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ค าน า 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะ
มัณฑนศิลป์ ซึ่งก ากับดูแลอยู่ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 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 
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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 

5,118 
4.20 4.20 

1,218 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85.00 
56 

100 5.00 
56 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 - 9.20/2 = 4.60 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 4 - ระดับ 4 4 

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

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

เฉลี่ยองคป์ระกอบท่ี 3 - 10/3 = 3.33 ด ี
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3 - ระดับ 3 3 

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

0 
0 0.00 

6 
ตัวบง่ช้ี 4.2.2ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

20.00 
2 

33.33 2.78 
6 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 20.00 

7.00 
116.67 5.00 

6 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 2 - ระดับ 4 4 

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

ระดับ 4  ระดับ 4 4 

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

12 
100 5.00 

12 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 - 17/4 = 4.25 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 - 3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ - 48.79/13 = 3.75 ด ี

 
 

องค์ประกอบท่ี คะแนนที่ได้และผลการประเมิน หมายเหตุ 
1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต 4.60 ดีมาก 
3. นักศึกษา 3.33 ด ี
4. อาจารย ์ 3.20 ด ี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินหลักสตูร 

4.25 ดีมาก 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 3.00 ปานกลาง 
สรุปรวม 3.75 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 สะท้อนถึงความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ที่บ่งบอกถึงผลลัพธ์ของคุณภาพหลักสูตรได้อย่าง
ชัดเจน     

องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา และองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และยังสะท้อนถึงคุณภาพของ
อาจารย์ที่มีความสามารถทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ยังสามารถพัฒนาให้ไดร้ะดับ
คุณภาพเพ่ิมขึ้นอีกได้ รวมถึงร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกเป็นตัวบ่งชี้ที่ก าลัง
ด าเนินการแก้ไขและสนับสนุนพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้ได้เกณฑ์คะแนนที่เหมาะสม    

องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ได้แก่องค์ประกอบที่ 6 ไดร้ะดับ 3 ตามเป้าหมาย 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. 2560 ที่ปรับปรุงรายนามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังคงเป็นศิษย์เก่าและ
มัณฑนากรมืออาชีพ ที่ตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางพัฒนาตนเอง มาสู่การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อผลิต
บัณฑิตนักออกแบบระดับอาชีพท่ีมีคุณภาพ เพราะหลักสูตรเน้นการสอนเพื่อออกไปประกอบวิชาชีพ ซึ่ง
ย้อนแย้งกับตัวชี้วัดองค์ประกอบท่ี 4 ในปัจจุบันซึ่งยังคงเป็นการวัดต าแหน่งทางด้านวิชาการ และผลงาน
ทางวิชาการ ซึ่งหากจะให้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนดีขึ้น จะต้องท าการปรับปรุงโครงสร้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใหม่ให้มีสัดส่วนเป็นนักวิชาการทีมี่ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยในปีการศึกษา 2560 ที่ประชุม
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ภาควิชาได้อภิปรายให้ความเห็นชอบและด าเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในครั้งนี้ จึงได้ท า
การปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยใช้ที่ประชุมภาควิชา มีมติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
เป็น 6 ท่าน โดยเพิ่มวุฒิสถาปนิกวิชาชีพ (อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล) และอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ซ่ึงเป็นศิลปินรางวัลระดับชาติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพอาจารย์ที่สกอ.ชี้วัดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยทั้ง 2 ท่านมีอายุราชการและอายุงานนานถึง 19 ปี และ 12 ปี ตามล าดับ ดังเป็น
ผลที่เป็นอาจารย์ 6 ท่านในตารางอาจารย์ปัจจุบัน ทั้งนี้ จากการประเมินตนเองและทบทวนเอกสารพบว่า มี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรดังต่อไปนี้  

 
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)  
ควรแยกรายวิชาในส่วนการออกแบบฉับพลัน (Sketch Design) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน
คล่องตัวในการสอน การประเมินและให้คะแนนไม่เป็นภาระกับผู้ประสานงานรายวิชา  

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

แต่ละท่านลงเพ่ือให้มีเวลาในการท าเอกสารประกอบการสอน หนังสือ และต าราต่างๆ  
3. การกระจายภาระงานและจัดระบบสนับสนุน หรือเพ่ิมพนักงานสายสนับสนุนที่เหมาะสมกับงาน

เพ่ือให้อาจารย์มีเวลาแบ่งไปส าหรับชีวิตส่วนตัวให้มีความสุขในการท างาน 
 
ทั้งนี้ ทางหลักสูตรยังคงเสนอแนวทางพัฒนา ไมไ่ด้ค านึงถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณ โดยขอความ

อนุเคราะห์ภาควิชาฯ หรือคณะฯ ควรบริหารจัดการบุคลากรเพื่อให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรมาช่วยให้ความ
อนุเคราะห์ดูแลงานด้านเอกสารประกันโดยเฉพาะเพ่ือให้มีระบบการท างานประกันคุณภาพฯ เป็นไปด้วยความ
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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.2560 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่รายงาน 1 ก.ค.60 

 
หมวดที ่1 

ข้อมูลทั่วไป 
 

รหัสหลักสูตร 25500081105674 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. อ.กศิตินทร  ชุมวรานนท์ 1. อ.กศิตินทร  ชุมวรานนท์ สภามหาวิทยาลัย 
2. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 2. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ ครั้งที่ 6/2560 
3. อ.ไพบูลน ์ จิรประเสริฐกูล 3. อ.ไพบูลน ์ จิรประเสริฐกูล วันที่ 14 มิ.ย.61 
4. อ.พัฒนา  เจริญสุข 4. อ.พัฒนา  เจริญสุข  
5. อ.สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล 5. อ.สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล  
6. ผศ.เทิดศักดิ์  เหล็กดี 6. ผศ.เทิดศักดิ์  เหล็กดี  
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

1. ศาสตราจารย์เอกชาติ  จันอุไรรัตน์  ประจ าหลักสตูรดุษฎีบณัฑิตศลิปะการออกแบบนานาชาต ิ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง ประจ าหลักสตูรมหาบณัฑิตนวัตกรรมการจัดการอสังหาริมทรัพย ์
3. รองศาสตราจารย์ ร้อยต ารวจเอก ดร.อนุชา  แพ่งเกษร  ประจ าหลักสูตรมหาบณัฑติศิลปะและการออกแบบ 
4. อาจารย์ศมประสงค์  ชาวนาไร่ 
5. อาจารย์สัญญา  สุขพูล 
6. อาจารย์ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส 
7. อาจารย์ ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล  ประจ าหลักสตูรมหาบณัฑิตนวัตกรรมการจัดการอสังหาริมทรัพย ์
8. อาจารย์สลิล  สมัครพงศ์ 
9. อาจารย์ภาคย์ธิร์วัฒน์  บุญม ี
10. อาจารย์พสุ  จารุศิริ 
11. อาจารย์ปาริฉัตร  สุชาติกุลวทิย์ 
12. อาจารย์ศุภสุมนญ์  โสภาจิตต์วัฒนะ (บรรจุเมื่อ 2 มี.ค.61) 

 
อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

- ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรข้างต้น 
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อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) 
1. อาจารย์นิวัฒน์   สีใสเพชร  (สามัญวิศวกรไฟฟ้า)  
2. อาจารย์กฤษณ์  เรขะรุจิ    (สามัญภูมิสถาปนิก) 
3. อาจารย์ภราดร  มีสุวรรณ์   (วุฒิสถาปนิกมัณฑนากร) 
4. อาจารย์ประสิทธิชัย วานิชสุขสมบัติ (มัณฑนากรและศิษย์เก่า) 
5. อาจารย์กิติยศ   ยศสมบัติ 
6. รศ.พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา   (อาจารย์อาวุโส) 
7. อาจารย์ ดร.บุญชนะ  บุญเลิศ 
8. อาจารย์วิบูลย์   ติรมงคล   (มัณฑนากรและศิษย์เก่า) 
9. อาจารย์ระรวย  ธนานาถ   (มัณฑนากรและศิษย์เก่า) 
10. อาจารย์ชวนะ   ช่างสุพรรณ  (มัณฑนากรและศิษย์เก่า) 
11. อาจารย์ทีปกร  แย้มกสิกร   (มัณฑนากรและศิษย์เก่า) 
12. ผู้ช่วยศาสตราจาย์ปณิตา  วงศ์มหาดเล็ก 
13. อาจารย์นิรันดร์ ไกรฤกษ์   (ดุษฎีบัณฑิต และอาจารย์อาวุโส) 
14. อาจารย์สัญญา   สุดล้ าเลิศ 
15. อาจารย์ธรกร   บุญลือ 
16. อาจารย์พีระพงศ์    ผลเจริญ 
17. คุณสมชาย จงแสง   (ศิลปินรางวัลศิลปาธร) 

 
อาจารย์พิเศษเหล่านี้มีรายนามปรากฏในหนังสือเชิญสอนและปรากฏในเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5  

ของแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในฐานะวิทยากรและอาจารย์พิเศษ ช่วงปีการศึกษา 2559  
และ ปีการศึกษา 2560 

   

หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท
ต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี      
พ.ศ. 2556 – 2560 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์ (ตลอดปีการศึกษา 2560) 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ. 2558) 

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

จ านวนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน 
อาจารย์ 4 ท่าน รวม 6 ท่าน 

ตารางที่ 1.1-1  
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
  

เป็นไปตามแนวทางที่สกอ.ก าหนด โดย
แสดงคุณสมบตัิอาจารย์เทียบเคียงใน
หนังสือชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยและ 
สกอ.เมื่อ มิ.ย.59 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

3. คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
  

เป็นไปตามแนวทางที่สกอ.ก าหนด โดย
แสดงคุณสมบตัิอาจารย์เทียบเคียงใน
หนังสือชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยและ 
สกอ.เมื่อ มิ.ย.59 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

4. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน 
  

เป็นไปตามแนวทางที่สกอ.ก าหนด ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
ตารางที่ 1.1-9 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

  

ถึงก าหนดปรับปรุงตามรอบฯ ในปี พ.ศ.
2560 (ครั้งล่าสุด พ.ศ.2555) ได้ท าการ
ปรับปรุงหลักสูตรจนเสร็จสิน้และ ได้รับ
การอนุมัติหลักสูตรใหม่จากสภา
มหาวิทยาลยั เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60 
และหลักสูตรปรับปรุง ฯ 2560 ได้
ด าเนินการทวนสอบทุกรายวิชาเมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 

 

 
หมายเหตุ  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

1. ปริญญาตรี ประเมินเกณฑ์ 5 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 4 และ 10) 
2. บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 10) 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

1.1 
 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนจ านวนมากเป็นศิษย์เก่าและมัณฑนากรวิชาชีพที่มี 
ใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญและวุฒิสถาปนิกมากที่สุดในประเทศไทยที่มาเป็นอาจารย์
ประจ าในหลักสูตร มีคณาจารย์ประจ าจ านวนมากมีความรู้ความสามารถและชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
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2. กระบวนการรับนักศึกษาและกลไกการสร้างผลผลิตบัณฑิตที่แข็งแกร่งเป็นแนวปฏิบัติยึดถือมา
โดยตลอดจนมีชื่อเสียงในสังคมอย่างกว้างขวาง คุณภาพของทักษะอาชีพมัณฑนากรเป็นที่
ยอมรับมาโดยตลอดและต่อเนื่อง 

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการและพัฒนาการทางสังคมอย่างต่อเนื่องถึง  
5 ครั้ง แสดงถึงความใกล้ชิดของหลักสูตรการเรียนการสอนกับอาชีพมัณฑนากรที่อยู่ในวงการ
ออกแบบตกแต่งภายในของประเทศ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ที่หลากหลายและก้าวหน้ามากขึ้นในยุคปัจจุบันตามความสนใจ
เฉพาะของผู้เรียนและสังคม 

2. พัฒนาการเปิดรับผู้เรียนให้มีความหลากหลาย การเปิดหลักสูตรนานาชาติหรือสองภาษา 
การศึกษาที่มีความหลากหลายที่ตอบโจทย์นักออกแบบที่มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการ 
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ผ่านประสบการณ์ฝึกอบรม และหลักสูตรอาชีพมัณฑนากร
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 

2560 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหว่าง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2560 (4) 

อัตราการคงอยู่ 

  X 100 

 2558 2559 2560 

2555 51 45 (2) (1) 88.24 1 2 1.96 
2556 70 - 58 (6) 82.86 3 3 4.29 
2557 67 - - 55 82.09 11 1 16.42 
2558 70 - - -  69 1 98.57 
2559 70 - - -  69 1 98.57 
2560 73 - - -  68 5 93.15 

 ( ) คือ จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จเกินกว่าระยะเวลาหลักสูตร 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา :  

1. เนื่องจากค่านิยมในหลักสูตรนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ภาควิชาจึงมีมติเปิดรับนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 เพ่ิมข้ึนจากจ านวน 50 คน เป็น 70 คน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 

2. นักศึกษาลาออกเนื่องจากต้องการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน 
3. ปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 60 59 58 57 56 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น 1 2 45 - - 48 
2555 จ านวนรับเข้าในรุ่น 51 51 51 - - 51 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 1.96 3.92 88.24 - - 94.12 
 จ านวนจบในรุ่น 6 58 - - - 64 

2556 จ านวนรับเข้าในรุ่น 70 70 - - - 70 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 8.57 82.86 - - - 91.43 
 จ านวนจบในรุ่น 55 - - - - 55 

2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น 67 - - - - 67 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 82.09 - - - - 82.09 
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ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 60 59 58 57 56 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 
2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น 70 - - - - 70 

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

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

2560 จ านวนรับเข้าในรุ่น 73 - - - - 73 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา :  

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

ระหว่างการศึกษา 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2559 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งช้ี 
ผลรวมค่า
คะแนน 

(1) 

จ านวนข้อ
ที่ตอบ 

(2) 

จ านวนคน
ที่ตอบ 

(3) 

ค่าเฉลี่ย 
(4) =  (1) 
      (2)X(3) 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
5,118 21 

58 
4.20 โครงการ

ติดตามผล  
   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 762 3 58 4.38 บัณฑิตฯปี 
   (2) ด้านความรู ้ 728 3 58 4.18 การศึกษา 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 718 3 58 4.13 2559 
   (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 751 3 58 4.32  

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1,185 5 58 4.09  

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 974 4 58 4.20  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน) 62   

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

58 
  

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสตูร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

93.55 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ค่าเฉลี่ย 4.23  เกณฑ์ประเมิน  : 4.23  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ค่าเฉลี่ย 4.20  เกณฑ์ประเมิน  : 4.20  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย 4.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ค่าเฉลี่ย 4.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4.00 คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเทียบกับปีท่ีผ่านมาและการประเมินผลเพื่อการพัฒนาต่อไปใน
กระบวนการ 

จากผลการประเมินของผู้จ้างงานของบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2559 พบว่า  ผู้จ้างงานของบัณฑิตมี
ความพึงพอใจการท างานในภาพรวมของบัณฑิตทุกด้าน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้
จ้างงาน  เรื่องความรู้ การฝึกปฏิบัติ ทักษะด้านที่ควรเน้น หรือเพ่ิมเติมเป็นพิเศษ บัณฑิตมีคุณภาพ ทางด้าน
ความรู้ด้านการออกแบบเป็นอย่างดี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขอบัณฑิต ผู้จ้างงานเสนอให้บัณฑิตเพ่ิมความรู้พ้ืนฐาน
ในการประสานงานกับวิชาชีพที่เก่ียวข้อง การลงมมือปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้ทราบความเป็นไปได้ในการ
ออกแบบ เพ่ือเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์  และการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์  เพ่ิมทักษะด้านการสื่อสารด้านการ
ท างานและประสานงานกับผู้อ่ืน  ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา การน าเสนอผลงาน ฝึกทักษะด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ  เน้นความเข้าใจในการออกแบบให้มากขึ้น   การวิเคราะห ์ และประเมินศักยภาพของตัวเอง
ในการท างาน  แนะน าให้เสริมทักษะในเรื่อง   Detail & Drawing การเขียนแบบเชิงลึก For contruction 
รวมถึงการเรียนรู้เรื่อง     วัสดุพ้ืนฐาน     ความเข้าใจในธรรมชาติชของวัสดุ   บัณฑิตควรพัฒนาทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพ้ืนฐานไปจนถึงโปรแกรมที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพ เรียนรู้ความรู้เรื่อง
โครงสร้างอาคาร  เพ่ิมเติมความรู้ด้านรายละเอียดของงานออกแบบตกแต่งภายใน เช่น detail ต่างๆ ในงาน
ก่อสร้าง  ควรเน้นในด้านทักษะอื่นๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ กับงาน Interior Designแนวความคิดและทักษะ 
การใช้โปรแกรม ฝึกวิธีการคิด concept design ให้มากกว่านี้  

ด้านจรรยาบรรณหรือคุณลักษณะที่ควรมีในวิชาชีพ บัณฑิตมีความรับผิดชอบค่อนข้างมาก   บัณฑิต
มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพและมีจรรณยาบรรณ มีความขยันและอดทนรับผิดชอบในงานที่มอบหมายเป็นอย่างดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เรียนรู้และสร้างสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ  ซ่ือสัตย์กับงานที่ได้รับมอบหมาย และความ
ตั้งใจในการท างาน รับผิดชอบงาน  รักในอาชีพและทุ่มเทกับวิชาชีพ  มีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน กระตือรือร้น และ
ค้นคว้าสิ่งใหม่ตลอดเวลา ควรมีความซื่อสัตย์และมีแนวทางเป็นของตนเองที่ชัดเจน   
 ความเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ หน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ควรพึงจะมีต่อสังคมวิชาชีพ บัณฑิตควรเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ในด้านการท างาน  หรือ
จากผู้ที่มีประสบการณ์ จากการที่ได้รับบัณฑิต จากภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์
ศิลปากร   เอกลักษณ์เฉพาะที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นของบัณฑิต  คือ  ทักษะการสเก็ตช์งานมือ  รวมถึงความ
เข้าใจในเรื่องสัดส่วน ซึ่งมีความโดดเด่นกว่าบัณฑิต  ในรุ่นเดียวกันจากสถาบันอ่ืนๆ การเอาใจใส่ เข้าถึง
ง่ายของคณาจารย์ มีผลอย่างมากต่อก าลังใจและความกล้าที่จะเรียนรู้ของนักศึกษา ทัศนคติที่ดีด้านการเรียน
การสอน สามารถส่งผลเชิงบวกต่อบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจการเรียน  มุ่งมั่นในการพัฒนางานออกแบบ
ได้เป็นอย่างดี      
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ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปีรุ่นจบปีการศึกษา 2559 (ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) วันที่ส ารวจ 28 พ.ย.2560 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 

จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 62 100 

ข้อมูลจาก
แบบสอบถามของ

ทางคณะฯ 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 59 95.16 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

52 88.14 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 6 10.17 

-                   ตรงสาขาที่เรียน 43 76.79 

-                   ไม่ตรงสาขาที่เรียน 13 23.21 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 

2 3.39 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 1 1.69 

จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

58-2 

59-2-0-1 
100 

  
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว       : ร้อยละ 100              เกณฑ์ประเมิน    : 5.00  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้         : ร้อยละ 100              เกณฑ์ประเมิน    : 5.00  คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้                    : ร้อยละ 85.00           ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป                    : ร้อยละ 85.00           เกณฑ์ประเมิน    :  4.25 คะแนน 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 ข้อมูลจากการส ารวจจ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด  และให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
จ านวน  59  คน คิดเป็นร้อยละ 95.16 ของจ านวนบัณฑิตทั้งหมด พบว่าปริมาณบัณฑิตทั้ง 52 คน มีอาชีพ
หลังจบการศึกษาทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย  

1. การได้รับเข้าท างานตรงตามสาขาที่ส าเร็จการศึกษามาจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 76.79 
ของจ านวนบัณฑิตท้ังหมด ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

2. การได้รับเข้าท างานไม่ตรงตามสาขาที่ส าเร็จการการศึกษามาจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.21 ของจ านวนบัณฑิตทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระดับน้อยมาก 

3. ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 10.17 ของจ านวนบัณฑิตท้ังหมด    ซึ่งอยู่ใน
ระดับน้อยมาก 

ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าปริมาณบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพตรงตามสายงานที่ส าเร็จการศึกษามามี
จ านวนสูงมาก แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนของภาควิชาบรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
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คุณภาพ ออกสู่สังคม เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนางานสายวิชาชีพการออกแบบต่อไปในภายภาคหน้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ หลักสูตรได้ให้ความส าคัญบัณฑิตที่จบ ที่ท างานไม่ตรงสาขาวิชาและประกอบอาชีพ
อิสระมากข้ึน เพ่ือดูความสอดคล้องกับกลุ่มทักษะวิชากลุ่มทักษะทางสังคม 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 4.20 4.20 

2.2 ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 00.00 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.20/2  =  4.60 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. บัณฑิตส่วนใหญ่มีความตั้งใจและมีความรักในสายงานวิชาชีพ จึงก่อเกิดเป็นความอดทนในการ
ท างานอย่างมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่การสร้างสรรค์งานออกแบบที่ตนได้รับมอบหมายให้
บรรลุผลตรงตามเป้าหมาย 

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 พ.ศ.2560 (การออกแบบภายใน) 

คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ข้อมูลสถิติการ
รับนักศึกษาของ
คณะมัณฑนศิลป์ 
 
รายงานการ
ประชุมภาควชิาฯ
สิงหาคม 60 

           เป็นหลักสูตรวิชาชีพมัณฑนากรของประเทศไทยที่ได้รับ
การยอมรับจากสังคม มีกระบวนการ คัดเลือก นักศึกษา โดยใช้การ
จัดสอบที่มีคุณภาพ ผ่านระบบและกลไกที่ชัดเจนโดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
เข้าเป็นส่วนร่วม ดังนี้ 

1. มีการตั้งคณะกรรมการ ออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การ
สอบสัมภาษณ์ ครอบคลุมถึงกระบวนการ พิจรณาแผนการ
ก าหนดจ านวนรับนักศึกษา ตามแผนการพัฒนาคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

