
ปีการศึกษา 

แ ผ น ก า ร
พัฒนาคุณภาพ
บุคลากร 

 
แผนการพัฒนา

คุณวุฒิทางวิชาการ
ขอบคณาจารย์
ประจ าหลักสตูรและ
ภาควิชา (ศึกษาต่อ
,เพิ่มคุณวุฒิทาง
วิชาการ,งาน
สร้างสรรค์ งาน
วิชาชีพ ฯลฯ) 

แผนการจดัตั้งทุน
สนับสนุนทาง

วิชาการและวิชาชีพ
แก่บุคลากร

หลักสตูร/ภาควิชา 

การจัดท าระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์หลักสตูรที่ตอบสนองสังคมด้วย

แนวคิดแบบมณัฑนศิลป ์

 