การแต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ 

วิชาการ (มาตรฐานกระทรวงศึกษาฯ) 

วิชาชีพ (มาตรฐานวิชาชีพมัณฑนากร) 

 น าข้อสอบมาใช้ หัวหน้าภาค/ตัวแทน
กรรมการบรหิาร 

หลักสูตรก ากบัตดิตามฯ 

วิชาการ (มาตรฐานกระทรวงศึกษาฯ) 

 ให้คะแนน 

 จัดการข้อร้องเรยีน 

 กรรมการบริหารหลักสูตรมีมติใหข้้อคิดเห็น
และแนวนโยบายเพื่อปรับปรุงในการแก้ปัญหา
และ/หรือการจัดสอบในครั้งถัดไป 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

และ คุณลักษณะ นักศึกษาทีส่อดคล้องกับหลักสูตร   ( P ) 
2. คัดเลือก นักศึกษาที่ ได้ระดับผลคะแนน ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานขั้นต่ าที่ไม่น้อยกว่า 50%  ( D ) 
3. ในกรณีที่นักศึกษาผ่านเกณฑ์ มีไม่ครบตามจ านวน ที่เปิดรับ 

ภาควิชา จะพิจรณา การเปิดสอบ รอบพิเศษ เพ่ือคัดเลือก 
และรับ นักศึกษาเพ่ิมเติม ให้ครบตามจ านวน (โดยใช้
กระบวนการ ผ่านที่ประชุมกรรมการหลักสูตร และ
กรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์) ( C ) 

4. การทบทวนลักษณะข้อสอบรับนักศึกษา มีการวางแผน
คัดเลือกให้ได้นักศึกษาที่มี ทักษะ ความถนัดเฉพาะตนใน
การออกแบบภายในที่สอดคล้องกับ ระเบียบการรับ
นักศึกษาเข้าเรียนของคณะ และตรงตามปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ( C ) 

 

ผลการด าเนินงาน  
ตั้งแต่การปรับหลักสูตรในปี 2560 หลักสูตรมีการทบทวน

สถานภาพและความเสี่ยงของหลักสูตรตลอดเวลาผ่านอาจารย์
ประจ าหลักสูตร, ผู้บริหารคณะวิชา และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(C) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการท าการปรับจ านวนรับนักศึกษา
เพ่ิมขึ้น 40% (A) โดยก ากับติดตามคุณภาพของนักศึกษาผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ ารายวิชาทุกรายวิชาผ่านกลไก
การประชุมภาควิชา ซึ่งยังคงใช้นโยบายจ านวนการรับนักศึกษานี้
มาจนถึงปัจจุบัน 

 

การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา (PDCA) 
    มี การจั ดประชุ ม  พิจารณา  จุ ด เด่ น  และจุ ดด้ อย  ของ
กระบวนการ การคัดเลือก เพื่อหาแนวทางการพัฒนา กระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา 
ภาควิชาได้ร่วมกันพิจารณาถึงคุณลักษณะของนักศึกษาที่ ( P,D 

) ให้เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร โดยทุกปีจะมีการ
ทบทวนสัดส่วนการรับนักศึกษาทั้งจากการสอบตรง การจัดสัดส่วน
นักเรียนโควตาจากโรงเรียนเขตภูมิภาค นักเรียนสายอาชีวะ  และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกิดความเหมาะสม 
โดยวัดผลสัมประสิทธิ์ จากผลการเรียนของนักเรียนที่มาจาก
สถาบัน แต่ละประเภทโดยมีการปรับสมดุลย์ อัตราส่วนการรับเข้า
ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนในทุกปีการศึกษา ( C ) 
ในปีการศึกษา 2559 ที่ประชุมมีมติ  ( A ) เพ่ิมจ านวนรับนักเรียน
จากสัดส่วนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มากข้ึนโดยลดสัดส่วนจาก
นักเรียนอาชีวะสืบเนื่องจากด้วยคุณภาพทักษะและวิชาการของ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

นักศึกษาท่ีรับเข้าในช่วง 2 ปีการศึกษาท่ีผ่านมาไม่ตรงกับเป้าหมาย
ที่หลักสูตรก าหนดไว้ (ELO) ซึ่งได้มีผลต่อเนื่องมาใช้ในปีการศึกษา 
2560 ได้เพ่ิมสัดส่วนโควต้าการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสาธิตฯ 
เป็น 2 โควต้า 
 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

1. หลักสูตรฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะฯ มีการจัด 
นิทรรศการเปิดบ้านภาควิชาทุกปี ( P ) ซึ่งมีการจัดสัมนา
วิชาการด้านการออกแบบภายในในช่วงเวลาเดียวกัน เพ่ือ
เป็นการแนะน าภาควิชากับนักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองที่มี
ความสนใจ ได้เข้าใจถึงวิธีการในการเรียนการสอนของ
ภาควิชา  

2. ภาควิชาได้มีการเผยแพร่ภาพการเรียนการสอน และ 
ผลงานสร้างสรรค์แต่ละรายวิชาของนักศึกษาปัจจุบัน ลง
ระบบโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง เช่น facebook  เพ่ือให้
นักศึกษาใหม่ได้ค้นคว้าและศึกษาได้ด้วยตนเองก่อนเข้า
ศึกษา 

3. อาจารย์ประจ าภาควิชาได้มีการนัดหมายกับนักศึกษาใหม่
เพ่ือพบปะในกิจกรรมระดับชาติเช่น บ้านและสวนแฟร์ 
2559-2560 งาน BIG&BIH งานสัมนาวิชาการระดับชาติ
ด้านคนพิการ และงานสัปดาห์สถาปนิก เพ่ือเป็นการแนะน า
และให้ความรู้กับนักศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพ 

4. ภาควิชาได้ท าความร่วมมือกับคณะมัณฑนศิลป์ในการ
สนับสนุนโครงการ Dec Art camp 2018 โครงการส าหรับ
การเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะกับเยาวชนทั่วประเทศ 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการ  Open house ได้รับความสนใจของนักเรียน 

นักศึกษา  และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก  มีการเดินทางมา
เข้าชม และให้การตอบรับเป็นอย่างดี รวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาปัจจุบันได้มีกิจกรรมร่วมกันจัดสถานที่
และกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม 

2. มีการต่อยอดเป็น Facebook จนพัฒนาต่อเป็น Fackbook 
page ของแต่ละชั้นปี ให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงาน 

3. นักศึกษาใหม่ ได้ รู้ จั กกัน  ได้ แลกเปลี่ ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงได้ความรู้ความเข้า
เกี่ยวกับวิชาชีพก่อนเข้าศึกษามากขึ้น 

4. เป็นการเผยแพร่ภาควิชาให้นักเรียนระดับเยาวชนได้รู้จัก
มากขึ้น และสร้างแรงบันไดใจในการน าศิลปะมาประยุกต์ใช้

 
 
 
 
 
 
เอกสาร 
ขออนุมัติ
โครงการ Open 
house ปี
การศึกษา 2560 
 
Decorative 
arts, silpakorn 
University, 
facebook 
 
บันทึกข้อความ
เลขที่ ศธ 6814 
วันที่ 11 ก.ค. 
พ.ศ. 2560 
 
ภาพประกอบ 
ในวันที่ท า
กิจกรรม 
 
ภาพประกอบใน
วันที่ท ากิจกรรม 
และเอกสาร 
ขออนุมัติ
โครงการ Open 
house ประจ าปี
การศึกษ 2560 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

ในการด าเนินชีวิต 
 
การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรฯในรอบหลายปีที่ผ่านมา ในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้คือให้นักศึกษา
ใหม่ทั้งที่มีภูมิล าเนาต่างจังหวัดและนักศึกษาใหม่ที่ภูมิล าเนาใน
พ้ืนที่รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมต่อคณาจารย์ประจ า
หลักสูตรผ่านระบบโซเชียลมีเดียของภาควิชาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
       นักศึกษาใหม่ในทุกๆ ปี ให้ความร่วมมือ และน าผลงานมา
ขอรับค าปรึกษาเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนของหลักสูตร 

 
 
 
เอกสารการ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการ
เตรียมตัวก่อน
เข้าเรียน 
 
 
 
 
ภาพเอกสารผล
การด าเนินการ
เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของรุ่น 62 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
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เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

- หลักสูตรจัดการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
กลไกการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

( P,D )1.มีการประชุมและหารือร่วมแสดงความคิดเห็นกันในก
ภาควิชา วางแผนกลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรให้แต่ละวิชาให้มีความ
เชื่อมต่อกันและสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลถึงกันได้มากขึ้น เพ่ือเพ่ืม
สักยภาพการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา ซึ่งจะแสดง
รายละเอียดในองค์ประกอบ 5 

( C ) 2. ในทุกปีการศึกษา ภาควิชาฯจะมี การแต่งตั้งอาจารย์ ที่
ปรึกษาทางวิชาการเป็นจ านวน 3 ท่านต่อชั้นปี เพ่ือให้ค าแนะน ากับ
นักศึกษา โดยหลักสูตรมีการตรวจสอบ ก ากับและติดตามนักศึกษา
ในการให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องทางวิชาการและปัญหา
ส่วนตัว ตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาจนจบการศึกษา อย่างทั่วถึง  

( A ) 3. มีการติดต่อและแจ้งข่าวฝากประชาสัมพันธ์และการ
ติดตามตัวนักศึกษาผ่านระบบโซเชียลมีเดียเพ่ือการเข้าถึงและสร้าง
สัมพันธ์ที่ดี กับนักศึกษา ครอบคลุมถึง การติดตาม ผลการเรียน
ของนักศึกษา รายบุคคล อย่างใกล้ชิด 

4. สนับสนุนการสร้างระบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องเพ่ือให้นักศึกษา 
ได้มีเครือค่ายและได้ช่วยเหลือกันเองในด้านการเรียนรู้และชีวิต
ความเป็นอยู่ โดยทดลองเปิดโอกาสให้รุ่นพ่ีได้ร่วมแนะน า รวมถึง
แสดงความคิดเห็นกับผลงานรุ่นน้องโดยมีอาจารย์เป็นผู้ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาระหว่างชั้นปีได้มีโอกาศรู้จักกันมากข้ึน 
 

ผลการด าเนินงาน  
1. คาดว่านักศึกษาจะมีภาระงานน้อยลง แต่มีความสามารถ 

ในการเชื่อมโยงข้อมูลและความรู้ในการเรียนการสอน จนกระทั่ง
สามารถสร้างผลงานสร้างสรรค์แต่ละชิ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. นักศึกษามีความกล้าที่จะเข้าหาอาจารย์และแสดงความ 
คิดเห็นมากขึ้นเมื่อเกิดปัญหาทั้งทางด้านการเรียนการสภาพจิตใจ 
ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถูกแก้ไขอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

3. ระบบโซเชียลมีเดีย ท าให้สามารถส่งข้อมูลการศึกษาหรือ 
ติดต่อประสานงานกับนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. นักศึกษามีเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือกัน เข้าถึงกันได้ 
ง่ายและรวดเร็วกระจายอยู่ทุกที่ตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นนักศึกษาจนส าเร็จ

ปฏิทินการศึกษาของ
หลักสูตร/ภาควิชา 
 
บันทึกข้อความ 
ประชุมภาควิชา
ประจ าวันที่ 21 
มิถุนายน พ.ศ 2561 
 
ภาพบรรยากาศการ
จัดการเรียนการสอน 
 
เอกสารประเมิน
อาจารย์ผู้สอน 
ประจ าปี พ.ศ.2560 
 
บันทึกข้อความ เรื่อง
ขออนุมัติจัดโครงการ
พัฒนานักศึกษาและ
อาจารย์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ 
 
บันทึกข้อความ เรื่อง
ขอแจ้งผล ทัศนศึกษา
รายวิชา 301 202 
เทคโนโลยีอาคารและ
ระบบเทคนิคเพ่ืองาน
ออกแบบภายใน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

การศึกษา และต่อเนื่องไปถึงการท างาน 
 

การประเมินกระบวนการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษา 

1. สังเกตุนักศึกษาอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าศึกษา 
จนจบการศึกษา ถึงความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาทักษะด้าน
ความรู้ และด้านจิตใจ 

2. เปิดโอกาสให้เด็กได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านผ่าน 
ระบบโซเชียลมีเดีย 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล 
ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

1. ปริมาณนักศึกษาออกระหว่างการศึกษาน้อยลง 
2. นักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและแนะน าระบบต่าง  

ๆ ของภาควิชา ท าให้คณาจารย์รับรู้และเข้าใจถึงปัญหา สามารถ
น ามาช่วยกันคิดหาทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลและตัวอย่างการท างานของ 
รุ่นพ่ี รวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่าน
ระบบโซเชียลมีเดีย เกิดเป็นการตั้งกลุ่มอีกหลาย ๆ กลุ่มขึ้นมา 

4. นักศึกษารุ่นน้องมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
มากขึ้นจากรุ่นพ่ี อีกทั้งเป็นผลดีต่อเนื่องหลังจบการศึกษา เวลา
สมัครงานและท างาน เป็นผลให้บัณฑิตที่ทั้งหมดจบการศึกษามีงาน
ท า 
 
-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาแต่ละชั้นปีมีการจัดท ากลุ่ม
ทางสารสนเทศ Facebook Fanpage และ Line chat group 
ประจ ารายวิชาของหลักสูตรแยกไปในแต่ละชั้นปีทั้งนี้เพ่ือศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  สนับสนุนบทบาทการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้
ของอาจารย์และนักศึกษาได้เปิดกว้างไปสู่การเรียนรู้ซึ่งในที่นี้ยังคง
ใช้กระบวนการเรียนการสอนในลักษณะเดิมคือการใช้รายวิชาหลัก
เป็นโครงการเป็นฐานในการได้มาซึ่งความรู้  ( Project Based 
Learning ) ทักษะทั้ง 4 ด้านที่มุ่งให้ได้รับได้แก่ทักษะในศตวรรษที่ 
21 ประกอบไปด้วย 

-ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 

-ทั ก ษ ะ ด้ า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ที ม 
(Collaboration and Teamwork) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

-ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) 

-ทักษะการใช้ชีวิต เช่น การจัดการด้านเศรษฐศาสตร์และ
การเงิน 
     ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการปรับปรุงและการ Relearnให้เชื่อมี
ความเชื่องโยงระหว่างของเดิมและใหม่เข้าด้วยกันให้ดียิ่งขึ้น และ
การริเริ่มวางแผนการเปิดหลักสูตรนานาชาติ การประเมินเพ่ือจัดท า
กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไปได้ในอนาคต 
    อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ งในห้องและนอก
ห้องเรียน รวมไปถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศตามรายละเอียด
ดังนี้ 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ  
“design thinking workshop” ณ มหาวิทยาลัย ISI Yogyakarta 
เมือง ยอกยาการ์ต้า ประเทศอินโดนิเซีย ในวันที่ 6-15 พฤษภาคม 
2561 โดยอนุมัติทุนให้บุคลากร และนักศึกษาในสังกัด จ านวน 6 
ราย ที่ผ่านการคัดเลือก เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ 

2. โครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ระดับนานาชาติ  ร่ วมกับสมาคม
สถาบันการศึกษาการออกแบบภายในแห่งเอเชีย (AIDIA) สนับสนุน
โดยสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) ณ.มหาวิทยาลัย
อาจารย์แห่งเมืองฉางชุน มลรัฐจี้หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 18-
25 สิงหาคม 2560 โดยมีความประสงค์ขอส่งตัวแทนมหาวิทยาลัย
ไปร่วมกิจกรรมปฏิบัติการนานาชาติ ทั้งสิ้นจ านวน 4 คน 

3. กิจกรรมทัศนศึกษารายวิชา 361 202 เทคโนโลยีอาคาร 
และงานระบบเพ่ือการออกแบบภายใน และวิชา 361 203 การ
ออกแบบภายใน 4 

4. กิจกรรมศึกษาดูงาน โปรแกรมสนับสนุนการออกแบบ  
บริษัท homeprise วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 

5. การบรรยาย หัวข้อ ‘ปูน อัจฉริยะ’ oltre material >  
surface of wellness โดยคุณ Kazutaka Nakano เจ้าของบริษัท 
นากาโนะ (naganokumi) และ คุณโคบายาชิ ผู้เป็นตัวแทน
จ าหน่าย ลิขสิทธิ์ วัสดุ ortrematerial จากอิตาลี ในวันที่ 26 
เมษายน 2561 เวลา 13:00-14:30 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี ชั้น 3 
ห้องประชุม  คณะมัณฑนศิลป์ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
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เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.3) 

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาย้อนหลัง 4 ปี แสดงถึงมาตรฐาน
คุณภาพทางวิชาชีพของการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับ ดีมาก 
 นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2558 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนต่อชั้นปีที่ 2 = 98.57 % 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรียนต่อชั้นปีที่ 3 = 98.57 % 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนต่อชั้นปีที่ 4 = 93.15 % 

บันทึกรายงานการ
ประชุมหลักสูตร/ 
ภาควิชา 
(ระบุข้อมูลในปี
การศึกษา 59 : 1 
ส.ค.59 - 31 ก.ค.60) 

 - การส าเร็จการศึกษา  
ปัจจุบัน นักศึกษารุ่นแรกที่จบหลักสูตรนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล
ส าหรับการพัฒนาไปสู่ระดับวิชาชีพเพ่ือสมัครสมาชิกสภาสถาปนิก 
และการ เข้ าสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกสาขา
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ในระยะเวลา 1 ปีตาม
กฎหมายโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียบเรียนในหลักสูตร เดิมจบ
การศึกษาตามเวลาที่ก าหนดทั้งหมด 

มีนักศึกษาเพ่ิงจบ
การศึกษาในหลักสูตร
เดิม ประจ าปี
การศึกษา 2559 
จ านวน 62 คน 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา = 3.52 ซึ่งอยู่ในระดับด ี
 - ตลอดปีการศึกษา 2560 ยังไม่พบการร้องเรียนของนักศึกษาทั้งนี้ 
นักศึกษาสามารถ ยื่นค าร้องขอดูผลการเรียนในรายวิชารวมถึงวิธี 
และขั้นตอนการประเมินผลการเรียนจากอาจารย์ผู้สอนได้ตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งคณาจารย์ที่ปรึกษาใน
ภาควิชาฯ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกันมาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 
ปี 58 = 3.85 
ปี 59 = 3.40 
ปี 60 = 3.52 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 3  เกณฑป์ระเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
3.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 4 
3.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 10/3  = 3.33 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรได้นักศึกษาที่มีคุณภาพสูงจากระบบการสอบรับตรงที่หลักสูตรก ากับดูแลเองที่มี 
คุณภาพ 

2. หลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพจากหลายสาขาท่ีเกี่ยวข้องมาให้ความรู้กับนักศึกษา อีกท้ังมี 
ศักยภาพในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ มีเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 

3. หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานานแล้ว ท าให้นักศึกษามีตัวอย่างที่ดีจากรุ่นพ่ี  
สามารถต่อยอดความรู้และความช่วยเหลือกันในทุกด้าน จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่อง 

4. หลักสูตรมีรายวิชาหลักท่ีขับเคลื่อนสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

5. ภาควิชามีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาด้านการออกแบบมาเป็นเวลานาน ท าให้เป็นที่รู้จัก 
แพร่หลาย เกิดเป็นความร่วมมือกันในด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยลัยและสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตรสามารถทบทวน และต่อยอดพัฒนากระบวนการรับเข้าและพัฒนานักศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อีกจากเกณฑ์คุณภาพที่แข็งแกร่งเช่นนี้ 

2. หลักสูตรยังสามารถพัฒนาระบบและกลไกการเตรียมรับมือปัญหาในการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อีกมาก 

3. หลักสูตรยังต้องพิจารณาระบบและกลไกเพ่ือก าหนดภารกิจและเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มากยิ่งขึ้นได้อีกในด้านรูปธรรมโดยต้อง
จัดการระบบเอกสารเพื่อน าเอาสิ่งที่ท าเผยแพร่ออกมาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

4. หลักสูตรมีโอกาสและสามารถมองหาโอกาสในการท าความร่วมมือด้า นการศึกษา กับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการ
ออกแบบสร้างสรรค์ ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ 

5. หลักสูตรสามารถสร้างนโยบายในการพัฒนานักศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
 
 
 

หมวดที ่4 
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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 โดยในปีการศึกษา 2561 ได้มีการ
วางแผนเพิ่มผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีก 1 ท่านคือผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
- หลักสูตรฯ มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตามระบบและกลไกปกติผ่านสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
- หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
อาจารย์สอดคล้องกับระบบบริหารงานข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 
     ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 การปรับวิทยาเขตการเรียนรู้
มาอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์เต็มรูปแบบ 
กรรมการบริหารหลักสูตรได้พยายามจัดการสอนใน
สถานที่ต่างๆทั้งในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และ
นอกวิทยาเขตโดยใช้ส านักงานของอาจารย์ หรือสถานที่
เอกชนต่างๆภายนอก โดยนอกเวลาราชการเพ่ือชดเชย
และทดแทน โดยอาศัยการนัดหมายผ่านระบบโซเชียล
เนทเวิร์คท่ีดี มีการรายงานผลการนัดหมายการประชุม
ตรวจงานต่างๆเหล่านั้นส่งกลับไปยังไลน์กลุ่มผู้เรียนและ
ของผู้ปกครองด้วยเพ่ือสร้างความม่ันใจและความใกล้ชิด
อย่างยิ่งระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอย่างครบถ้วน  
 

ผลการด าเนินงาน (D) 
ในปีที่ผ่านมาได้ท าการทบทวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ถึงอาจารย์ที่ขอลาไปเพ่ิมพูนความรู้ โดยได้จัดตารางสอน
ใหม่ (เอกสารแนบ) ซึ่งมีผลท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ือ แนวทางการรับอาจารย์เข้าใหม่ 
  
การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ(C) 
    1. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในลักษณะ
เหมือนเครือญาติ ที่ต่างเกื้อกูลกัน โดยในปีที่ผ่านมา

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

อ้างอิง 
หลักสูตรได้รับอาจารย์ใหม่ จ านวน 1 ท่าน   
อาจารย์ศุภสุมนญ์  โสภาจิตต์วัฒนะ  
(บรรจุเมื่อ 2 มี.ค.2561) เพ่ือให้การจัดการเรียน 
การสอนที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

โดยผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ฯนั้นทางผู้บริหารจะได้ด าเนินการ
ต่อไป(A) 

 - การบริหารอาจารย์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลไกการบริหารอาจารย์ 

หลักสูตรฯมีการบริหารอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ฯโดย
อาศัยที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ในแต่ละเดือนเป็นการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการ 

โดยในสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน มี
กระบวนการจัดการเพ่ือมอบหมายภาระงานสอนตาม
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน การติดตามผลเป็น
ระยะ เพ่ือให้เป็นไปตาม แผนที่หลักสูตร คาดหวัง  
 

ผลการด าเนินงาน 
โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้พยายามด าเนินการตาม

แผนได้อย่างครบถ้วน โดยในรายงานการประชุมมีการระบุ
ภารกิจของอาจารย์แต่ละการประชุมเป็นไปตามท่ีวางแผน
ไว้ มีการประชุมร่วมกันของทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์สังกัดภาควิชาแต่ไม่ได้ประจ าหลักสูตร 

- รายชื่อ
อาจารย์
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
คณะ
มัณฑนศิลป์ 
(สมาชิก 17คน 
เป็นอาจารย์
สังกดัภาควิชา
ทุกท่านทั้ง
ประจ าและไม่
ประจ าหลักสูตร
ใน Linegroup: 
Interior) 
- Email: 
interior.dec.s
u@gmail.com 
ส าหรับส่ง มคอ.
3-5-7 ฯลฯ  
- รายนาม
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใหม่ 
- บันทึกรายงาน
การประชุม
หลักสูตร/
ภาควิชา 
 

 การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์(C) - การใช้ 

เสนอผ่านที่ประชุมหลักสตูร/ภาควิชาแต่
ละครั้งโดยนับรวมระบบโซเชียลมเีดียด้วย

(LINE,FACEBOOK) 

มอบหมายหน้าที/่ตดิตามผล 

รายงานผลและสรุป/หลักสตูร/ภาค
อภิปรายเพื่อปรับปรุงคณุภาพต่อไป 

เสนอการปรับปรุงแก้ไขผ่านที่ประชุม
หลักสตูร/ภาควิชาแตล่ะครั้งโดยนบัรวม
ระบบโซเชียลมีเดยีด้วย(LINE,FACEBOOK) 

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

อ้างอิง 
เนื่องด้วยเป็นการเน้นกระบวนการผ่านการจัดการ

ประชุมแต่ละครั้ง จากการย้ายวิทยาเขตท าให้การประชุม
เกิดข้อปัญหาในการเข้าร่วม ท าให้การติดตามความ
คืบหน้าของการบริหารอาจารย์มีประสิทธิภาพไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง กรรมการบริหารหลักสูตรมิได้นิ่งนอนใจ 
พยายามใช้การประชุมนอกรอบและแจ้งเรื่องเวียนต่างๆ 
ที่ควรทราบในแต่ละองค์ประกอบการประกันคุณภาพผ่าน
ระบบโซเชียลมีเดีย Linegroup: Interior Silpakorn 
(ซึ่งมีอาจารย์ประจ าอยู่ รวมถึงอาจารย์อาวุโสที่
เกษียณอายุราชการรวม 18 ท่าน) โดยที่ผ่านมาก็ได้
เนื้อหาและมคีุณภาพข้ึนเช่นการนัดหมายประชุมด่วนใน
เรื่องการเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจเยี่ยมของสภา
สถาปนิก และการนัดหมายการทวนสอบรายวิชาทุก
รายวิชาเพ่ือเก็บข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบของงาน
ประกันคุณภาพฯ ซึ่งในการวัดผลการตอบรับและโต้ตอบ
ในการใช้ระบบโซเชียลมีเดีย ได้รับผลตอบรับจาก
คณาจารย์จ านวนมากกว่าการประชุมในห้องประชุม  
ซึ่งมักเป็นการน าเสนอของอาจารย์สังกัดภาควิชาที่ไม่ได้
ประจ าหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าภาควิชาไปเป็น
ผู้บริหารคณะฯและหน่วยงานอ่ืนๆ 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารอาจารย ์(A) 
 การใช้ระบบเครือข่ายโซเชียลมีเดีย Linegroup:Interior 
Silpakorn เป็นกลไกส าคัญในการปฏิบัติเพิ่มเติม
นอกเหนือไปจากการท าหนังสือเชิญประชุมตามปกติและ
นัดหมายตามปกติ โดยใช้โซเชียลมีเดียช่องทางนี้ติดตาม
ผลรับข้อมูลย้อนกลับ รวมไปถึงการรับฟังข้อคิดเห็นใน
การบริหารจัดการอย่างตลอดและต่อเนื่อง  

Linegroup: 
Interior 
Silpakorn. 
- การติดต่อ
ประสานงาน 
ขอความร่วมมือ
อาจารย์ทุกท่าน
เข้าร่วมในไลน์
กรุ๊ปเดียวกัน 
- เว็บเพจกลุ่ม
ลับ 
Facebookgro
up: คณาจารย์
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
คณะฯ 
- Email: 
interior.dec.s
u@gmail.com 
ส าหรับส่งมคอ.
3-5-7 ฯลฯ 
- หนังสือน าส่ง
เกณฑ์
เทียบเคียง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มคอ.สายศิลปะ
และการ
ออกแบบ 
- แผนการ 
จัดท าค าขอ
อัตราก าลังและ
แผนพัฒนา
บุคลากรของ
ภาควิชา
ออกแบบ

- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 

ท าหนังสือร้องขอจากคณาจารย ์
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงกลไกขั้นตอนการส่งเสรมิและ 
พัฒนาอาจารย์ของหลักสตูร 

 
กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(P) 

หลักสูตรฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็นไปตาม
เกณฑ์ฯ  โดยอาศัยที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ในแต่ละ
เดือนเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการ โดยปีการศึกษา 
2559 ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ เป็นผู้ขอรับทุน
สนับสนุนเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต และ
ไดร้ับอนุมัติให้ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 

 

ผลการด าเนินงาน(D) 
    เนื่องจากภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในมีอาจารย์
ประจ าสังกัดภาควิชาจ านวนมากแต่ประจ าหลักสูตร
ปริญญาตรีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเพียง 6 คนในปัจจุบัน 
แต่บุคลากรมีคุณวุฒิเป็นศาสตราจารย์ในสาขาการ
ออกแบบภายใน คนแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงการ
ปฏิบัติงานอาชีพมัณฑนากร และมีประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส่วนคณาจารย์ที่
เกินจากหลักสูตรปริญญาตรีอยู่จึงได้รับความไว้วางใจจาก
คณะวิชาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ได้เข้าร่วมและ
รับภารกิจงานเป็นอนุกรรมการ ประธาน กรรมการสภา

ตกแต่งภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผลงานของ 
ผศ.เอกพงษ์   
ตรีตรง  
จ านวนมาก 
ที่ไม่สามารถ
น ามานับภายใน
หลักสูตร  อัน
เนื่องจากไม่ได้
ประจ าหลักสูตร
เนื่องจากเกณฑ์ 
สกอ. 

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 
มหาวิทยาลัย กรรมการประจ าหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายต าแหน่ง 
ซึ่งภารกิจของคณาจารย์ทุกท่านเหล่านี้ก็ได้ใช้ช่องทางการ
ประชุมภาควิชาและใช้โซเชียลมีเดียกรุ๊ปที่ตั้งขึ้นมาทุก
ระบบได้อย่างมีคุณภาพเป็นอย่างยิ่งในการรายงานการ
ปฏิบัติงานให้ทราบภารกิจซึ่งและกันได้อย่างดี แต่ปัญหาที่
เกิดคือการที่ยังขาดประสิทธิภาพที่จะสามารถจัดการกับ
ภารกิจภายนอกจ านวนมากของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลายท่านที่สังกัดภาคแต่ไม่ได้ประจ าหลักสูตรใดๆ ใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลงานสร้างสรรค์อันสร้างคุณูปการยิ่ง
เป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติซึ่งไม่สามารถ
น ามาระบุใช้ชี้คุณภาพท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ
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
สังกดัภาคแต่ไม่ประจ าหลักสูตร อีกหลายท่านทาง
ภาควิชาได้น าข้อมูลน าส่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษามคอ.1ของสายศิลปกรรม 
เพ่ือให้คณาจารย์ที่มีทักษะและผลงานสร้างสรรค์เป็นเลิศ
เหล่านี้ที่สังกัดภาควิชาขึ้นไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเกณฑ์
เทียบเคียงกับต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 

 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(A) 

จากการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตาม
ระบบและกลไกรวมไปถึงการติดตามประเมินผลดังกล่าว
ท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารและ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่มีความรุดหน้าอย่างยิ่งในปี
การศึกษานี้ โดยคณาจารย์ประจ าหลักสูตรและไม่ประจ า
หลักสูตรสังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในแต่ละท่าน
ได้มีความตระหนักมากข้ึนและมีแนวทางการพัฒนา
คุณภาพของตนเองทุกท่านซึ่งอยู่ระหว่างการตั้งค่า
เป้าหมายเพื่อชี้วัด และการติดตามตรวจสอบถึงผลใน
ล าดับต่อไป ในปีการศึกษา 2560 ผศ.ชัยณรงค์ อริยะ
ประเสริฐ ได้เสนอเป็นผู้ขอบรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ
ในระดับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาฯ โดย
มีแผนการศึกษาในระบบไม่เกิน 4 ปี และในขณะนี้ได้ผ่าน
หัวข้อวิทยานิพนธ์เรียบร้อยและจะน าเสนอความก้าวหน้า
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยเป็นวิทยานิพนธ์ที่ว่าด้วย
การออกแบบเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะได้น าผล
ของวิทยานิพนธ์มาใช้ประโยชน์ได้ในหลักสูตรและ
หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตได้ต่อไปในอนาคต 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์  
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

(1) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
0 x 100/ 6 = 0 

ตารางที่ 1.1-1 

 (2) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
2 x 100/ 6 = 33.33 

ตารางที่ 1.1-1 

 (3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(1.00+6.00) x 100/ 6 = 116.67 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
4.2(1) สรุปจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  
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จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน - ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 6 ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน - ตารางที่ 1.1-1 
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาตร ี ร้อยละ - หมายเหตุ : 
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาโท ร้อยละ 100 หลักสตูร 

ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 

- สนับสนุนให้
อาจารย์คณุวุฒิ
สูงไปปฏิบตัิ
ภารกิจให้กับ
คณะวิชาด้าน
การเปิด
หลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 0.00  เกณฑ์ประเมิน  : 0.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 0.00  เกณฑ์ประเมิน  : 0.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20  ผลการด าเนินงาน     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 20  เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป) 
 
4.2(2) สรุปจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามต าแหน่งวิชาการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน - ตารางที่ 1.1-1 
รองศาสตราจารย ์ คน - ตารางที่ 1.1-1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 2 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 4 ตารางที่ 1.1-1 
รวมอาจารย์ผูร้ับผดิชอบที่มีต าแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) คน 2  
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 33.33  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 33.33  เกณฑ์ประเมิน  : 2.78  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 33.33  เกณฑ์ประเมิน  : 2.78  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  : 1.67  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
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4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี
น้ าหนัก จ านวน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
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 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

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

0.80   

ตารางที ่4.2.4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
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
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

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

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 
5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 1 1.00 
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต ารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 3 0.60 
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 7 2.80 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 2 1.60 
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 1 1.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 6 
จ านวนผลงานวชิาการทั้งหมด 1 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 13 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสตูร 
1.00 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.00 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของประจ า/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

16.67 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

100 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.17 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

25.00 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 73.33  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 116.67  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 20  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์   
โปรด Update ผลการด าเนนิงานส่วนนี้ด้วยข้อมูลที่

เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2560 (หลังปรับปรุงหลักสูตร) 
พร้อมกล่าวถึงเป้าหมายเชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ ที่
เก่ียวข้องตามนโยบายของหลักสูตร (ถ้ามี) 
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 3.83 

ผลส ารวจจาก
คณะฯ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

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 ร้อยละ 116.67 5.00 

4.2    รวม 7.78/ 3 = 2.59 
4.3 ระดับ 2 ระดับ 4 4 

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. ยังมีคณาจารย์สังกัดภาคที่ยังไม่ประจ าหลักสูตรอีกหลายท่านที่สามารถพัฒนาทางวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ได้อีกเป็นจ านวนมากส าหรับการรองรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

       2. การจัดการผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีค่าระดับที่สูงอยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก (4.50) 
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หมวดที ่5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบีย
น 

สอบ
ผ่าน 

081101ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร 

2/60 7 17 18 17 9 1 - - - - - - 69 69 

081 102 
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน  

1/60 12 7 8 14 8 3 9 5 - - - - 66 61 

081 103 
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

2/60 6 14 1 13 8 7 - 7 - - - - 56 49 

082 102 มนุษย์
กับการสร้างสรรค ์

2/60 - 1 5 - - - - - - - - - 6 6 

082 109 ดนตร ี
วิจักษ์ 

1/60 31 10 2 7 4 8 5 1     68 67 

083 104  
กีฬาศึกษา 

1/60 70 - - - - - - - - - - - 70 70 

083 109การใช้
ชีวิตอย่าง
สร้างสรรค ์

1/60 17 38 5 5 1 1 - - - - - - 67 67 

360 111  
ภูมิปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค์ 

1/60 59 46 - - - - - - - - - - 105 105 
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สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษ

า 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบี
ยน 

ส
อ
บ
ผ่า
น 

360 101  
การออกแบบ 1 

1/60 9 16 20 11 10 - - - - - - - 66 66 

60 13.64 24.24 30.30 16.67 15.15 0 0 0     66 66 
59 2.88 8.64 42.20 21.6 20.6 2.88 0 0     69 69 
58 0 18.84 23.19 33.33 17.39 5.80 1.45 0     69 69 

360 103  
วาดเส้น 1         
                           

1/60 2 7 13 18 21 5 - - - - - - 66 66 

60 3.03 10.60 19.70 27.27 31.82 7.58 0 0     66 66 
59 0 2.88 24.48 36 30.24 5.76 0 0     69 69 
58 1.45 8.70 14.49 27.54 20.29 27.54 0 0     69 69 

360 105   
ศิลปะปฎิบัติ     
 I  2 คน         
 

1/60 2 3 14 15 21 9 - - - - - - 66 62 

60 3.03 4.54 21.21 23.73 31.81 13.63 0 0     66 64 
59 0 5.76 17.28 20.16 47.52 8.64 0 0     69 69 
58 5.80 7.25 15.94 15.94 28.99 23.19 2.90 0     69 69 

360 107  
การเขียนแบบ
เบื้องต้น  

1/60 10 10 8 20 9 6 5 - - - - - 68 68 

60 14.49 14.49 13.04 28.98 14.49 5.77 7.24 0     69 69 
59 5.79 5.79 23.18 23.18 26.08 8.69 7.24 0     69 69 
58 11.43 8.57 14.29 33.14 17.14 11.43 0 0     70 70 

360 112 
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น 

1/60 62 15 19 5 1 - 1 - - - - - 
10
3 

10
3 

361 103  
การออกแบบภายใน 
2   I  2 คน         

1/60 13 24 19 9 4 - - - - - - - 71 69 

361 104  
วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อการออกแบบ
ภายใน 

1/60 35 31 4 - - - - - - - - - 70 70 

361 105 1/60 7 15 12 8 27 1 - - - - - - 70 70 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษ

า 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบี
ยน 

ส
อ
บ
ผ่า
น 

สถาปัตยกรรมศึกษา 
1 
361 106  
การออกแบบเครื่อง
เรือน 1 

1/60 3 2 25 29 6 5 - - - - - - 70 70 

360 102  
การออกแบบ 2  
 

2/60 6 22 16 17 7 - - - - - - - 68 68 

60 8.83 32.35 23.53 25.0 10.29 - - - - - - - 68 68 

59 15.94 27.54 7.25 13.04 31.88 - - - - - - - 69 69 

58 15.94 17.79 23.19 13.04 5.80 1.45 - - - - - - 69 69 

360 104  
วาดเส้น 2  

2/60 4 4 25 13 11 8 3 - - - - - 68 68 

60 5.88 5.88 36.76 19.11 16.17 11.76 4.41 - - - - - 68 68 

59 10.14 10.14 15.94 34.78 11.59 13.04 4.34 - - - - - 69 69 

58 8.70 21.74 28.99 8.70 2.90 - - - - - - - 69 69 

360 106  
ศิลปะปฎิบัติ 2 

2/60 6 3 12 21 25 - - - - - - - 67 67 

60 8.95 4.47 17.91 31.34 37.31 - - - - - - - 68 68 

59 5.76 11.52 20.16 37.44 24.48 - - - - - - - 69 69 

58 2.86 5.71 30.0 42.86 18.57 - - - - - - - 70 70 

360 108  
ศิลปะไทยปริทัศน์                                                 

2/60 3 19 17 12 12 5 - - - - - - 68 68 

60 4.50 27.85 25.00 17.65 17.65 7.35 - - - - - - 68 68 
59 4.32 11.52 36.00 41.76 5.76 - - - - - - - 69 69 

58 5.71 18.57 37.14 22.86 12.86 2.86 - - - - - - 70 70 

361 101  
การเขียนแบบ
ภายใน I 2 คน 

2/60 4 8 7 18 11 11 7 
- 

- - - - 68 66 

60 5.88 11.76 10.29 26.47 16.17 16.17 
10.2

9 
- - - - - 68 68 

59 7.24 8.69 27.53 30.43 13.04 8.69 4.34 - - - - - 69 69 

58 7.04 8.45 11.26 28.16 29.57 11.26 4.22 - - - - - 69 69 

361 102  
การออกแบบ
ภายใน 1 I 2 คน 

2/60 17 16 18 8 6 1 - - - - - - 68 66 

60 25 23.18 26.47 11.76 8.82 1.47 - - - - - - 69 69 



43 
 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษ

า 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบี
ยน 

ส
อ
บ
ผ่า
น 

59 23.18 23.18 27.53 18.84 7.24 - - - - - - - 69 69 

58 24.28 14.28 28.57 20 8.57 - - - - - - - 70 70 

361 107  
การออกแบบ
ภายใน 3  I 1 คน 

2/60 30 16 14 6 3 1 - - - - - - 71 70 

361 108 
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 2  

2/60 - - 12 16 31 8 3 - - - - - 70 70 

361 109  
การออกแบบเครื่อง
เรือน 2 

2/60 45 17 8 - - - - - - - - - 70 70 

361 110  
ประวัติการ
ออกแบบภายใน
และเครื่องเรือน
ตะวันตก 

2/60 22 12 8 12 12 2 1 - - - - - 69 69 

361 111 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 1 

2/60 8 14 13 16 13 5 - - - - - - 69 69 

361 201การ 
ออกแบบภายใน 4 

1/60 10 14 30 10 4 - - - - - - - 68 68 

60 14.70 20.58 44.11 14.70 5.88 - - -     69 69 

59 11.59 14.49 30.43 23.18 15.94 4.34 - -     69 69 

58 24.24 18.18 19.70 18.18 10.61 7.58 1.52 -     66 66 

361 202  
เทคโนโลยีอาคาร
และงานระบบเพื่อ
การออกแบบ
ภายใน I 6 คน 
 

1/60 1 5 17 21 17 1 - - - - - - 68 62 

361 203 
มัณฑนศลิป์ไทย 

1/60 2 5 22 23 12 4 - - - - - - 68 68 

361 204 
คอมพิวเตอร์เพื่อ

1/60 6 6 17 29 7 3  1 - - - - 69 68 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษ

า 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบี
ยน 

ส
อ
บ
ผ่า
น 

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

2/60 
 

- 5 19 20 13 4 4 1 - - - - 69 65 

60 0 7.24 27.54 28.99 18.84 5.80 1.44      69 68 
59 0 4.34 23.18 42.02 18.84 8.69 1.44    1.44  69 68 
58 0 4.92 19.67 36.07 27.87 8.20 - 1.64       

361 206 
มัณฑนศลิป์ 
ตะวันออก I 21 คน 

2/60 3 4 12 24 6 - - - - - - - 70 49 

361 207 
สัมมนาการ
ออกแบบภายใน 

2/60 - - - - - - - - 70 - - - 70 70 

361 208 
วิธีวิจัยเพื่อการ
ออกแบบภายใน 

 
2/60 

 
13 14 39 2 2 - - - - - - - 70 70 

361 210  
การออกแบบ
ภายใน 6  

1/60 
 

3 9 24 25 5 3 1 
- - - - - 

70 70 

361 211   
การเตรียม 
ศิลปนิพนธ์ I 15 
คน 

1/60 5 5 16 17 10 2 - - - - - - 70 55 

361 212 การ
บริหารงานองค์กร
เพื่องานออกแบบ
ภายใน  I 1 คน 

1/60 15 7 33 12 - - - - - - - - 68 67 

361 213 การ
ปฏิบัติวิชาชีพ
มัณฑนากร 

2/60 30 23 17 - - - - - - - - - 70 70 

361 214 
ศิลปนิพนธ ์

1/60 1 2 - 2 - - - - - - - - 5 5 

361 214 
ศิลปะนิพนธ์  

2/60 
W 12 

15 15 21 - - - - - - - - - 70 63 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษ

า 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบี
ยน 

ส
อ
บ
ผ่า
น 

I 7 คน  
361 215 
ศิลปะและของ
ตกแต่งเพื่องาน
ออกแบบภายใน 

2/60 6 - - - - - - - - - - - 6 6 

361 215 ศิลป
นิพนธ์ (หลักสูตร
2547) 

2/60 1  1 - - - - - - - - - 2 2 

361 216 
ออกแบบฉาก 1/60 4 7 13 2 - - - - - - - - 26 26 

361 222 
แนวความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบภายใน 
 

2/60 - 5 - - - - - - - - - - 5 5 

361224 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการ
ออกแบบภายใน 

1/60 4 16 9 3 - - - - - - - - 32 32 

 
 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล-การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา 
ในหลักสูตร 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

เนื่องจากการยกร่างหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์สกอ.ในปีที่ผ่านมา มีการปรับปรุงรายวิชาเลือกซึ่งให้
ท าการเลือกได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3  เป็นต้นไปท าให้รายวิชาในชั้นปีที่1และ2ยังคงเป็นลักษณะเดิม ดังนั้นจึงท าการ
พิจารณาข้อมูลการกระจายคะแนนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปรับปรุง 2560 ในรายวิชาตลอดปี
การศึกษาต้น และปลาย ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2558 เพ่ือ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของการกระจายคะแนนในแต่ละปี ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องตามนโยบายของหลักสูตร (ถ้า
มี) ดังตัวเลขค่าเฉลี่ยร้อยละของการกระจายคะแนนของนักศึกษาชึ้นปีที่1 ในหน้าที่ 54 จ านวน 10 รายวิชา 
พบว่าในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญมากนักทั้งนี้เนื่องจากยังคงเป็นลักษณะของ
กระบวนการรับเข้าในลักษณะเดิมคือรับนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ตามท่ีหลักสูตรได้ก าหนดขึ้น จึงท าให้ค่าเฉลี่ย
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การกระจายคะแดนนเปรียบเทียบตลอดทั้งสามปีในภาพรวมเป็นไปในลักษณะเดียวกันตลอดทั้งสามปี โดยในปี
การศึกษาใหม่ 2561 นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับเข้าโดยที่ประชุมทปอ. ซี่ง
อาจจะมีผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้สอดคล้องกับวิชาชีพและทักษะที่ต้องฝช้คตลอด
การศึกษาท้ัง 4 ปี ให้มากยิ่งข้ึนกว่าในทุกปี 

ในรายวิชา 361 101 การออกแบบ1 360 103 วาดเส้น1 360 105 ศิลปะปฏิบัติ และ 360 107การ
เขียนแบบเบื้องต้น กลุ่มรายวิชาแกนทักษะมัณฑนศิลป์ชุดนี้จากคุณภาพของการกระจายคะแนนพบว่ามี
สัดส่วนโดยรวมของกลุ่มที่ท าคะแนนได้น่าพึงพอใจมากขึ้นไปถึงระดับดีเยี่ยมอยู่ในระดับที่สูงขึ้นโดยตลอดและ
ต่อเนื่องทั้งสามปี และจากการรับทราบผลการทวนสอบประจ าปี 2560 พบว่างานที่ระบุเป็นไปตามแผนการ
สอน ทั้งปริมาณที่มอบหมายตลอดทั้งภาคการศึกษา รวมถึงการประเมินคะแนนสอดคล้องกับคุณภาพของงาน 
สะท้อนถึงความรู้และทักษะที่ไดรับและพัฒนาอย่างดี ตลอดจนการวัดผลสอดคล้องกันเป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยอาจมีประเด็นในการเปรียบเทียบผลงานของกลุ่มที่ไดคะแนนปานกลาง คะแนนผ่านเกณฑ์และกลุ่มท่ีได้ไม่
ผ่านเกณฑ์มาดูมาตรฐานเพ่ือประกอบพิจารณาให้มากยิ่งขึ้น และให้พิจารณามากขึ้นเป็นพิเศษในเรื่องสีและ
ทฤษฎีสีให้มากยิ่งข้ึน  

ในกลุ่มวิชาที่มีคะแนนนักศึกษาผ่านเกณฑ์ลดลง คือวิชาเขียนแบบภายในซึ่งเป็นงานปฏิบัติในห้องและ
การบ้านซึ่งเป็นการเรียนเขียนท าซ้ าเพ่ือสร้างความคุ้นเคยและความช านาญ ซึ่งเรียนพร้อมกับวิชาออกแบบ
ภายใน 1 ที่เปน็การออกแบบขั้นต้นในที่พักอาศัยซึ่งต้องน าเอาความรู้จากทักษะในรายวิชาเขียนแบบภายในมา
ใช้อย่างเต็มที่ แต่มีงานซ้อนกันอยู่จ านวนมาก ผู้ทรงได้ประเมินพิจารณาแล้วพบว่าควรมีการบูรณาการรายวิชา
ที่ต้องใช้ทักษะมาประกอบในการท างาน เช่นการเขียนแบบ และการทัศนียภาพควรบูรณาการเพ่ือลดปริมาณ
งานที่ซ้ าซ้อนกันลงเพ่ือให้ได้คุณภาพผลงานที่ดียิ่งขึ้น  

 
โมเดลแสดงกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร(PDCA) 

 

 

การออกแบบหลักสูตร  (A)  

ใช้กลไกตามเกณฑ์การปรับหลักสูตรปกติของ  สกอ. ในปี 2559   ครบรอบท่ีมีการทวนสอบ 
ทุกรายวิชา จึงได้ในวาระในที่ประชุมภาควิชา ท าการก าหนดเป็นวาระประชุม โดยน าผลของการทวนสอบทุก
รายวิชา และผลจากข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามสัดส่วนวิชาการและวิชาชีพตาม
เกณฑ์ของสกอ. เพ่ืออภิปรายและหาข้อสรุปในการปรับหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
ภาควิชาล้วนเป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพออกแบบระดับประเทศ เป็น

น าประเด็นการออกแบบ
หลักสตูรและสาระของ

รายวิชาเข้าสู่วาระประชุม
กรรมการบริหาร หลักสูตร/

ภาควิชาปกติ (ผลของ
ประเมินหลักสูตรจาก

ผูท้รงคุณวฒิุตามกลไก
สกอ.) 

น าผลทีไ่ด้เสนอผ่านท่ีประชุม
ฯ เพื่ออภิปรายในวาระประ

ขมุ 

ข้อสรุปและเสนอแนะจาก
การอภิปรายในท่ีประชุมฯ 

น าผลจากอภิปรายในท่ีประชุมฯในประเด็นด้านการออกแบบ
หลักสูตรและสาระของรายวิชาไปบรรจุในการปรับมคอ.2,3 

ก าหนดแผนการปรับปรุงในรอบถัดไป ก าหนดระบบและกลไกใน
การตรวจติดตามและผู้รับผิดชอบ 
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กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ ราชบัณฑิต กรรมการบริหารสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย และ
อนุกรรมการของสภาสถาปนิก ต่างช่วยกันให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินผลการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยตลอด และต่อเนื่องมาอย่างยาวนานและ
ต่อเนื่องมาตลอด 61ปี ในฐานะต้นแบบหลักสูตรวิชาชีพมัณฑนากรแห่งแรกของประเทศไทย ในระดับ
มหาวิทยาลัยอย่างมีส านึกรับผิดชอบต่อภารกิจ 
 

การด าเนินการตามหลกัสูตร (D) และการตดิตามตรวจสอบการด าเนินการ(C) 

• ในรายวิชาหลักของหลักสูตรใช้กลไกของสกอ. ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ โดยมีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงในการจัดหาอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  ผู้มีความรู้/ประสบการณ์ เข้ามาเติมในรายวิชา
อย่างต่อเนื่อง จากผลของการทวนสอบรายวิชา ในเอกสารการประเมินในมคอ.5 และการปรับในมคอ.
3 รายวิชา 361 102 การออกแบบภายใน 1, 361 202 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบในการ
ออกแบบภายใน วิชา 361 201 การออกแบบภายใน 4 ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ก็นังคงมีการพัฒนา
และปรับปรุงรายวิชาอยู่อย่างต่อเนื่องโดยปรับวิธีการสอน รวมถึงการเปลี่ยนสถานที่ศึกษษดูงานให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ให้มากยิ่งข้ึน 

• มีการประชุมเพ่ือสรุปผลของวิชาศิลปนิพนธ์ ทบทวนเกณฑ์ตัดสิน และการเปลี่ยนแปลงระเบียบและ
ข้อก าหนดโดยใช้มติของวาระประชุมของภาควิชา โดยคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ สาขาการออกแบบ
ภายใน (เอกสารรายงานการประชุม เดือนธันวาคม 2560 และเดือน มิถุนายน 2561) 

• ในหลักสูตรรายวิชา 361 209 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงาน
จริง โดยมีคณะกรรมการจากภาควิชา ให้นศ.ได้ท าINFOGRAPHICและบรรยากาศในการท างานของท
ทั้งชั้นปีซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ในการติดตามการท างานของนศ.โดยให้นศ.มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการ
ติดตามกันเอง 

• ในหลักสูตร และรายวิชา 361 201 การออกแบบภายใน 4 361 203 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบ
เพ่ือการออกแบบภายใน มีการศึกษาดูงานโดยคณะวิทยากร และอาจารย์พิเศษท่ีหน้างานในสถานที่
อาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่ได้รับรองมาตรฐานด้านต่างๆจากสถาบันรับรองระดับนานาชาติ(ภาพ
การทัศนศึกษาดูงานที่อาคารFYI พระรามสี่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาคารสสส.) 

• ในหลักสูตร รายวิชา 361 107 ออกแบบภายใน3 มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
น าคณะนักศึกษาในรายวิชา เข้าท าการออกแบบร้านค้าเพ่ือพัฒนาชุมชนในตัวเมืองจังหวัดนครปฐม
และข้างเคียง 
 
(A) การน าผลการตรวจติดตามไปสู่การสรุปและประเมนิเพ่ือปรับปรุง 

การด าเนินการที่ผ่านมาใช้กลไกการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชาโดยการประชุม 
ร่วมกันเพื่อติดตาม เพื่อประเมินและเพ่ือสรุป โดยผลที่ได้ปัจจุบันคือการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 
ผ่านสภามหาวิทยาลัย และได้ด าเนินการน าส่งไปยังสภาสถาปนิกเพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการรับรองหลักสูตรตาม
เกณฑ์ สกอ.เรียบร้อยแล้ว  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

ศึกษาการรายงานผลด าเนินงาน หน้า 43-46 - ผลการทวนสอบหลักสูตร
2560 จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
- มคอ.3และมคอ5ย้อนหลัง3ปี 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมนิตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4 คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ี 5.2) 
      การพิจารณาข้อมูลการกระจายคะแนนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปรับปรุง 2560 ในรายวิชาตลอด
ปีการศึกษาต้นและปลาย ปี2560 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 เพ่ือพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงของการกระจายคะแนนในแต่ละปี ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องตามนโยบายของหลักสูตร (ถ้ามี) ดังตัวเลข
ค่าเฉลี่ยร้อยละของการกระจายคะแนนของนักศึกษาชึ้นปีที่1 ในหน้าที่ 43 จ านวน 10รายวิชา และจากการ
พิจารณาผลการเรียนในหลักสูตร55 ของนศ.ชั้นปีที2-4 ท าให้ในที่ประชุมภาควิชา  โดยหวัหน้าภาควิชาได้
มอบหมายให้อ.ไพบูลน์และอ.ศุภสุมน ได้ท าการช่วยกันสร้างกระบวนการเชื่อมต่อของรายวิชาที่มีความ
เกี่ยวข้องกันตามภาพที่แสดงดังนี้เพ่ือเห็นการเชื่อมต่อกันของรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน 
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ภาพแสดงการเชื่อมโยงรายวชิา โดยอาจารยไ์พบลูน์ จิรประเสริฐกูล และอาจารย์ศุภสุมนญ์  โสภาจิตต์วัฒนะ  
ในวาระการประชุมภาค เมื่อ มิถุนายน 2561 

 
 

โมเดลแสดงกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (PDCA) 

 

 
มีการวางแผน กระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (P)  

หลักสูตรฯ ใช้วาระและมติของที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชา ท าการรับรองผลของม
คอ.5 โดยจัดประชุมโดยคณาจารย์ที่ได้รับมอบหมายภารกิจ    จัดท าแผนและการจัดการ  โดยมีการ
ด าเนินการตามแผนงานไปตามข้ันตอน  โดยแต่ละรายวิชามีอาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้ดูแลไปตามหมวดรายวิชา  

น าประเด็นการวางระบบ
ผู้สอนเข้าสู่วาระประชุม

กรรมการบริหาร 
หลักสตูร/ภาควิชาปกติ 
(ผลของประเมินมคอ.5) 

ผลของมคอ.5 ทีเ่สนอผ่านท่ี
ประชุม เพื่ออภิปรายในวาระ

ประขมุ 

ข้อสรุปและเสนอแนะจากการ
อภิปรายในที่ประชุมฯ 

น าผลทวนสอบรายวิชาในประเด็นด้านการวางระบบผูส้อนไป
บรรจุในมคอ.5 ก าหนดแผนการปรับปรุงรายวิชา และให้มผีล

ในการปรับมคอ.3ต่อไป 
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ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามสกอ.และระเบียบของ สภาสถาปนิก โดยสังเกตหลักฐานที่พบได้
จาก มคอ.5 และน าผลที่ได้มาใช้ในการปรับมคอ.3 ของปีการศึกษาต่อไป (D) 

จากตารางความสัมพันธ์ของรายวิชาจะเห็นถึงตัวโจทย์ออกแบบและปริมาณผลงานทั้งงานในห้องและ
การบ้านในแต่ละวิชา ซึ่งมีข้อสังเกตว่าแต่ละรายวิชา โดยเฉพาะสนับสนุนจะขาดความต่อเนื่องเช่นวิชาด้าน
ไทยที่แต่ก่อนมีต่อเนื่องกันทุกปีจนน าไปสู่การสร้างงานไทยที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตร รวมถึงวิชาการออกแบบ
ที่เก่ียวข้องกับวิชาในหมวดเทคโนโลยีของสภาสถาปนิกอาชีพนั้น ระยะเวลาในภาคการเรียนจะค่อนข้างลักลั่น
กับความเป็นจริง ซึ่งในที่นี่ได้ปรับแก้ปัญหาไปโดยการสอนแทรกเนื้อหาและมอบหมายงานแสดงความรู้ความ
เข้าในใจการท าตัวโปรเจคท์ออกแบบภายใน 

  

 
ภาพแสดงบรรยากาศการประชุมภาควิชา ในเดือน มิถุนายน 2561 

 
การติดตามผลด าเนินการวางระบบผู้สอนและการการจัดการเรียนการสอน (C)  

โดยคณาจารย์ประจ าภาควิชาที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชา 
ท าการตรวจติดตามผลการด าเนินการตามแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปแต่ละรายวิชาจะใช้ผลการ
รายงานในมคอ.5 ท าการประเมินผลและสรุปทวนเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนการเรียนในมคอ.3 รอบต่อไป 
(หลักฐานจากมคอ.3และมคอ.5 วิชา 361 102 การออกแบบภายใน1, วชิา 361201 เทคโนโลยีอาคารและ
งานระบบเพ่ือการออกแบบภายใน, วิชา 361102 วิชา 361203 การออกแบบภายใน 1 และ การออกแบบ
ภายใน 4)  มีการจัดการความรู้จากอาจารย์ผู้สอน สร้างเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
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สอนที่บูรณาการกับการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม วิชาออกแบบภายใน3 มีการออกแบบให้กับ
ร้านค้าภายในเทศบาลนครปฐม   และข้างเคียง    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  วิชาวัสดุอุปกรณ์และวิชาออกแบบ
เครื่องเรือน มีการออกแบบรับค าปรึกษาใช้สถานที่ปฏิบัติงานท าชิ้นงานจริงร่วมกับบริษัทภายนอก (บริษัท
Panel Plus) และน าชิ้นผลงานจ านวนทั้งหมดกลับมาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องเรือนใช้สอย อยู่ในห้องศูนย์เรียนรู้
ด้วยตนเอง ทีช่ั้น 2 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 

 
การด าเนินการตามข้อสรุปสู่การพัฒนากลไกการวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน (A) 

 โดยสืบเนื่องจากการประชุมวาระเกาะเต่าในปีที่แล้วจนถึงการประชุม 6 ครั้ง ในปีการศึกษา 2560 
ภาควิชาฯได้อภิปรายกันในประเด็นปัญหาเรื่องการปรับวิทยาเขต เพ่ือจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
เนื่องจากหลักสูตรรับผลกระทบจากนโยบายมาจากคณะฯ ในการปรับซ่อมวิทยาเขตวังท่าพระ และได้ย้าย
วิทยาเขตท าการสอนนักศึกษาและกระทบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มาเป็นเวลาหกภาคการศึกษาแล้ว ที่ผ่านมา
คณาจารย์และนักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาต่างรับทราบปัญหา และเชื่อมั่นในคุณภาพของหลักสูตรมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบต่างๆเพ่ือท าความเข้าใจและให้ความเชื่อมั่นกับผู้ปกครองและนักศึกษา รวมถึงการ
ติดต่อกันและกันเพ่ือรับข้อมูลข่าวสารจากภาควิชา ผ่านระบบ Social media ที่มีประสิทธิภาพและการทวน
สอบรายวิชาของชั้นปีที่ 1 ทุกรายวิชา โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ ที่ประชุมจะได้หารือและก าหนดผู้สอนและ
แนวทางการสอนรวมถึงการสอนการมอบหมาย และเกณฑ์คะแนนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป  ในการ
ประชุมภาควิชาที่พัทยาต่อไป (16-18 กรกฎาคม 2561) 
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ภาพบรรยากาศการทวนสอบเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา 

 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การวางระบบผู้สอน
และกร ะบวนกา ร
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 

ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้จากการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน หน้า 43-48 

- บันทึกทวนสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
27 มิถุนายน 2560 
- มคอ.3  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดบั 4  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4 คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ 5.3) 
โมเดลแสดงกระบวนการในการประเมินผู้เรียน (PDCA) 
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การวางแผนการประเมินผู้เรียน (P) 

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

 
การด าเนินการในการประเมินผู้เรียน (D) 

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

 
การติดตามและตรวจสอบการประเมินผลผู้เรียน (C)  

เนื่องจากในหลักสูตรปรับปรุง 2555 และ 2560 มีการเปลี่ยนแปลงในชั้นปีที่ 3 และจ านวนรับนศ.เท่า
เดิมคือ70 คน ดังนั้นใน มคอ.5 ของรายวิชาจึงจัดการเรียนการสอนมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง จึงได้ท าการ
เปรียบเทียบ 10 รายวิชาเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์อย่างน้อย 3 ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาในรายวิชา
เดียวกันใน มคอ.5 รายวิชา 361 102 การออกแบบภายใน 1, รายวิชา 361 201 การออกแบบภายใน 4 และ
รายวิชา 361203 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบในการออกแบบภายใน เพ่ือให้เห็นรูปแบบของการกระจาย
คะแนน การเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา ปัญหาที่พบ และการแก้ไขปัญหาในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน โดยพบว่านักศึกษาแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันในการสนใจและการเรียนรู้ เมื่อท า
การเปรียบเทียบค่าระดับคะแนนที่ได้ 3 ปี พบว่าการกระจายคะแนนเกาะกลุ่มไปในทิศทางเดียวกันคือผ่าน
เกณฑ์และอยู่ในระดับที่ดีและพอใช้ กลุ่มคะแนนน้อยและไม่ผ่านเกณฑ์ อยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพ
ของนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีความปรารถนาที่จะเรียนในหลักสูตรจึงมีความพยายามและ
กระตือรือล้นในการเรียน 

  
การติดตาม สรุปผลเพื่อน ามาสู่การปรับประสิทธิภาพในกระบวนการประเมินผลผู้เรียน (A) 

จากผลของ มคอ.5 โดยรวมทุกรายวิชา และจากการอภิปรายกันในกลุ่มคณาจารย์ที่ท าการสอน ได้
ข้อสรุปว่าผลของผู้เรียนที่ได้มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่จัดวิทยาเขตการสอนที่วังท่าพระไปบ้าง โดยชั้นปี

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 าหนดผู้ตดิตามและค่าเป้าหมายต่อไป 
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ต้นๆ มีทักษะที่ดียิ่งขึ้นเนื่องด้วยความต่อเนื่องในการท างานในรอบสัปดาห์ การติดตามตรวจสอบการท างาน
ตนเองเปรียบเทียบกับเพ่ือนมีมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันงานโปรเจคท์ออกแบบมีการเปลี่ยนแปลงโดยการ
จัดเป็นทีมการเรียนรู้กับคณาจารย์แต่ละคนตามสัดส่วน 1:8 และใกล้เคียง 1:8 จึงท าให้นักศึกษากับอาจารย์
หลายกลุ่มสามารถแสดงความโดดเด่นในการท างานที่แตกต่างกันในแต่กลุ่มได้มากยิ่งข้ึน ทั้งในด้าน
กระบวนการออกแบบ การพัฒนาทักษะการออกแบบ การแก้ปัญหา การน าเสนอผลงาน การเรียบเรียง
เอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลมาจากการที่เกือบทุกคน(ท้ังอาจารย์และนักศึกษา) ต้องย้ายสถานที่เรียน
และท างานมาอยู่หอพักเพ่ือท างานและใช้ชีวิตตลอดภาคการศึกษา ท าให้มีความต่อเนื่องในการเรียนรู้ระหว่าง
สัปดาห์และความต่อเนื่องบูรณาการของแต่ละรายวิชาที่สัมพันธ์กันนั้นมีความสอดคล้องกัน รายวิชาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3และ 4 ที่ท ารายงานร่วมกันในช่วงสัปดาห์จะเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งน่าจะได้
น ามาเป็นผลในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและรายวิชารวมถึงวิทยาเขตที่เรียนให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกันต่อไปในอนาคต 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 

ในรายวิชา 361101 การออกแบบ 1, 360103
วาดเส้น 1, 360105 ศิลปะปฏิบัติ และ 360107 
การเขียนแบบเบื้องต้น กลุ่มรายวิชาแกน ทักษะ
มัณฑนศิลป์ชุดนี้ จากคุณภาพของการกระจาย
คะแนน พบว่ามีสัดส่วนโดยรวมของกลุ่มท่ีท า
คะแนนได้น่าพึงพอใจมากขึ้นไปถึงระดับดีเยี่ยม
อยู่ในระดับที่สูงขึ้นโดยตลอดและต่อเนื่องทั้งสาม
ปี และจากการรับทราบผลการทวนสอบประจ าปี 
2560 พบว่างานที่ระบุเป็นไปตามแผนการสอน 
ทั้งปริมาณที่มอบหมายตลอดทั้งภาคการศึกษา 
รวมถึงการประเมินคะแนนสอดคล้องกับคุณภาพ
ของงาน สะท้อนถึงความรู้และทักษะที่ไดรับและ
พัฒนาอย่างดี ตลอดจนการวัดผลสอดคล้องกัน
เป็นไปตามมาตรฐาน โดยอาจมีประเด็นในการ
เปรียบเทียบผลงานของกลุ่มที่ไดคะแนนปาน
กลาง คะแนนผ่านเกณฑ์และกลุ่มท่ีได้ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาดูมาตรฐานเพื่อประกอบพิจารณาให้
มากยิ่งขึ้น และให้พิจารณามากข้ึนเป็นพิเศษใน
เรื่องสีและทฤษฎีสีให้มากยิ่งขึ้น  

ในกลุ่มวิชาที่มีคะแนนนักศึกษาผ่านเกณฑ์
ลดลง คือ วิชาเขียนแบบภายในซึ่งเป็นงานปฏิบัติ
ในห้องและการบ้านซึ่งเป็นการเรียนเขียนท าซ้ า
เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและความช านาญ ซึ่งเรียน
พร้อมกับวิชาออกแบบภายใน 1 ที่เป็นการ
ออกแบบขั้นต้นในที่พักอาศัยซึ่งต้องน าเอาความรู้

- ดูได้จากผลงานนักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ได้รับ
รางวัลทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ 
- รายงานการประชุมหลักสูตร
และภาควิชาฯ 
- มคอ 3 
- ผลการทวนสอบโดยผู้ทรงฯ
เมื่อ 27 มิถุนายน 2561 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
จากทักษะในรายวิชาเขียนแบบภายในมาใช้อย่าง
เต็มที่ แต่มีงานซ้อนกันอยู่จ านวนมาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมิน พิจารณาแล้วพบว่า ควร
มีการบูรณาการรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะมา
ประกอบในการท างาน เช่น การเขียนแบบ และ
การทัศนียภาพ ควรบูรณาการเพื่อลดปริมาณงาน
ที่ซ้ าซ้อนกันลง เพ่ือให้ได้คุณภาพผลงานที่ดียิ่งข้ึน 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน การประเมินผู้เรียน 
หน้า 64-65 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4 คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF (ตัวบ่งช้ี 5.4) 
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โมเดลแสดงกระบวนการในด าเนินการตามกรอบ TQF (PDCA) 

 

     
 
อ้างอิงและปรับปรุงจากโมเดลกระบวนการของหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ข้อที่ ตัวบ่งชี้การด าเนินการผลงาน ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร  

หลักสตูรจดัการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสตูรใน 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสตูร โดย
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 6 
คนได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมี
คณาจารย์ประจ าภาควิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ ร่วม
ด้วยเสมอ 

เอกสารประชุมภาควิชาและ
หลักฐานการลงนามการ
ประชุม 

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

รายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560 ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจาก สกอ. 
วันท่ี 31 พ.ค.60 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 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
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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ข้อที่ 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 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2560 
ภายใน 60 วัน  

รายงานผลการด าเนินงาน 
มคอ.7  
 

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

ในปีการศึกษา 2560
หลักสตูรมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.3 จ านวน 
10 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
80 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมดของช้ันปีท่ี1 ใน ปี
การศึกษา 2560 

รายงานการประชุมการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้ปีการศึกษา 2560 
ไม่ได้นับวิชาGEN ED แต่มี
การรายงานผลคะแนน 

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

มีการปรับปรุงจากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปี
การศึกษา 2560 

รายงานผลการด าเนินงาน 
มคอ.7 ปีการศึกษา 2560 

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 2560 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
จ านวน 6 คน ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพครบทุกคน รวมถึง
คณาจารย์ประจ าภาควิชา
ท่านอื่นๆด้วย 

สรุปการเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร  
ผศ.ชัยณรงค์ อบรมประกัน
คุณภาพ 
อบรมการจดัการพื้นที่
พิพิธภัณฑ ์
และอ.5 ท่านเข้าร่วมสัมนา
คณาจารย์ที่กาญจนบุรี (เว้น 
อ.ไพบลูน์) อ.ไพบลูน์มีการ
อบรมพัฒนาตนเองด้วยการ
ท างานวิชาชีพ (สัมภาษณ์
บุคลากร) 

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

ในปีการศึกษา 2560
หลักสตูรมีบคุลากรสนับสนุน
การเรยีนการสอน จ านวน 1 
คน ซึ่งผ่านการอบรมพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

ผศ.ชัยณรงค์รับทนุของคณะ
เพื่อรับการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกโดยยังคงไมล่า
เรียน มาแล้วจ านวน2ภาค
การศึกษา/ผ่านการน าเสนอ
หัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว 
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ข้อที่ ตัวบ่งชี้การด าเนินการผลงาน ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0  

ทางหลักสูตรได้ประเมิน
ระดับความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสตูร โดยได้รับคะแนน 
3.53 จากคะแนนเต็ม 5.0  

รายงานผลความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสตูร (กองแผนงาน 
มศก.) 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 

ในปีการศึกษา 2560 ทาง
หลักสตูรได้ประเมินระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่
พบว่าได้รับคะแนน 4.20 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่
(ผลการเก็บข้อมูลหลักสูตร
โดยคณุวิไลศร ีจากการใช้ 
LINEGROUP ของภาควิชา) 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 12 12 
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที ่1-5  5 5 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที ่1-5  100 100 
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน  12 12 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100 100 
คะแนนท่ีได ้ 5 5 

 
 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  บันทึกประชมุภาค 
6คร้ัง/60 

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

  มคอ2 

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

  มคอ3,5 

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

  เอกสารมคอ5 

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

  เอกสารมคอ7 

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

  เอกสารทวนสอบ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

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

  ตาราง
ความสัมพันธ์
รายวิชา 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

  สัมภาษณ์อาจารย์
ใหม ่

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  สัมภาษณ์อาจารย ์

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

  สัมภาษณ์อาจารย์
ชัยณรงค์ 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.53  ข้อมูลส่วนกลาง 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.20  ส ารวจโดย น.ส.วิไลศรี 
ช านาญกจิ 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 12   
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 12   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100   
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : 12 จาก 12 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 12 จาก 12 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 10 จาก 10 ข้อ  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : 10 จาก 10 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาใน

การ
บริหาร

หลักสูตร 

ผลกระทบของ
ปัญหาต่อ

สัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

มีอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
จ านวน
มากที่มี
ศักยภาพ

มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรหลาย
ท่านเพ่ิงจบ
การศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ซึ่ง
มีต าแหน่งทาง

ซึ่งหลักสูตรอาจมีการพิจารณาทบทวนเพื่อน าบุคลากรเข้าสู่
การน ามาใช้แสดงคุณภาพของหลักสูตรต่อไป 

เอกสาร
การจบ
การศึกษา
ระดับท่ี
สูงขึ้นของ 
ผศ.เอก
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เพียง
พอที่จะ
บริหารได้
มากกว่า 
1 
หลักสูตร
ปริญญา
บัณฑิต 

วิชาการ และมี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อสังคม
ทั้งวิชาชีพและท่ี
เกี่ยวเนื่องจ านวน
มาก ที่ไม่ได้ถูกนับ
คะแนนผลงานใน
หลักสูตรอีก
มหาศาล  

พงษ ์ตรี
ตรง และ
งาน
บริการ
วิชาการฯ 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)  

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ
การ

ตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

- - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิด

สอน 
มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
361 222 
แนวความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบภายใน 

1/60 เป็นวิชาเลือก ไมม่ี
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว 

น าผลทีไ่ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป 

 

361 223 
โครงการศึกษาส่วน
บุคคล 

1/60 เป็นวิชาเลือก ไมม่ี
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว 

น าผลทีไ่ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป 

 

361 219 
พันธุ์ไม้ตกแต่ง 

1/60 เป็นวิชาเลือก ไมม่ี
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว 

น าผลทีไ่ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป 

 

361225 นวัตกรรม
ความรู้เพื่องานออกแบบ
ภายใน 

1/60 เป็นวิชาเลือก ไมม่ี
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว 

น าผลทีไ่ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป 

 

361 221  
การน าเสนอผลงาน
ออกแบบภายใน 

2/60 เป็นวิชาเลือก ไมม่ี
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว 

น าผลทีไ่ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิด

สอน 
มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
361 218 
การออกแบบตกแต่ง
แบบไทย 

2/60 เป็นวิชาเลือก ไมม่ี
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา
ดังกล่าว 

น าผลทีไ่ด้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป 

 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ไม่ม ี - - - - - 

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมนิรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา) โปรด Update ผลการด าเนินงานส่วนนี้ด้วยข้อมูลที่เกิดข้ึนในปีการศึกษา 2560 
(หลังปรับปรุงหลักสูตร) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
360 101  
การออกแบบ 1 

1/60  
 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ น าผลการ

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

มคอ 5 

360 103  
วาดเส้น 1                                   

1/60  
 มคอ 5 

360 105   
ศิลปะปฎิบัติ              

1/60  
 มคอ 5 

360 107  
การเขียนแบบ
เบื้องต้น                                             

1/60  
 มคอ 5 

360 111  
ภูมิปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค์ 

1/60  
 มคอ 5 

360 112 
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น 

1/60  
 มคอ 5 

361 103  
การออกแบบ
ภายใน 2 

1/60  
 มคอ 5 

361 104  
วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อการออกแบบ
ภายใน 

1/60  

 มคอ 5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
361 105 
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 1 

1/60  
 มคอ 5 

361 106  
การออกแบบเครื่อง
เรือน 1 

1/60  
 มคอ 5 

360 102  
การออกแบบ 2  

2/60  
 มคอ 5 

360 104  
วาดเส้น 2                                        

2/60  
  

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

มคอ 5 

360 106  
ศิลปะปฎิบัติ 2 

2/60  
 มคอ 5 

360 108  
ศิลปะไทยปริทัศน์                                                 

2/60  
 มคอ 5 

361 101  
การเขียนแบบ
ภายใน 

2/60  
 มคอ 5 

361 102  
การออกแบบ
ภายใน 1 

2/60  
 มคอ 5 

361 107  
การออกแบบ
ภายใน 3 

2/60  
 มคอ 5 

361 108 
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 2 

2/60  
 มคอ 5 

361 109  
การออกแบบ
เครื่องเรือน 2 

2/60  
 มคอ 5 

361 110  
ประวัติการ
ออกแบบภายใน
และเครื่องเรือน
ตะวันตก 
 

2/60  

 มคอ 5 

361 111 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 1 

2/60  

 มคอ 5 

361 201 1/60   มคอ 5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
การออกแบบ
ภายใน 4 
361 202  
เทคโนโลยีอาคาร
และงานระบบเพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 

1/60  

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

มคอ 5 

361 203 
มัณฑนศลิป์ไทย 

1/60  
 มคอ 5 

361 204 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 2 

1/60  

 มคอ 5 

361 205 
การออกแบบ
ภายใน 5 

2/60  
 มคอ 5 

361 206 
แบบอย่างศิลปะ
ตกแต่งตะวันออก 

2/60  
 มคอ 5 

361 207 
สัมมนาการ
ออกแบบภายใน 

2/60  
 มคอ 5 

361 208 
วิธีวิจัยเพื่อการ
ออกแบบภายใน 

2/60  
 มคอ 5 

361 218 
การออกแบบ
ตกแต่งแบบไทย 

2/60  
 มคอ 5 

361 220 
ออกแบบภูมิทัศน์ 

2/60  
 มคอ 5 

361 215 
ศิลปะและของ
ตกแต่งเพื่องาน
ออกแบบภายใน 
 

2/60  

 มคอ 5 

361 216 
ออกแบบฉาก 

1/60  
 มคอ 5 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
      ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2560 
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1.   นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนที่ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 
      ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2560 
1.   นกัศึกษามีความพึงพอใจในการสอนที่ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50  
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน โปรด Update ผลการด าเนินงานส่วนนี้ด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 
2560 (หลังปรับปรุงหลักสูตร) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม ดูจาก มคอ 5 ของทุกรายวิชาใน
หลักสตูรไม่พบว่ามสี่วนไหนไมม่ี
ประสิทธิผล 

- มคอ 5 
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี ☐ 
จ านวนอาจารย์ใหม่ ……………2…………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………3………… 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ  

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

1. โครงการปฐมนเิทศบุคลากร
ใหม่ มหาวิทยาลยัศิลปากร   
ณ เดอะเกรซ อัมพวา รสีอร์ท 
จังหวัดสมุทรสงคราม 3-5 
สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโนโว
เทล หัวหิน ชะอ าบีชรีสอร์ท 
แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบรุี 19-
21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม 

อ.ภาคย์ธิร์วัฒน ์
บุญม ี
อ.ปาริฉัตร 
สุชาติกุลวิทย ์
 
อ.ศุภสุมนญ ์
โสภาจิตต์วัฒนะ  
 

- 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. โครงการสมัมนาคณาจารย์  
ประจ าปี 2561 ณ โรงแรม 
เฟลิซ์ ริเวอร์แคว รสีอร์ท   
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
2-3 มิถุนายน 2561 

คณาจารย์
ประจ าภาควิชาฯ 
 
 
 

- ระดมความความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรยีนการสอนให้ผู้เรียน
มีความเป็นเลิศด้านศิลปะและการ
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ การ
บริหารองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาการสรา้งสรรค์เพื่อก้าวสู่

บันทึกข้อความ 
เรื่องขอเชิญเข้า
ร่วมโครงการ
สัมมนา
คณาจารย์/แบบ
ตอบรับ 



66 
 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

คณะวิชาทางด้านศลิปะ และการ
ออกแบบที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ
เพื่อพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ
ของบุคลากรภายในองค์กร  ให้มี
ความช านาญและมีความรอบรู้  
อีกทั้งส่งเสริมการให้บริการวิชาการ
ด้านการออกแบบสร้างสรรค์แก่
ชุมชน และสถาบันการศึกษาใน
ท้องถิ่น ให้มีความรู้ทางศิลปะเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สร้างต้นแบบในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์แกส่ังคม 

3. โครงการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2561  ณ ห้องประชุม
ยาใจ จิตรพงศ์  อาคารศลิป์  
พีระศรี 3  คณะมัณฑนศิลป ์
1 มิถุนายน 2561 

คณาจารย์
ประจ าภาควิชาฯ 
 

น.ส.วิไลศรี  
ช านาญกิจ 

การสร้างงานวิจัยและสรา้งสรรค์ 
การสร้างทีมวิจัยจากบุคลากรทั้งใน
และระหว่างสาขา จากการ
แลกเปลีย่นความรู้และ
ประสบการณ ์
 

บันทึกข้อความ 
เรื่อง ขอเชิญเข้า
ร่วมดครงการ
จัดการความรู้ 
ประจ าปี 2561/
ก าหนดการ
โครงการ 

4. เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ
และทักษะปฏิบตัการด้าน
พิพิธภัณฑ ์ โดยสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
(สพร.)  ณ พิพิธภัณฑ์มิวเซยีม
สยาม กรุงเทพมหานคร 
28-30 มิถุนายน 2561 

ผศ.ชัยณรงค ์
อริยะประเสริฐ 

- ผ่านการอบรมทางวิชาการและการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร
การจัดการพื้นท่ีและสิ่งอ านวย
ความสะดวกในพิพิธภัณฑ ์

ประกาศนียบตัร
เข้าร่วมโครงการ
อบรมวิชาการ
และทักษะ
ปฏิบัตการด้าน
พิพิธภัณฑ ์

5. อบรม International Art 
Festival and Art Workshop 
in Thailand At Poh- Chang 
Academy of Arts, RMUTR 
Bangkok, Thailand  
7th -10th February 2018  

ผศ.ชัยณรงค ์
อริยะประเสริฐ 

- เผยแพรผ่ลงานสร้างสรรค์ และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กิจกรรม 
Workshop 

ประกาศนียบตัร
เข้าร่วมโครงการ 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ : 
KMUTNB Interiornational  
Art and Design Workshop 
2018 24-27, 2018 
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ณ อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ผศ.ชัยณรงค ์
อริยะประเสริฐ 

- เผยแพรผ่ลงานสร้างสรรค์ และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กิจกรรม 
Workshop 

ประกาศนียบตัร
เข้าร่วมโครงการ 

7. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA 
Implementation and Gap 
Analysis ณ ห้องประชุมไทย
ประกันชีวิต ช้ัน 4 อาคารโสมส
วลี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 29-30 มีนาคม 2561 

ผศ.ชัยณรงค ์
อริยะประเสริฐ 

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

แบบตอบรับ 
เอกสาร
ประกอบ
โครงการ
ฝึกอบรม 

8. น าเสนอผลงานงานทาง
วิชาการในงาน 
Glocal Art Exhibition : ：
点と展 
(Point and exhibition) 
หัวข้อบรรยาย : ภาพรวมวิชาชีพ
ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน  
ของประเทศไทย 
ณ Tokoha University 2017 
ประเทศญี่ปุ่น วันท่ี 20-27 
พฤศจิกายน 2560 

อ.กศิตินทร 
ชุมวรานนท์ 

- แลกเปลีย่นประสบการณร์ะหว่าง
คณาจารย์ต่างสถาบัน และเผยแพร่
ความรู้ให้กับนักศึกษา Tokoha 
University 2017 จ านวน 120 คน 

เอกสาร
ประกอบ
บรรยาย 
โครงการฯ 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
นานาชาติ 
หัวข้อ “Design Thinking 
Workshop” 
มหาวิทยาลยั ISI Yogyakarta 
เมือง ยอกยาการ์ต้า ประเทศอิน
โดนิเซีย (Yogyakarta, 
Indonesia) 
ระหว่างวันท่ี 6 - 15 พฤษภาคม 
2561 

อ.สัญญา สุขพูล 
อ.พสุ จารุศิร ิ

- 1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาเขา้
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 
“Design Thinking Workshop” 
2. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้
แลกเปลีย่นความรู้ในวิชาชีพนัก
ออกแบบตกแต่งภายใน พัฒนา
ความสามารถการน าเสนอผลงาน
วิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดความมั่นใจ 
3. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้
ตระหนักถึงความกา้วหน้าทาง
วิชาการในระดับนานาชาต ิ

 

10. เข้าร่วมโครงการ การจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์  
พ.ศ.2560 ณ ห้องภาพยนตร์ ช้ัน 
3 อาคารศูนย์ปฏิบตัิการ
ทัศนศิลป์ ศิรินธร คณะจิตรกรรม
ฯ  วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ 14 มิถุนายน 2561  

อ.ภาคย์ธิร์วัฒน ์
บุญม ี

- เพื่อเสรมิสร้างความเข้าใจในการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
ศาสตราจารย์  พ.ศ.2560 

บันทึกข้อความ
เรียนเชิญเข้า
ร่วมโครงการฯ 
เอกสาร
ประกอบ
โครงการฯ 

11. กิจกรรมเวิรค์ชอปนานาชาติ 
ณ เมืองฉางชุน  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
จัดโดยสมาคมมณัฑนากรแห่ง
ประเทศไทย TIDA และสมาคม
สถาบันการออกแบบภายในแห่ง
เอเชีย AIDIA ช่วงระหว่างวันท่ี 
18-25 สิงหาคม 2560 

ผศ.ชัยณรงค ์
อริยะประเสริฐ 
อ.พสุ จารุศิร ิ

- ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนของหลักสูตรและภาควิชา  

บันทึกผล
ประเมิน
กิจกรรมเพื่อ
งานประกัน
คุณภาพและ
พัฒนาการเรียน
การสอนเวริ์คช
อปนานาชาติ 
ที่ฉางชุน
ประเทศจีน  
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

12. โครงการทัศนปราชญา ครั้งท่ี 
1 ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ 
ประเทศฟินแลนด์ สวีเดน และ
เอสโตเนีย ระหว่างวันท่ี 10-18 
พฤษภาคม 2561 

ผศ.ชัยณรงค ์
อริยะประเสริฐ 

- การพัฒนาและปรับปรุง
วิทยานิพนธ์ อีกทั้งเป็นการเปิด
โลกทรรศน์ ความคดิ และ
แลกเปลีย่นความรู้ในระดับ
นานาชาติ  

บันทึกขออนุมัติ
โครงการ 
ภาพถ่าย 

13. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง 
การน าเสนอผลงานนวัตกรรมการ
เรียนการสอน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
19 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี ช้ัน 
7 มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร ์

รศ.ร.ต.อ.ดร.
อนุชา แพ่งเกษร 

- น าเสนอผลงาน เผยแพรผ่ลงาน
นวัตกรรมการเรียนการสอน  การ
ใช้ และการเผยแพร่นวัตกรรมการ
เรียนการสอนสูภ่ายนอก ตาม
แผนปฏิบัตริาชการ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

บันทึกข้อความ
เรียนเชิญเข้า
ร่วมโครงการ 
โครงการประชุม 
สัมมนา 
แบตอบรับเข้า
ร่วมน าเสนอผล
ลงาน 

14. Urban Media Art 
Academy (What Urban 
Media Art can do and Why 
When Where and How?)  
จัดโดย : Goethe-Institut 
Thailand and partner  
สถานท่ี : Jim Tomson House 
และ Goethe-Institut Thailand 
วันท่ี : 23-25 April 2017 

อ.ปาริฉัตร 
สุชาติกุลวิทย ์

- ได้รับความรู้ในการริเริ่ม
แนวความคิดของการน ามเีดียเข้า
มาผสมกับศลิปะ จนสามารถ
น าไปสู่การใช้พัฒนาสังคม และ
บริบทของแต่ละสถานท่ีให้ดียิ่งข้ึน 
โดยไม่ขัดกับสภาพสังคม ประเพณี 
และ วัฒนธรรมในสถานท่ีนั้น 

เอกสาร
ประกอบการ
เข้าร่วมอบรม 
 
 

15. โครงการอบรม ในหัวข้อ Big 
little "t" RE/solution 27 
มกราคม 2018 ท่ี TCDC 
( Thailand creative & design 
center ) 

อ.พสุ 
อ.ศุภสุมนญ ์

- ได้รับความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับ
การออกแบบเพื่อสาธารณะ 

เอกสาร
ประกอบ
โครงการอบรม 
 

16. โครงการ : Art therapy 
eorkshop on the theme of 
"From Lonliness to 
Relationship"  
จัดโดย : Yelohouse โดย คณุ
ฟ้าใส วิเศษกุล นักศิลปะบ าบัด 
สถานท่ี : Yelohouse 
วันท่ี : 8 April 2018 

อ.ปาริฉัตร 
 

- มีความเข้าใจสภาพของคนท่ีตกอยู่
ในสภาวะโรคซมึเศรา้มากขึ้น 
รวมถึงเข้าใจในวิธีที่จะวิเคราะห์ถึง
สาเหตุที่มาของความเครียดของ
ผู้คนในสภาวะปัจจุบัน จนสามารถ
น าไปสู่การช่วยเหลือได้ถูกต้องตรง
จุดด้วยการใช้ศาสตร์แห่งศิลปะ 
 

เอกสาร
ประกอบ
โครงการอบรม 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

17. โครงการสัมมนาปรับเปลีย่น
องค์กร เพื่อการบริหารจัดการ
ส านักงานคณบดี   
คณะมณัฑนศลิป ์
4 เมษายน 2561  
ณ อาคารศลิป์ พีระศรี 3  
6-7 เมษายน 2561  
ณ  จังหวัดเพชรบุร ี

- น.ส.วิไลศร ี
ช านาญกิจ 

รับฟังนโยบายการปรับเปลี่ยน
หน่วยงาน  ระดมและแลกเปลี่นย
ความคิดเห็น สร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การปรับเปลี่ยนองค์กร  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

แบบตอบรับเข้า
ร่วมสมัมนา/ 
 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

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

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

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

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

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเป้าหมายใน
การผลิตมัณฑนากรอาชีพเพ่ือรับใช้สังคมและประเทศชาติ ในด้านการออกแบบภายในที่มีความเข้มข้นในการ
ใช้ศิลปวัฒนธรรมเข้ามาใช้ในการออกแบบระดับสูง เพ่ือให้ทันการแข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
สร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพ่ือการเป็นผู้น าในภูมิภาค จุดมุ่งหมายคือการเปิดหลักสูตรนานาชาติในอนาคต 

หมวดที ่6 
การบริหารหลักสูตร 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
กลไกที่ด าเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน(P) 

1. ภาควิชาฯ มีการด าเนินการจัดการระบบการประกัน
คุณภาพโดยการตั้ง Group Facebook กลุ่มต่างๆ ตาม
ประเภทของงานเพ่ือใช้ในการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ได้ผลเป็นที่
น่าพอใจท าให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความคล่องตัว 

2. คณะมัณฑนศิลป์ มีโครงการต าราฯ ท าให้คณาจารย์
สามารถส่งหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ และ รวบรวม
เอกสารประกอบการสอนเพ่ือจัดตีพิมพ์ มีการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานคณาจารย์เป็นประจ าทุกปี ส่งเสริมให้คณาจารย์
น าผลงานออกมาเผยแพร่ขยายและจัดการองค์ความรู้  

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 

4. ภาคปีการศึกษา 2560 คณะมัณฑนศิลป์ ท าการติดตั้ง
อุปกรณ์คอมพิว เตอร์ จ านวน 60 เครื่ อง  เ พ่ือส่ ง เสริม
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ในกา ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ กั บนั ก ศึ กษ า  ท า ใ ห้ มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีทันต่อยุคสมัย 

5. คณะมัณฑนศิลป์ มีการด าเนินการติดตั้งระบบ wifi ใน
อาคาร ศิลป์พีระศรี 3 ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ส าหรับการเรียน
การสอน เพื่อ ให้ นักศึกษา และ อาจารย์ สามารถเข้าถึงข้อมูล
ส าคัญในการเรียนรู้ได้ในทุกพ้ืนที่ 

6. ภาควิชาฯ ด าเนินการจัดซื้อแผ่นติดตั้งผลงานให้กับ
นักศึกษา ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะให้ การตรวจงานมีความราบรื่น 
และ เป็นการแสดงผลงานที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ ในการเรียนรู้ 
ระหว่างนักศึกษาต่างชั้นปี 

7. คณะมัณฑนศิลป์ ท าการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่บริเวณห้อง 
ชั้น 1 อาคาร ศิลป์พีรศรี 3 ให้เป็น พ้ืนที่ส่วนรวมส าหรับ
อาจารย์และนักศึกษา เพ่ือประโยชน์การใช้สอย นอกเหนือจาก
เวลาการเรียนการสอน ในช่วงเวลาปกติ 
ผลการด าเนินงาน (D) 

การติดตั้ง ระบบ Wif iส าหรับสนับสนุนมีความจ าเป็นมาก 
ส าหรับระบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน  ในปีการศึกษา 

บันทึก
ภาควิชา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
2560 ทางคณะมัณฑนศิลป์ ด าเนินการติดตั้งระบบการ
เชื่อมต่อที่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ในบริเวณอาคารศิลป์พีระศรี 3 
เพ่ือประโยชน์ต่อปัจจัยการเข้าถึงข้อมูลความรู้ของนักศึกษา 
ทั้งนี้ยังคงพบ ปัญหาเกี่ยวเนื่องกับความเสถียร ของระบบรับส่ง
สัญญาณ ส่งผลให้นักศึกษาของหลักสูตรบางส่วน รวมถึง 
อาจารย์ ยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ระบบสัญญาณ Wi-Fi 
ของตนเองเพ่ือการเชื่อมต่อค้นคว้าข้อมูล  
 

ระบบห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ได้ท าการติดตั้ง
คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ จ านวน 60 เครื่อง เป็นสิ่งอ านวยทางการ
ศึกษาที่จ าเป็น และ เป็นช่องทางท่ีส าคัญในการฝึกฝนทักษะ
เฉพาะทางที่ส าคัญส าหรับการเตรียมพร้อมนักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาชีพ ตามเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนด
ไว้ ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่สามารถรองรับข้อมูล และ ใช้
ปฏิการโปรแกรมที่มีความซับซ้อน และ ทันสมัย ส่งผลให้ทักษะ
เทคนิค และ ผลลัพท์ ที่ได้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน  
 

สืบเนื่องจากขนาดของพ้ืนที่ของห้องปฎิบัติการมีขนาดที่
จ ากัด จ านวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งไม่สามารถท าให้
สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา 70 คนได้ นักศึกษาบางส่วนน า
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแบบพกพามาใช้ เพ่ือให้การเรียน
การสอนส าหรับ นักศึกษาทุกคนเป็นไปได้โดยพร้อมเพรียงกัน  
 

ในปีการศึกษา 2560 ภาควิชา ได้รับต าราและหนังสื อ
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และ อุปกรณ์ วัสดุส าหรับการศึกษา
เป็นจ านวนมาก ด้วยความอนุเคราะห์ จาก อ.จรินทร์ รอด
ประเสริฐ ทางภาควิชาขอความร่วมมือ จากภาคคณะจัดตั้ง
พ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้ เพ่ิมเติม บริเวณ ห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารศิลป์พีระศรี 3 เพ่ือจุดประสงค์ที่จะให้ 
นักศึกษา ได้ประโยชน์เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ที่มีอยู่เดิม 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
กระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(C) 
จากปัญหาส าคัญในการตรวจสอบของสิ่งสนับสนุน คือ 

สัญญาณไม่คงที่ ในพ้ืนที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน ทาง
ภาควิชาได้จัดท าหนังสือไปยังคณะวิชาเพ่ือทราบ และให้
ด าเนินการแก้ไข (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

ผลจากการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พบว่า การดูแล
รักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และ
ตอบสนองการใช้งานโปรแกรมที่จ าเป็น ระบบการก าจัดไวรัส
คอมพิวเตอร์ ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การเรียนการสอนมี
ความติดขัด อีกทั้ง นักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องน าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ประกอบการเรียน  

นักศึกษามีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงานและ
น าเสนอผลงาน สืบเนื่องจากจ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีมี
จ านวน 70 คน ท าให้เกิดความจ ากัดของพ้ืนที่ของนักศึกษาแต่
ละคนรวมถึง พ้ืนที่ ที่ใช้ส าหรับการน าเสนอผลงานด้วยการติด
ผนังไม่เพียงพอ 

ระบบส่งเสริมประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน เช่น ระบบกระจายเสียง ประสิทธิภาพของระบบการ
ฉายภาพ ที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้การมองเห็นจากระยะไกล
ไม่สามารถท าได้ อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่อง
ฉายภาพไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

ตึกศิลป์พีระศรี 3 ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่หลักที่ใช้ส าหรับ
การจัดการเรีนการสอนของหลักสูตร มีระยะเวลาการเปิดปิด
ตึกท่ีจ ากัด เมื่อผ่านพ้นเวลาตามคาบการเรียนการสอน 
นักศึกษาจึงไม่มีสถานที่ ส าหรับการปฏิบัติงานนอกเวลา และ
ยังส่งผลกระทบโดยตรงกับการปฏิบัติงานแบบกลุ่ม 

 

ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการ
ปรับปรุง(A) 

ในขณะเดียวกันได้มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาโดยการ
ตรวจสอบจุดขยายสัญญาณอินเตอร์เนตในพ้ืนที่บริการ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายสัญญาณ Wi-fi ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 

ทางภาควิชา รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจาก การขาดการดูแล
อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบกระจายเสียง ระบบการฉาย
ภาพ อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการต่อระบบมัลติมิเดีย  

 



74 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 ภาควิชา จึงด าเนินการ จัดท าข้อเสนอแนะต่อ ภาคคณะ 

เพ่ือร้องขอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความรู้ความสามารถ 
ส าหรับ ดูแลระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์
อิเล็คโทรนิค ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และ มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทางภาควิชา อยูในกระบวนการ การหาข้อมูลเพ่ืมเติม 
ส าหรับการจัดซื้อโปรแกมระยะสั้น แบบปีต่อปี เพ่ือให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสได้ใช้ โปรแกรมที่ทันต่อยุคสมัย เข้ากับสถานะการ
ปัจจุบันที่ มีการเปลี่ยนแปลงของระบบคอมพิวเตอร์อย่าง
รวดเร็ว 

ในด้านการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับการเรียนการ
สอน ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชามอบ อุปกรณ์
เครื่องเขียนให้กับนักศึกษาใหม่จ านวน 70 ชุด เพ่ือเป็นการ
ปลู กฝั ง คว ามส า คัญ ในกา รฝึ กทั กษะ ในการล งมื อท า 
นอกเหนือจากนั้น ภาควิชาได้จัดหาหมวกนิรภัย จ านวน 85 ใบ
เพ่ือใช้ ส าหรับนักศึกษาในรายวิชาที่มการลงส ารวจพ้ืนที่จริง 
เพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาและปลูกฝังจิตรส านึกของนัก
ออกแบบที่ดี 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

ทางคณะ มีการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ิมเติม ส าหรับการเรียนรู้นอก
เวลาเรียน เป็นจ านวนหนึ่งห้องเพ่ืออ านวยความสะดวก 
ส าหรับนักศึกษาหลังเวลาปิดอาคาร แต่การใช้งานยังไม่สะดวก 
และไม่เพียงพอ ทางภาควิชาจะท าการเสนอแนะให้เปิดพ้ืนที่
เพ่ิมเติมส าหรับการเรียนรู้หลังเวลา ที่ตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษาอย่างแท้จริง 

ผลกระทบจาก ขนาดของห้องเรียนกับจ านวนนักศึกษาไม่
สอดคล้องกัน ท าให้พ้ืนที่ในการน าเสนอผลงานและปฏิบัติงาน
ไม่เพียงพอ ทางภาควิชาได้จัดหา แผ่น PVC BOARD มาใช้
ทดแทนผนังที่  ส าหรับการติดผลงานเพ่ือท าการน าเสนอ ทั้งนี้ 
ในวาระการประชุมภาควิชา ได้มีมติให้ ลดจ านวน ผลส าเร็จที่
ต้องจัดพิมพ์ และ สนับสนุนให้ใช้รูปแบบการส่งผลงานที่ เป็น 
Soft Files หรือ Digital File แทน ปัจจุบันการน าเสนอผลงาน
ที่ทางภาควิชาพยายามปรับใช้เ พ่ือแก้ปัญหาเรื่องพ้ืนที่ไม่
เพียงพอ คือการท าให้ทุกอย่างอยู่ในระบบการจัดการแบบ 
Mobile หรือ ระบบการน าเสนอที่ไม่ตายตัวสามารถ
เคลื่อนย้ายที่ได้  

การน าเสนอผลงานนักศึกษา ทางภาควิชา เสนอให้มีการ

- รายงานการ
ประชุม
ภาควิชา 
- ภาพ
ห้องเรียน 
2 วิทยาเขต 
เทียบเคียงกัน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ติดตั้งระบบ Projector ท างานร่วมกันในหลายมิติ เพ่ือแสดง
ความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน ของการวางผังการใช้งาน ภาพ
ด้าน ภาพตัด ภาพเสมือนจริง และ วัสดุ  กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงระบบการน าเสนอดังกล่าว จะช่วยลดปริมาณ 
แบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการ
พิมพ์ อีก ทั้ง ยัง  

เพ่ิมประสิทธิภาพในการแสดงออกซึ่งแนวความคิดของ
นักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะมัณฑนศิลป์ ด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียนและสั่งซื้อ
ครุภัณฑ์ใหม่ในทุกปีการศึกษา เพื่อบ ารุงรักษาและจัดหา
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  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  = 3.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน เป็นสาขาท่ีสามารถหาแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ได้จากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมากมาย และด้วยเป็นสาขาด้านการออกแบบท าให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใจ
ถึงการปรับตัวและออกแบบวิธีการเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับการขาดแคลนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ ซึ่งสิ่งที่
ส าคัญยิ่งมากท่ีสุดคือการสนับสนุนการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตที่มีประสิทธิภาพและการจัดหาสถานที่ ครอบคลุม
ถึงอุปกรณ์ท่ีจะช่วยส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ อาทิเช่น ระบบการกระจายเสียงในทุกห้องเรียน จอแสดงผลที่
มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพียงพอที่ทั้งชั้นเรียนสามารถใช้ได้พร้อมกันเป็นสิ่งที่หลักสูตรตระหนักและให้
ความส าคัญอย่างยิ่งและพยายามจัดการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2561  
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โอกาสในการพัฒนา 
1. หากทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารต่างๆ ให้สะดวกต่อการใช้งาน จะเพ่ิมความคล่องตัวในการ
สอน และยังเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา   

 2. การสนับสนุนการเรียนรู้โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอน และพ้ืนทีส่วนกลาง
ในการเรียนรู้ การปฏิบัติการ ให้เหมาะสมกับจ านวนของนักศึกษา เป็นช่องทางการเรียนรู้ทั้งในห้องและนอก
ห้องเรียน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติงานเสมือนการท างานจริง และเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี ปัญหาที่พบคือ ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับให้นักศึกษาปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และการเปิด-ปิด
ห้องท่ีตรงเวลาเกินไป ท าให้ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานที่ต้องการความต่อเนื่อง 
          3. เรื่องการสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทหนังสือ ต ารา ในแต่ละปีห้องสมุดกลาง จะให้อาจารย์เสนอ
รายชื่อหนังสือที่มีความประสงค์จะให้ห้องสมุดท าการจัดซื้อ 
          4. เรื่องพัสดุ และครุภัณฑ์ ประเภทสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ทีเ่อ้ืออ านวยให้คณาจารย์ใช้ในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการสอนของคณาจารย์ ทั้งนี ้ ยังพบปัญหา
ความไม่พร้อมและสมบูรณ์ของอุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ สืบเนื่องจากการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
ท าได้ไม่ทั่วถึง และบางส่วนไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง 
           5. ผู้ดูแลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขาดความเชี่ยวชาญการเตรียมโปรแกรมและความพร้อมของอุปกรณ์ 
เกิดปัญหาทุกภาคการศึกษา ถ้าบุคลากรมีความเชี่ยวชาญตรงหน้าที่ภาระงาน จะสามารถอ านวยความสะดวก
และพัฒนาการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดซื้อเครื่องฉายที่สามารถแสดงผลในหลายมิติพร้อมกันได้ จะท าให้นักศึกษา
เกิดความเข้าใจในความต่อเนื่อง และความสัมพันธ์ของการวางผังพื้นท่ีใช้สอย ภาพด้าน ภาพตัด ภาพเสมือน
จริง และวัสดุ  
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
1. ควรมีการเปรียบเทียบการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีการสอบรับตรงปกติ 
และวิธีการคัดเลือกโควตานักเรียนโรงเรียน
เขตภูมิภาค นักเรียนสายอาชวีศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ว่าไดน้ักศึกษา มีคุณภาพอยา่งไร 

คณาจารย์รับทราบและเห็นชอบ ทางภาควชิา มีกระบวนการ การเก็บ
ข้อมูลนักศึกษา ในตลอดช่วงการศึกษา
เพื่อเป็นฐานข้อมูล ส าหรับการ
วิเคราะห์คุณภาพ ส าหรับการสอบ
คัดเลือก เพื่อผลลัพธ์ ที่มีคุณภาพและ
เหมาะสม 

2. ควรพัฒนาวิธีรองรับความเสีย่ง ในการใช้ 
Social Maedia ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

คณาจารย์รับทราบและเห็นชอบ มติที่ประชุมคณาจารย์ประจ าภาควิชา 
เห็นชอบให้คณาจารย์และ นักศึกษา
รับทราบถึงคุณประโยชนท์ี่ได้จากการ
ใช้ Social Media  รวมถึงผลกระทบ
ต่างๆ จากมุมมองทางสังคม  

3. ควรเขียนเพิ่มเรื่องการปรับระเบียบข้อ
ปฏิบัติรายวชิา 361 214  ศิลปนิพนธ์ 

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

มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และ ปรับ
ใช้ ในภาคปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา 

4. ควรเขียนเพิ่มเรื่องการก าหนดผู้สอนตาม 
- สาขาที่เชีย่วชาญ 
- ผลงานเชิงประจักษ ์
- ผลงานวิจัยตามความถนัดของคณาจารย์ 

คณาจารย์รับทราบและเห็นชอบ มีการจัดท า แผนผังแสดงความต่อเนื่อง
ในรายวิชาการเรียนการสอน ตาม
หลักสูตร 2555 / 2560 (ปรับปรุง) 
เพื่อเป็นการสร้างกลไกในการก าหนด
ผู้สอน โดยมีการอ้างอิงตามความ
เหมาะสมตาม สาขาที่เชี่ยวชาญ 
ผลงานเชิงประจักษ์ และ ผลงานวิจัย 

5. ควรเขียนเพิ่มเรื่องการให้โจทย์ในรายวิชา 
โดยน าผลงานโครงการศึกษาวิจยั ภายใต้ 
อัตลักษณ์จังหวัดพังงา ด้วยการถอดรหัส 4 
DNA มาประกอบการสอนในรายวิชา 361 
212 การบริหารงานองค์กรและโครงการ
ออกแบบภายใน และ 361 107 การ
ออกแบบภายใน 3 

คณาจารย์รับทราบและเห็นชอบ อยู่
ระหว่างการน ามาบูรณาการ ในรายวิชา 

ในปีการศึกษา 2560 มีการน าน า
วิธีการ มาปรับใช้ใน ประกอบการสอน
ในรายวิชา 361 212 การบริหารงาน
องค์กร ขณะนี้ภาควิชา อยู่ในระหว่าง
การด าเนินการบูรณาการ กับรายวิชา
อื่นๆ  

6. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา ปีละ 2 ครั้ง 

ในการประชุมคณาจารย์รับทราบ 
ข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน และเห็นชอบ
อย่างยิ่ง 

มีการวางแผนการจัดการทวนสอบย่อย
ในแต่ละชัน้ปี อยา่งต่อเนื่องเพื่อ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ ของหลักสูตร เม่ือ
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 มีการทวน
สอบหลักสูตร 2560 คร้ังที่ 1 เพื่อเป็น
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ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

การเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับ
การทวนสอบ ในคร้ังต่อไป 

7. ควรทบทวนระยะเวลาที่เหมาะสม ในการ
ให้บัณฑิต และผูจ้้างงานตอบแบบสอบถาม 

คณาจารย์รับทราบและเห็นชอบ ปัจจุบนัในกระบวนการ การเก็บข้อมูล 
ได้มีการใช้ แอพลิเคชั่นผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต อาทิเช่น Line, 
Facebook และ Email แทนการ
ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์  เพื่อ
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว  

8. ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอน ให้ความรู้เรื่อง
วัสดุใหม่ๆ 

คณาจารย์รับทราบและเห็นชอบ ในปีการศึกษา 2560 ภาควิชาได้ท า
การจัดเชิญวิทยากร จากภายนอกทั้ง
ในประเทศและตา่งประเทศ เพื่อมา
บรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ 
เทคนิคกระบวนการ การผลิตวสัดุและ
ประเภทของวัสดุชนิดใหม่  
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 28 พ.ย.60 (หลักสูตรเก่า) 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจาก

ผลการประเมิน 
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

1. อยากให้เพิ่มการสอน/ 
กิจกรรมที่เน้น
ภาษาอังกฤษ, โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 3D Max, 
Construction, Detail 
Design, Material, 
Structure, ส่งเสริมการ
เข้าประกวดผลงาน
ออกแบบ เพราะมี
ประโยชน์ในการท างาน
มาก 

ในที่ประชุมรับทราบถึงข้อวิพากษ์ สืบเนื่องจากปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ทางภาควชิามี
มติให้ เร่ิมต้นการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดในรายวิชา 361 204 วิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับการออกแบบภายใน และรายวิชา 361 207 ภาษาอังกฤษเพื่อสัมมนา
การออกแบบภายใน อีก ทั้งในปีการศึกษา 2561 ทางภาควชิา จะเพิ่มเติมรายวิชาที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพิ่มเติมอีกหนึ่งวิชาได้แก่ 361 110 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประวัติการออกแบบเครื่องเรือนตะวันตก 

ในข้อวิพากษ์ สืบเนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ทางภาควชิาอยู่
ในระหว่างการ ค้นควา้ข้อมูลเก่ียวกับการ เช่าใชโ้ปรแกรมปีต่อปี เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะให้
นักศึกษามีโอกาสได้ เรียนรู้และทดลองใช้ โปรแกรมที่มีความหลากหลาย และทนักับยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา รายวิชา 361 210 การออกแบบภายใน VI ในทุกปี
การศึกษา ภาควิชาจะก าหนดหัวข้อในการเรียนการสอน ที่เก่ียวข้องกับงานประกวดการ
ออกแบบ และสนบัสนุนให้นักศึกษาทุกคนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในรายวชิา 361 
109 ออกแบบเครื่องเรือน II ไดท้ าการเพิ่มเติมการ ประกวดแบบภายในการออกแบบเครื่อง
เรือน เพื่อน าไป ผลิตชิน้งานจริง โดยได้รับความร่วมมือ จาก บรษิัท Panel Plus ในการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินและคัดเลอืกผลงาน และ รายวชิา 361 220 โครงการศึกษาส่วนบุคคล 
ได้มีการสนบัสนุนให้ นักศึกษาสง่ผลลทัธ์ที่ได้จากการศึกษาเข้ารว่มกับ การประกวดตามที่
นักศึกษาเลือกขณะเดียวกัน ภาควิชา โดยคณาจารย์ประจ าภาค มีการใช้ ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ เชิญชวน นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงานประกวดอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรพัฒนาอุปกรณ์การ
เรียนการสอน, Wi-Fi, 
เทคโนโลยีการน าเสนอ
ผลงานให้มีความพร้อม
มากกว่านี้, การแจ้งตาราง
เรียน/ กิจกรรมล่วงหน้า 
ที่ชัดเจน รวดเร็ว ทั่วถึง 

มีการแก้ไขและติดตั้ง ระบบสัญญาณ Wifi ในสถานที่จดัการเรียนการสอน อย่างครบถ้วน 
แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงเร่ืองประสิทธิภาพในการอัพโหลดข้อมูล และ ความเสถียรของ
สัญญาณ  

เทคโนโลยีการน าเสนอผลงานจ าเป็นที่จะต้องมีการปรบัเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนที่เหมาสม ขณะนีอ้ยู่ใน ระหว่างการท าข้อร้องขอ กับทาง ภาคคณะ เพื่อท าการ
เปลี่ยนแปลงต่อไป 

3. บริการต่างๆ ของ
คณะฯ และมหาวทิยาลัย 
ควรสามารถเสร็จสิ้นใน
สถานที่เดียว และผู้
ให้บริการมีความเป็นมิตร 
สื่อสารระหว่างกันได้ด้วย
ความรวดเร็ว 

ระบบการบริการต่างๆจะเข้าสู่ระบบ ก าลังอยู่ในกระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนเป็นระบบ 
Online ทั้งหมด คาดหวังจะเสรจ็สิ้นภายในปี การศึกษา 2561โดยความมุ่งหวังที่จะให้ การ
บริการมีความรดเร็วและมีประสิทธิภาพ 



80 
 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจาก
ผลการประเมิน 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

4. อยากให้อาจารย์ตรวจ
งานนักศึกษาอย่าง
ละเอียด เปิดกว้างและรับ
ฟังความคิดเห็นอย่าง
ทั่วถึงทุกคน เข้าใจ
พรสวรรค์และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ได้ดีขึ้น 

คณาจารย์รับทราบและเห็นชอบ ทางภาควิชาอยู่ระหว่างการด าเนินการสรา้งระบบการ
ประเมิลผลลักษณะใหม่ ที่มีการจ าแนก ความส าคัญ และปัจจยัในการเรียนรู้ ให้ชัดเจนและ
ตรงจุดประสงค์ตามที่มุง่หมาย โดย ปีการศึกษาทีผ่่านมาได้มีการ ทดลองใช้แบบฟอร์มการ
ประเมินผลแบบใหม่ในรายวชิา 361 107 การออกแบบภายใน III 361 221 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การออกแบบภายใน 361 214 ศิลปนิพนธ์ ทั้งนี้ ในแตล่ะรายวชิาที่ทดลองใช้ มีการปรับ
เกณฑ์การให้คะแนน ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของรายวิชา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล โดยในทุกรายวิชาที่ทดลองใช้ จะมีการประกาศให้นักศึกษา
ทราบถึงเกณฑ์การประเมนิผลลว่งหน้า และ ประกาศผลการประเมินให้นักศึกษารับรู้ เพื่อ
น าไปปรบัใช้และพัฒนาต่อไป  

5. ควรลดปริมาณงานแต่
เพิ่มคุณภาพงาน Project 
โดยอาจารย์มีการตกลง
กันเรื่องก าหนดส่งงาน 
เพิ่มการลงพื้นที่ท างาน
จริง 

มีการหารือกันระหว่างอาจารยป์ระจ าภาควิชา เพื่อหาความเหมาะสมของปริมาณงานที่
คาดหวังผลส าเร็จในแต่ละรายวชิา  

6. นักศึกษาระบุจุดเด่น
ของตนเองว่า มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถ
ท างานศิลปะได้รอบด้าน 
มีกระบวนการคิด ทักษะ
แบบแผนในการท างาน 

มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ไดท้ดลอง และ ก าหนดกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
อย่างอิสระ อ้างอิงถึงลักษณะโครงการงานออกแบบที่ก าหนดโดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา ตามความเหมาะสมของทักษะการออกแบบที่แตกต่างกันในแต่ละชั้นปี นักศึกษาจะ
เป็นผู้เลือกโครงการที่จะท าการออกแบบ โดยได้รับอิสระในการ เสนอแนวความคิด รวมถึง
กระบวนการที่จะน ามาใชส้ าหรับการออกแบบ 

7. นักศึกษาระบุจุดอ่อน
ของตนเองว่า ขาดความ
รอบคอบ, ประสบการณ์, 
การน างานไปต่อยอด 
พัฒนาเป็นผลงานจริง 
ทักษะการใช้เคร่ือง 
Print/ Plot แบบ 

มีการบูรณาการแขนงความรู้ระหว่างวิชาในหลักสูตรเพื่อสร้างสรรค์ประสพการ และ
ส่งเสริมการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับ อีกทั้งหลักสูตรมีการสนบัสนนุการเรียนรู้เชิงปฏบิัติ
อย่างต่อเนื่อง   

ทางภาควชิาท ามีการการลงบนัทึกเพื่อร้องขอ ภาคคณะให้มีการ พิจารณา จัดการบูรณา
การ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ   

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลประเมิน 
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน ประเมินโดยใช้การแต่งตั้งเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
      กระบวนการประเมิน 
ผู้ส ารวจ (น.ส.วิไลศรี ช านาญกิจ) แจ้งวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือบัณฑิตส่งข้อมูลให้นายจ้าง/ ผูบ้ังคบับัญชาชั้นตน้ 
ฯลฯ ตอบแบบส ารวจ 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ผู้ช้บัณฑิตระบุว่า ควรเพิ่มความรู้ในการประสานงาน

กับวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
ทักษะการใช้ภาษาตา่งประเทศ วิธีการคิด concept 

design, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพ 

เสริมทักษะการเขียนแบบเชงิลกึ For contruction 
ในเร่ือง Detail & Drawing, โครงสร้างอาคาร และ
ธรรมชาติของวัสด ุ

บัณฑิตมีความรับผิดชอบกับงานที่ไดท้ า รักและทุ่มเท
ในอาชีพ ควรเสริมความใฝ่รู ้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น และ
ค้นคว้าสิ่งใหม่ตลอดเวลา ควรมีความซื่อสัตย์ และมี
แนวทางเป็นของตนเองทีช่ัดเจน 

บัณฑิตมีความโดดเด่นในทักษะการสเก็ตช์งานมือ
รวมถึงความเข้าใจในเร่ืองสัดส่วน ซึ่งมีความโดดเด่นกว่า
บัณฑิตในรุน่เดียวกันจากสถาบนัอื่นๆ 

เห็นด้วยกับผลประเมิน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน (ถ้าม)ี 
………………………………………………................................................................................................................. 
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หมวดที ่8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. การปรับวิทยาเขตการเรียนรู้มาอยู่ท่ีพระราชวังสนามจันทร์อย่างเต็มรูปแบบ 
2. การมีส่วนร่วม ของ อาจารย์พิเศษ และ ผู้เชี่ยวชาญ จากภายนอก 
3. การปรับเปลี่ยน สื่อ อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีการติดตั้งเครื่องฉายภาพเพ่ิมเติมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน 
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 อาจารย์เพิ่มเติม ที่มีความช านาญพิเศษเฉพาะทาง ที่สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตร 
คลอบคลุม ในด้าน การออกแบบแสง , สถาปัตยกรรมหลัก , การบริหารจัดการด้านการออกแบบ และ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย 
6. หลักสูตรมีแนวทางในการขยายโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือสอดคล้องกับนโยบาย ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) โดยการเปิด หลักสูตร นานาชาติ 
7. จัดสรรพื้นที่ส าหรับการเรียนรู้ ภายนอกเวลาท าการปกติ ที่ชั้น 1 อาคารศิลป์พีระศรี 3  
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. การเติบโตและ วิวัฒนาการของเทคโนโลยี รวมถึง สภาพสังคม ส่งผลกระทบโดยตรงกับ กระบวนการ 
การเรียนการสอน หลักสูตรจ าเป็นต้องมี รายละเอียดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในเรื่องเทคโนโลยี
เพ่ือให้เข้ากับความต้องการของสังคม และ สอดคล้องกับยุคสมัย รวมถึงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การออกแบบ และ น าเสนอผลงาน 
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. ท าการพัฒนา
ปรับแก้ไขค า
เฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับ ตามหลักสูตร
ปรับปรุงปี 2560 

สิงหาคม 2561 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการ

ออกแบบภายใน 

การปรับปรุงเสร็จ สิงหาคม 2561 
เพื่อให้ใช้ระหว่างภาคการศึกษา
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      หลักสูตรของภาควิชาฯ ได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง  ในปี พ.ศ. 2558  ภาควิชาฯ ได้ปรับปรุง
หลักสูตรอีกครั้งหนึ่งตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มคอ. โดยหลักสูตรใหม่นี้วัตถุประสงค์
ในการรับใช้สังคมตลอดจนเพ่ือการตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดยมุ่งเน้นฝึกฝนให้ผู้
ศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณ มีความรู้และความเข้าใจในสาขาอย่างถ่องแท้ 
 ในปี การศึกษา 2561 นี้ทางภาควิชามีการวางรากฐานกระบวนการขั้นตอนการเรียนรู้ในรายวิชา ซึ่ง
มุ่งเน้นไปที่ความสอดคล้องในการบูรณาการกับสิ่งที่เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา มีการก าหนดลักษณะการเรียนรู้ที่มี
ขั้นตอน อาทิเช่น การเรียนรู้ปรับตามลักษณะพ้ืนที่ใช้สอย ขนาด และ ความซับซ้อนในรายละเอียดของ
ประโยชน์ใช้สอย โดยการวางรากฐานดังกล่าวมีจุดประสงค์ที่จะให้การเรียนการสอนในทุกรายวิชามีการต่อ
ยอดองค์ความรู้ เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในแต่ละภาคการศึกษา อีกทั้งอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษที่
ท างานวิชาชีพมีองค์ความรู้จากภายนอก สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับระบบการเรียนการสอนเพ่ือ ให้ทันต่อ
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง ต่อไป 

ผลกระทบการพัฒนาหลักสูตรคือแนวทางการประเมินคุณภาพที่หลักสูตรใช้อยู่เป็นไปตามกฏ
ระเบียบซึ่งมีภาระงานส่วนเอกสารการประเมินที่ต้องย้อนกลับไปค้นคว้าและเรียบเรียงภายหลัง   จากการ
ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีซึ่งมีปัญหาและมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยแทบไม่สามารถ
น าผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพมาช่วยแก้ปัญหาคุณภาพที่เผชิญอยู่ได้ในแต่ละปี  การมีภาระงานเอกสาร
ปริมาณมากทั้งการประกันคุณภาพภายในคณะฯ ประกันคุณภาพหลักสูตร การขอรับรองหลักสูตรจากสภา
สถาปนิก และการท าตามเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ทั้งยังมีภาระในการตรวจประเมินหลักสูตรสายศิลปะสถาบัน
อ่ืนๆ สิ่งเหล่านี้ท าให้คณาจารย์สูญเสียโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ทั้งเวลาในการเขียนต ารา เวลาใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ ต้องท างานเอกสารและด าเนินการตามที่งานประกันคุณภาพก าหนดภารกิจให้ท า
โดยไม่ค านึงถึงธรรมชาติของสาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรก็จะเป็นการท าตามกรอบการประกันคุณภาพตาม
กฎหมายโดยผลการด า เนินการตามองค์ประกอบและตัวบ่ งชี้นั้น ไม่ ได้สะท้อนคุณภาพจริ งของ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรงกันนัก 
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2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) ยังต้องรอผลการตรวจเยี่ยม
และผลการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกลไกการปรับหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ.* 

2.1 มีการน าภาษาอังกฤษ มาปรับใช้ในการเรียนการสอน รายวิชา 361 221 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการออกแบบภายใน 361 110 ภาษาอังกฤษเพื่อประวัติการออแบบภายใน และ 
รายวิชา 361 207 ภาษาอังกฤษเพื่อสัมมนาการออกแบบภายใน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ ให้กับทั้ง ผู้เรียนและผู้สอน เพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.2 ปรับปรุงและลดรายวิชาเลือกที่ไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน และเพ่ิมรายวิชาที่เหมาะสม
กับนักศึกษา ทันต่อความก้าวหน้าในวงวิชาการและวิชาชีพ ปรับปรุงและพัฒนา
รายวิชาเดิมเพ่ือให้ดียิ่งขึ้น 

2.3 ในหมวดวิชาหลักสาขาตามเกณฑ์การแบ่งของสภาสถาปนิก (การออกแบบภายใน 1-
6) ควรแยกรายวิชาในส่วนการออกแบบฉับพลัน (Sketch Design) เพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนคล่องตัวในการสอน การประเมินและให้คะแนนไม่เป็นภาระกับผู้ประสานงาน
รายวิชาจนเกินไป อีกทั้งยังเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ในลักษณะงานที่หลากหลาย โดยใน
ปีการศึกษา 2560 มีการประยุกต์ใช้โครงการ บริการสังคมและชุมชนเข้ามาเป็น
ส่วนประกอบในการก าหนดโจทย์เพื่อใช้ ในการเรียนการสอน 
 

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 ี
 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2561 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

- วางรากฐานกระบวนการข้ันตอนการเรียนรู้ในรายวิชา เพ่ือก าหนดกระบวนการการเรียนรู้ที่เป็นระบบ
ให้เสร็จสิ้น ในเดือนสิงหาคม 2561 หรือภายในภาคการศึกษาต้น 2561 โดยให้เป็นภารกิจร่วมกัน
ระหว่างคณาจารย์สังกัดภาควิชาทุกท่านที่มีภารกิจร่วมกันสอนในหลักสูตรโดยไม่ได้ท าเฉพาะส าหรับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 ท่าน เป็นผู้
ประสานงานและด าเนินการร่วมกัน 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ

ภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2560  ที่
น าเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียว โดยไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนๆ อีก (ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558) 
 
1. .................................................................... 

(อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์) 
วันที่ 1 ก.ค.61 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร 

 

2. .................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ) 

วันที่ 1 ก.ค.61 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

3. .................................................................... 
(อาจารย์ไพบูลน์  จิรประเสริฐกูล) 

วันที่ 1 ก.ค.61 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

4. .................................................................... 
(อาจารย์พัฒนา  เจริญสุข) 

วันที่ 1 ก.ค.61 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

5. .................................................................... 
(อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล) 

วันที่ 1 ก.ค.61 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

6. .................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี) 

วันที่ 1 ก.ค.61 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

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

(อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์) 
หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน 

วันที่ 1 ก.ค.61 

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

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
วันที่ 1 ก.ค.61 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลกัสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์

ด้านการสอน (ป)ี 
คุณวุฒ ิ

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวชิา 

(ทุกระดับปริญญา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที่ * 

สถาบนั 
ปีที่

ส าเร็จ 
1 นายกศิตินทร ชุมวรานนท์ อาจารย ์  ศ.บ. 

Master Design  
การออกแบบภายใน 
Del Prodottod'Arredo 

ม.ศิลปากร 
Academia Italiana, Italy 

2533 
2547 

1, 3 

2 นายชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
การออกแบบภายใน 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2540 
2553 

1, 3 

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

การออกแบบภายใน 
Architecture 
Advanced Architectural 
Design 

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

2538 
2544 
2545 

1, 3 

4 นายพฒันา  เจริญสุข อาจารย ์  ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน  
การออกแบบภายใน 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2531 
2551 

1, 3 

5 นายสมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล อาจารย ์  ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน การ
ออกแบบนิเทศศิลป ์

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2528 
2545 

1, 3 

6 นายเทิดศักดิ์  เหล็กดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
ศศ.ม. 

ศิลปไทย  
การบริหารงานวฒันธรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ธรรมศาสตร ์

2541 
2547 

1, 3 

7 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 

2, 3 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์

ด้านการสอน (ป)ี 
คุณวุฒ ิ

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวชิา 

(ทุกระดับปริญญา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที่ * 

สถาบนั 
ปีที่

ส าเร็จ 
8 นายเอกพงษ์  ตรีตรง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 ศ.บ. ออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2538 2, 3 

9 ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร รอง
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ. 
ศ.ม. 
ศป.ด. 

ออกแบบภายใน  
สถาปัตยกรรมภายใน  
ศิลปะและการออกแบบ 

ม.ศิลปากร 
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบังม.
ศิลปากร 

2526 
2541 
2557 

2, 3 

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

การออกแบบภายใน  
โบราณคดสีมัยประวตัิศาสตร ์

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2523 
2530 

2, 3 

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

ออกแบบภายใน  
Design for the Environment 

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

2539 
2002 

2, 3 

12 นายณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส อาจารย ์  ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน การ
ออกแบบภายใน 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2546 
2552 

2, 3 

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

ออกแบบภายใน  
สถาปัตยกรรมภายใน  
สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการ
ออกแบบ 

ม.ศิลปากร 
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง 
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

2534 
2545 
2556 

2, 3 

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

การออกแบบภายใน  
International Business and 
Management for Design 

ม.ศิลปากร 
The University of Salford 

2545 
2552 

2, 3 

15 นายภาคยธ์ิร์วัฒนว์ัฒน์  บุญมี อาจารย ์  ศ.ม. 
ศ.บ. 

ทัศนศิลป ์ 
ภาพพิมพ ์

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2557 
2554 

2, 3 

16 นายพสุ  จารุศิร ิ อาจารย ์  M.Arc. 
 

Architecture  
 

Massachusetts College of 
Art and Design 

2014 
 

2, 3 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์

ด้านการสอน (ป)ี 
คุณวุฒ ิ

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวชิา 

(ทุกระดับปริญญา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที่ * 

สถาบนั 
ปีที่

ส าเร็จ 
สถ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม มทจ.ธนบุร ี 2551 

17 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 

2, 3 

18 นางสาวศุภสุมนญ์  โสภาจิตต์
วัฒนะ 

อาจารย ์  ศ.บ. 
M.A. 

การออกแบบภายใน 
Product & Space 

ม.ศิลปากร 
Kingston University 

2554 
2015 

2, 3 

หมายเหตุ : การท าหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 1 หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
       2 หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       3 หมายถึง อาจารย์ผู้สอน 

 
ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง 
วิชาการ 

หน่วยงาน/ต าแหนง่ 
ประสบการณ์ท างาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
วิชาทีส่อน (ปี) 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ 
ปริญญา) 

สาขาวชิา 
(ทุกระดับปริญญา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั 
ปีที่

ส าเร็จ 
1 อาจารย์ภราดร  มีสุวรรณ ์  มัณฑนากรอาวโุส 10 ปี ศ.บ. มัณฑนศิลป ์ ม.ศิลปากร  2529 
2 อาจารย์ประสิทธิชยั  วานิชสุขสมบัต ิ    ศ.บ. ออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2535 
3 อาจารย์นิวฒัน์  สีใสเพ็ชร   20 ปี วศ.บ.  ไฟฟ้าก าลัง ม.เทคโน 

โลยีมหานคร 
2546 

4 อาจารย์กฤษณ์  เรขะรุจ ิ    สถ.บ.  สถาปัตยกรรม ม.ศิลปากร 2538 
5 อาจารย์นิวัตน์  ธัญปิตินนัทน ์    วศ.บ.  วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์ ม. 2533 
6 อาจารย์ศิริวัฒน์  หวังสุข     สถ.บ.  สถาปัตยกรรม ม.ศิลปากร 2540 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง 
วิชาการ 

หน่วยงาน/ต าแหนง่ 
ประสบการณ์ท างาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
วิชาทีส่อน (ปี) 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ 
ปริญญา) 

สาขาวชิา 
(ทุกระดับปริญญา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั 
ปีที่

ส าเร็จ 
7 อาจารย์ ดร.บุญชนะ  บุญเลิศ  มัณฑนากรอาวโุส  น.บ.  นิติศาสตร ์ ม.รามค าแหง 2525 
8 อาจารย์ทีปกร  แย้มกสิกร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ANY 

IDEA 
15 ปี ศ.บ.  มัณฑนศิลป ์ ม.ศิลปากร 2529 

9 อาจารย์สัญญา  สุดล้ าเลิศ   25 ปี ศ.บ.  ออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2535 
10 อาจารย์ระรวย  ธนานาถ  อาจารย์ประจ า ม.ศรีปทุม 12 ปี ศ.บ.  มัณฑนศิลป ์ ม.ศิลปากร 2529 
11 อาจารย์สมชาย  จงแสง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

เดคก้า จ ากัด 
20 ปี ศ.บ. มัณฑนศิลป ์ ม.ศิลปากร 2529 

12 อาจารย์วิบลูย์  ติรมงคล  กรรมการผู้จัดการบริษัท WVK 
GROUP  

20 ปี M.F.A.  
 
ศ.บ. 

Interior Architecture 
 
ออกแบบภายใน 

U. of Oregon, 
USA 
ม.ศิลปากร 

1998 
 
2535 

13 อาจารย์สุวรรณ  คงขุนเทียน  มัณฑนากรอาวโุส 20 ปี ศ.บ.  มัณฑนศิลป ์ ม.ศิลปากร 2519 
14 อาจารย์วีระยุทธ์  ผลประกอบศิลป ์  มัณฑนากรอิสระ 5 ปี ศ.บ.  ออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2551 
15 นางสาวพรเพ็ญ  กุลค าธร  มัณฑนากรอิสระ 5 ปี ศ.บ. ออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2554 
16 นายธนชัย  ปิยะชาต ิ  มัณฑนากร 5 ปี ศ.บ. ออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2552 
17 อาจารย์ธนวฒัน์  สุขัคคานนท ์  เลขาธิการสมาคมมัณฑนากร

แห่งประเทศไทย 
8 ปี ศ.บ. ออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2531 

18 อาจารย์นิรันดร์  ไกรฤกษ์  อาจารย์เกษียณอายุราชการ
อดีตคณบดี คณะมัณฑนศิลป ์

50 ปี Diploma Superieur 
de Createured  
 
ศ.บ.  

Architectures 
Interieures et de 
Modeles 
มัณฑนศิลป ์

France 
 
 
ม.ศิลปากร 

1973 
 
 
2508 

19 อาจารย์สมชาติ  ศุภนภาโสตถ์ิ  สถาปนิกอาวุโส 8 ปี ศ.บ. ออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2538 
20 อาจารย์ประธาน  เลิศงาม 

 
  5 ปี ศ.ม.  

ศ.บ. 
ศิลปะการออกแบบ 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2559 
2550 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง 
วิชาการ 

หน่วยงาน/ต าแหนง่ 
ประสบการณ์ท างาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
วิชาทีส่อน (ปี) 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ 
ปริญญา) 

สาขาวชิา 
(ทุกระดับปริญญา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั 
ปีที่

ส าเร็จ 
21 อาจารย์บัญชา  ชูดวง  แฟชั่นดไีซน์เนอร์ ปี 10 ศ.บ.  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร  2532 
22 อาจารย์คมกฤช  ชูเกียรติมั่น    สถ.ม.  

 
สถ.บ.  

เทคโนโลยีอาคาร
พลังงาน 
สถาปัตยกรรม 

จุฬาลงกรณ ์ม. 
 
จุฬาลงกรณ ์ม. 

2540 
 
2532 

 
 
ตารางที่ 1.1-9  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสตูร ทีเ่ป็นอาจารย์ประจ าของมหาวทิยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่  

ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 

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

1. อ.กศิตินทร  ชุมวรานท์ 1. รายงานโครงการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในพระอุปถัมถ์พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศน์ พระวรชายา.กรุงเทพฯ: คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. โครงการเสนอแนะออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในห้องบริการฝ่ายโสตทัศนศึกษา. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์   
ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
3. ร่มจัน. [ออกแบบ] การแสดงนทิรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่อง
ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558. 
4. โครงการออกแบบตกแต่งภายใน ช้ันล่างอาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.[ออกแบบ] การแสดง
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและ
การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.  
5. โครงการออกแบบตกแต่งภายในอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธาน.ี [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงาน
สร้างสรรคค์ณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ประจ าปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 
2556. 

2556 
 

2559 
 
 

2558 
 
 

2557 
 
 

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

2. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 1. โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงแบบอาคารเรือน บ้านนนทภูมิ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ใช้พื้นที่นอนสองช้ันส าหรับเด็กพิการ 
ทางสมอง CP ทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
2. โครงการท าผังรวม 3 มิติและแนวทางการปรับสภาพแวดล้อมกายภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านนนทภูมิ 
3. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชนอ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น. 
4. โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบฉลากสินค้าตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ของชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตข้าวไร่เกษตรอินทรีย์ อ าเภอเขาค้อเพชรบูรณ์. 
5. ผลงานที่ภูมิใจและล าดับในการท า. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการ
ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6  รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
6. การประดับตกแต่ง “รุ่งอรุณแห่งความสุข”บนถุงกระดาษสินค้า.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสรา้งสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 
2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา  2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ 
หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558. 
7. งานสร้างสรรค์ตามงานวิจัยกกทอ.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน 
Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 
8. ราชพฤกษ์ 2013. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 
2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.  
9. บทความวิชาการ.การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ” ศิลปากรวิจัยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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3. อ.ไพบูลน์  จิรประเสริฐกูล 1. การออกแบบตราสญัลักษณ์ 808 EST.[ออกแบบ]การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรคค์ณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่ง
อาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 
2557. 
2. ร่มเงา.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มณัฑนศลิป์ประจ าปี 2556 ณ หอศิลปะ
และการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15–27 กันยายน 2556.  

2557 
 

2556 

4. อ.พัฒนา  เจริญสุข 1. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชน อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น. 
2. โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบฉลากสินค้าตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ของชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตข้าวไร่เกษตรอินทรีย์ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. 
3. ตามยถากรรม. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ

2557 
2556 
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สืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
4. ประทีบในคืนแรม. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558. 
5. ช้อนขวัญ.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network 
Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 
6. สัตตภัณฑ์. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มณัฑนศลิป์ประจ าปี 2556  
ณ หอศิลปะและการออกแบบมณัฑนศิลป์ มหาวิทยา ลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.  
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5. อ.สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล 1. สารีริกธาตุสถิตโพธิสุวรรณวิหารานุสารณี ณ ธรรมสถานบ้านโพธิท์อง จังหวัดสุพรรณบรุี. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะ
มัณฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสรมิชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ณ ศูนย์ศิลปวฒันธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
2. วิหารโพธิสุวรรณ.[ออกแบบ]การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network 
Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557 
3. อุทยานพระธาตุ. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสรา้งสรรค์คณาจารย์คณะ มณัฑนศลิป ์ประจ าปี 2556 ณ 
หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15–27 กันยายน 2556. 
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6. ผศ.เทิดศักดิ์  เหล็กด ี 1. ลายประดับสารีริกธาตุสถติโพธสิุวรรณบุษบก ณ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร. ผลงานคณาจารย์
คณะมณัฑนศลิป์ พ.ศ.2559 
2. ลายประดับฐานชุกชีพระพุทธสพัพัญญุตฌาณศริิโพธ์ิสุวรรณ ณ วหิารโพธิสุวรรณ[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะ
มัณฑนศลิป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 
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7. ศ.เอกชาติ  จันอุไรรตัน ์ 1. โลหะท าปฏิกิริยากับออกซเิจน จะเปลีย่นแปลงไปตามเวลา [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ 
เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วัง
ท่าพระ 15 – 27 กันยายน 2557. 
2. บ้าน. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงาสร้างสรรคค์ณาจารย์คณะ มณัฑนศลิป์ประจ าปี 2556 ณ หอศิลปะ
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และการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.  
3. HOME INTERIOR 4.0.กรุงเทพฯ: บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนพับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน). 131 หน้า 
4. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งศลิป์ 145 หน้า 
5. Designer of The Year. กรุงเทพฯ:บริษัท โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์ จ ากัด. 250 หน้า 
6. บทความวิชาการ.  
7. TWELVE of THAI. DESIGN IDENTITY. หน้า 85-91. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป ์ เครือข่ายการ
ออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15 – 
27 กันยายน 2557. 
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8. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง 1. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็กในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไทย 
2. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็กรมิแม่น้ าเจ้าพระยา :ศิลปวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรคท์ี่มีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทย" 
3. อาณาจักร. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ 
สืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
4. รุ่งอรุณแห่งความคิด รุ่งเช้าทางปัญญา.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป ์ประจ าป ี2558 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558. 
5. 4DNA คู่มือและเครื่องมือตรวจสอบความคิดและการค้นหาความคิดอย่างเป็นเอกภาพ.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ 
คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 
6. Design Factor 360องศา. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเช่ียวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.  
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9. รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 1. “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็ก ในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว
ไทย. 
2. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : อารยะสถาปตัย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและคนพิการ Live Museum: Universal Design to Improve the Quality of 
Life of Elderly and Disabled People 
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3. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุตามแนวทางปฏิบตัิที่เป็นเลิศ Interior Design for Recreational Center of the 
Elderly Using Best Practice Model 
4. ปัจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์ ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 
กันยายน 2559. หน้า 80 
5. พื้นที่ส าหรับสังคมผู้สูงอายุ Happiness of Dawn : A Space for Aging Society. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ 
คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 
: รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558. หน้า 116. 
6. การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของบ้านพักรับรอง และภูมิทัศน์ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวไทย Conservation of Natural  
Resources and Environment: Interior Environmental Design for Guest Houses in National Park for the Standard of Tourism 
Thailand. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian 
ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557 หน้า 158 
7. เส้นใยธรรมชาติภายในประเทศ ในการออกแบบเครื่องเรือนและผลิตภณัฑ์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความ
เชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารยค์ณะ มัณฑนศิลปป์ระจ าปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่า
พระ, 15 – 27 กันยายน 2556.  

2557 
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10. อ.ศมประสงค์  ชาวนาไร ่ 1. เครื่องยอด. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ 
สืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
2. หนทางอันบริสุทธ์ิ.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสรา้งสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป ์เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network 
Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557 
3. หลวงพ่อโต (พระพุทธสุวรรณมงคลบพิตร). [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรคค์ณาจารย์คณะ 
มัณฑนศลิป์ประจ าปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556. 
4. ส่วนประดับจั่วศิลปกรรมอยุธยา. สมุทรสาคร : บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด. 480 หน้า 
5. ศิลปะสโุขไทย : กับอีกหนึ่งแนวทางของการเข้าถึงสภาวะจิตในการสร้างสรรค์.การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศลิป ์
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ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่ง
ความสุข ณ หอศลิปะและการออกแบบมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558.หน้า 17-30. 
6. ศิลปะสโุขไทย : กับอีกหนึ่งแนวทางของการเข้าถึงสภาวะจิตในการสร้างสรรค์.การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ 
ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่ง
ความสุข ณ หอศลิปะและการออกแบบมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558.หน้า 17-30.  

2558 
 

2558 

11. อ.สัญญา  สุขพูล 1. Light Box Art.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network 
Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 
2. One day in my life.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 
15 – 27 กันยายน 2556. 

2557 
 

2556 

12. อ.ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส 1. คีตราชนครินทร์.[ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ
สืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
2. ขัด/ไขว้/สาน. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระเทพ
ฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558. 
3. แรงกระเพื่อม.[ออกแบบ]การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network 
Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 
4. บทความประกอบงานสร้างสรรค์ “ขัด/ไขว้/สาน” ในรุ่งอรุณแห่งความสุข. 73. งานแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ครั้งที่ 18 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15-27 กันยายน 2558.ม.ป.ท.,2558. 
5. บทความประกอบงานสร้างสรรค์ “แรงกระเพื่อม” ใน DNA. 18. งานแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งท่ี 17 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15-27 กันยายน 2557. ม.ป.ท.,2557. 
6. บทความวิชาการ “การสรา้งสรรค์รูปดา้นในงานออกแบบภายใน” ในวารสารวิชาการคณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2557. 
7. บทความวิชาการ "การบูรณะและปรับปรุงอาคารโรงงานสรุาบางยี่ขันเป็น อาคารคตีราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา”ในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ Classical Music in Asean Context 10-12 September 2014. 
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8. บทความวิชาการ “หุ่นจ าลองเพื่อการออกแบบภายใน” ในวารสารวิชาการ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2556 
9. บทความประกอบงานสร้างสรรค์ “ร่างจังหวะ” ใน 70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน.12. งานแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์  
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 16  
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15-27 กันยายน 2556.ม.ป.ท.,2556. 

2556 
2556 

 
2556 

13. อ.ดร.นุชนภางค ์ แก้วนิล 1. .“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็ก ในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว
ไทย. 
2. ."การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน โรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้ าเจ้าพระยา :ศิลปวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการส่งเสริมท่องเที่ยว
ไทย" 
3. .“โครงการศึกษาวิจัย Home stay บริเวณระหว่าง ทะเลสาบ-ป่าฮาลาบาลา ถึงอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา” 
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพือ่การวางผังพื้น. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
5. การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยการออกแบบตกแต่งภายใน [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ เครือข่าย
การออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15 
– 27 กันยายน 2557. หน้า 161. 
6. บทความประกอบงานสร้างสรรค์.การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมเพื่อการวางผังพื้น.คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร.หน้า 31-37. 
7. บทความประกอบงานสร้างสรรค์.การส่งเสรมิภาพลักษณ์องค์กรดว้ยการออกแบบตกแต่งภายใน คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร.หน้า 26-29..  
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14. อ.สลิล  สมคัรพงศ ์ 1. Martin No.38. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชน
ต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
2. พื้นที่แห่งความสุข. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 :รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,5 – 27 กันยายน 2558.  
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15. อ.ภาคย์ธิร์วัฒน์  บุญม ี 1. ท า-ลาย-มือ, มือ-ท า-ลาย. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค ์ ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสรมิชุมชน
ต้นแบบสืบสานภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

2559 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

15 – 30 กันยายน 2559. 
2. มโนภาพในวัยเด็ก.ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการทัศนศิลป์เพชรบุรีเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนม 
พรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 แสดง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์หอทะเบียนที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี. 
3. พิมพ์ประวัติ.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดศิลปกรรม”Installation art Thailand Green watch บริษัท ปตท. 20 มิถุนายน 2557.  

 
2559 

 
2557 

16. อ.พสุ  จารุศิร ิ 1. PLUS U. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ ณ ห้องจัดแสดงงาน มหาวิทยาลัย Massaet บอสตัน แมสซาซูเซต,ตุลาคม 
2559.www.boston.com./lifestyle.html. 

2556 

17. อ.ปาริฉัตร สุชาติกลุวิทย ์ 1. Shine. [ออกแบบ] .DIA’17 Yearbook. Wismar University Germany 
2. บทความประกอบงานสร้างสรรค์.ความเหมือนในความแตกต่าง. สืบสานปณิธานพ่อ.การแสดงนิทรรศการผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.18-22 กันยายน 2560 ณ Lifestyle Hall  ช้ัน 2 สยามพารากอน. หน้า 33-35 

2560 
2560 

 
18. อ.ศุภสุมนญ์  โสภาจติต์วัฒนะ 1.งานแสดงผลงาน ‘DESIGN MANIFESTO’ ณ โถง มหาวิทยาลัย Kingston university London วิทยาเขต knight park ลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ, 2014. 
2.งานแสดงผลงาน calligraphy ณ  โถงจัดแสดงงาน ชั้น 6 ห้ามสรรพสินค้า เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ ประเทศไทย, สิงหาคม 2015 
 
  

2557 
 

2559 
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องคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางองค์ประกอบนี้ มีผลต่อตัวบ่งชี้ 4.2.3 
 

ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2560(1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2560(1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (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 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
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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 

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. 2560(1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (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 
     

 
ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2560(1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (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./
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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 

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 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ื นๆ      
ปี พ.ศ. 2560(1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)(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 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
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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 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
1 โครงการพัฒนาคณุภาพผลติภณัฑ ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 

(กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม 
กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบรุี) ประจ าปี 2560 

ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน, รศ.อาวิน 
อินทรังษ,ี อ.ดร.อนุชา โสภาคย์วิจติร,์ อ.กัญ
ชลิกา กัมปนานนท,์ อ.ปิยะวัฒน์ พัฒนภักด,ี 
อ.พัฒนา เจริญสุข, รศ.ดร.สุภาวี ศิรินครา
ภรณ,์ อ.ดร.ยอดขวัญ สวสัด,ี ผศ.อินทิรา 
นาควัชระ, อ.ธาตรี เมืองแก้ว, อ.ดร.ชิตชัย 
ควรเดชะคุปต,์ นส.มุกดา จติพรมมา, นส.สุรี
พร แป้นพิบูลลาภ, นางมัญธรัตน์ จิตมาลี
รัตน ์

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ฐานข้อมูล RIS 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
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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 

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

/ตารางประกอบ 
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
     

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

1. ออกแบบอาคารส านักงาน 1 ช้ัน และภมูิทัศน์โดยรอบ 6 ไร ่
จ.แพร่ 

อ.ไพบูลน์ จิระประเสริฐกูล เผยแพรต่่อสาธารณะ ตลุาคม 2560  

2. งานปรับปรุงฌาปนสถาน ประตูมาร อ าเภอเมือง จังหวัด
แพร่ 

อ.ไพบูลน์ จิระประเสริฐกูล เผยแพรต่่อในชุมชน ตุลาคม 2560  

3. ออกแบบการปรับเปลี่ยนระบบบรหิารองค์กร. บริษัท Healt 
Support House จ ากัด 

อ.ไพบูลน์ จิระประเสริฐกูล เผยแพรโ่ดยผู้ว่าจ้างฯ ตุลาคม 2560  

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
1. การออกแบบ พ้ืนท่ีตลาดบางหลวง ร.ศ.122 : Sight & 

Health 
อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์ (ท่ีปรึกษา นศ.) นิทรรศการในโครงการ ส่งเสริมชมุชนต้นแบบสืบสาน 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้ง 
รายงาน 
ประเมินผล 

2. การออกแบบ พ้ืนท่ีตลาดบางหลวง ร.ศ.122 : Function  ที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์  17-18 พ.ค.60 

โครงการฯ 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
3. ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind) อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์ นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ ประจ าปี  รายงาน 
4. สืบสานพระราชปณิธานพ่อ (To Persue Father's hope) ผศ.ชัยณรงค ์อริยะประเสริฐ 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยาม ประเมินผล 
5. คงอยู่ในสายพระเนตร (Still in Sight) อ.พัฒนาเจริญสุข พารากอน 18-22 ก.ย.60 โครงการฯ 
6. วิหารพระพุทธองค์ด า วัดกลันทาราม จังหวัดบุรรีัมย ์ อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล   
7. ชุมนุมเทวดา ภาพจติรกรรมฝาผนงัภายในวิหารพระพุทธ

องค์ 
ผศ.เทิดศักดิ์  เหล็กด ี   

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต(ิค่าน้ าหนัก 0.60) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
1. Landscape and Architect drawing 

 
ผศ.ชัยณรงค ์อริยะประเสริฐ Pacific Rim International Exhibitions ณ หอศิลป์ บรม

ราชกุมารี คณะจติรกรรมฯ พระราชวังสนามจันทร์ 14-17 
พ.ย.60 

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ 

2. 
 

Rom Jan อ.กศิตินทร  ชุมวรานนท์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ระดบันานาชาติ  โครงการ
บูรณาการการศึกษาและแลกเปลีย่นทางวิชาการร่วมกับ
มหาวิทยาลยัโตโกฮะ 2560 
International Education Exchange with Tokoha 
University 2017 19-27 พ.ย.60 

รายละเอียด 
โครงการ 
ผลงานสร้างสรรค ์

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 Wat Khemapirataram ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ 

ครั้งท่ี 12. วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรตันโกสินทร์ 31 ม.ค.- 24 ก.พ.60 

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

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

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

5,118 
4.20 4.20 

1,218 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85.00 
56 

100 5.00 
56 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 - 9.20/2 = 4.60 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 4 - ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 - 10/3 = 3.33 ด ี
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3 - ระดับ 3 3 

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 

7.00 
116.67 5.00 

6 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 2 - ระดับ 4 4 

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

ระดับ 4  ระดับ 4 4 

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

12 
100 5.00 

12 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 - 17/4 = 4.25 ดีมาก 
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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 

เฉลี่ยองคป์ระกอบท่ี 6 - 3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ - 48.79/13 = 3.75 ด ี

 
ตารางที่ 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 - - 4.60 4.60 ดีมาก 
3 3 3.33 - - 3.33 ดี 
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 3.37 4.00 4.60 3.75 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

 - ดี ดี ดีมาก 
  

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

 
ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

โครงการเพิ่มสัญญาณเครือข่ายและจุดเช่ือมต่อ
สัญญาณอินเตอร์เนตไร้สายความเร็วสูงเพื่อพัฒนา
คุณภาพประสิทธิภาพในการเรียนการสอนด้าน
การออกแบบภายในของนักศึกษาโดยภาควิชา 

     

โครงการจัดเก็บผลงานทุกรายวิชาของหลักสูตร 
55และ 60 เพื่อการจัดการความรู้สู่สังคม
สาธารณะและบริหารเครือข่ายวิชาการและ
วิชาชีพการออกแบบภายในระดับภูมิภาคและ
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แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ประเทศ 
โครงการบริการประชาสัมพันธ์หลักสตูรต่อภูมิภาค
และบริหารเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาบัณฑิต
และวิชาชีพ 

 
    

โครงการติดตามผลการพัฒนารูปแบบการสอน
และการให้การบ้านในแต่ละวิชาของหลักสูตร60 

     

โครงการส ารวจข้อคิดเห็นและเสนอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อคุณภาพหลักสูตร60 

  
 

  

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

 
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
แผนการ
พัฒนาการ
ประกันคุณภาพ 

แผนการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพที่
สอดคล้องกับภารกิจ
ของหลักสูตร 

 

การบริหารเครือข่าย
วิชาการร่วมกับคู่
เทียบและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการ
ประกันคณุภาพ
ระดับชาต/ิ
นานาชาติ 

การจัดท าแนวทางประกันคุณภาพของตนเองร่วมกับคู่
เทียบที่ไดม้าตรฐาน 

แผนการพัฒนา
รูปแบบการสอน 

แผนการพัฒนา
รูปแบบการสอนที่
สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังใน
แต่ละหมวดวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป์ 

การจัดการความรู้
และการบริหารองค์
ความรูสู้่การจดัหา
รายได้และการเพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาความเป็นเลิศและการธ ารงกระบวนการ
สอบเข้าเพื่อให้ได้นักศึกษาคณุภาพเป็นเลิศทีสุ่ดในแตล่ะ
ปีการศึกษา 

แผนการ
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 ์

 
 


