รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2561
(1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562)

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

วัน เดือน ปี ที่รายงาน
3 ก.ค.62

1

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2

คานา
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ ภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานของ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ในรอบปีการศึกษา 2561
(1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562) ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมาตรฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตาม 6 องค์ประกอบและ 13 ตัวบ่งชี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนดาเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สาระส าคัญ ของรายงานการประเมิ นตนเองฉบับ นี้ นอกจากนาเสนอตามเกณฑ์ มาตรฐานแล้ ว
ภาควิชาฯ ได้นาข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในเมื่อปีการศึกษา 2560 มาพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนา เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาของภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน ให้ดารงต่อเนื่องในฐานะสถาบั นชั้น
นาทางวิชาการด้านออกแบบตกแต่งภายใน ระดับอุดมศึกษาตลอดไป
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าทีภ่ าควิชาฯ บุคลากรที่มีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานรวบรวมและให้ข้อมูล จนทาให้รายงานประเมินตนเองฉบับนี้เสร็จลุล่วง ภาควิชาฯ หวังว่า
รายงานฉบับนี้จะสามารถสะท้อนผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเอง ทั้งนี้ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการออกแบบภายใน
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3 กรกฎาคม 2562
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บทสรุปผู้บริหาร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพื้นฐาน
การปรับปรุงมาจากต้นแบบหลักสูตรวิชาชีพปริญญาบัณฑิต สาขามัณฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
ที่มีการปรับปรุงฯตามทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยการศึกษาเรียนรู้สุนทรียศาสตร์ใน
การใช้พื้นที่ การประยุกต์ศิลปะและการออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางสาคัญในการประกอบวิชาชีพมัณฑนากร
ตาม กฎกระทรวงกาหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 และมีความสาคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์และนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงการมีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการการออกแบบภายในของ
ประเทศไทยในบริบ ทของประชาคมอาเซีย นในปัจจุบัน โดยในปัจจุบันวิช าชีพมัณฑนากรเป็นต้นแบบของ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต ที่ผลิตนักออกแบบภายในหรือมัณฑนากร ที่ได้รับความนิยมในการเรียนอย่างกว้างขวาง
และหลักสูตรในลักษณะเดียวกันเป็นที่นิยมในหมู่ผู้เรียน และได้แตกแขนงออกไปหลายหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใน
แบบสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต วิท ยาศาสตร์บัณฑิต แบบครุศาสตร์ศิลปบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต เทคโนโนยีอุตสาหกรรมบัณฑิต เพื่ อร่วมแนวทางการผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานนักออกแบบ
ภายใน
เพื่อธารงความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาสาขาศิลปะการออกแบบและเป็นผู้นาสถาบันเรียนรู้และ
พัฒ นาเศรษฐกิจ เชิงสร้ างสรรค์ ภายใต้กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จึงเป็นที่มาของการจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่คณะฯ และภาควิชาได้
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สู่ระดับหลักสูตรในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยพิจารณา 6 องค์ประกอบ และ 13 ตัวบ่งชี้
โดยในภาพรวมของผลการประเมินตนเองทุกองค์ประกอบอยู่ในเกณฑ์ดี
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ตัวบ่งชีค้ ุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลีย่ องค์ประกอบที่ 1

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

ผ่าน
ผ่าน

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ผ่าน
ผ่าน

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

4.22

4.22

93.22

4.66

4.44

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
เฉลีย่ องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

-

4,964
1,176
55
59
8.88/2 =

ระดับ 3

-

ระดับ 3

3

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ระดับ 4

-

ระดับ 4

4

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ระดับ 3

-

ระดับ 4

4

-

11/3 =

3.67

ดี

ระดับ 3

-

ระดับ 3

3

7.38/3 =
0
7
2
7
10.60
7
9.46/3 =

2.46

เฉลีย่ องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.00
85.00

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
20.00
คุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่
20.00
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
20.00
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 2
เฉลีย่ องค์ประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 4
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 4
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน
ระดับ 4
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
10 ข้อ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เฉลีย่ องค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับ 4
เฉลีย่ องค์ประกอบที่ 6
เฉลีย่ รวมทุกองค์ประกอบ
-

10
10
17/4 =
4/1 =
50.34/13

0

0.00

28.57

2.38

151.43

5.00

ระดับ 4
3.15

4
ดี

ระดับ 4

4

ระดับ 4

4

ระดับ 4

4

100

5.00

4.25

ดี

ระดับ 4
4.00
= 3.87

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

คะแนนที่ได้และผลการประเมิน
ผ่าน
4.44
3.67
3.15

หมายเหตุ
ได้มาตรฐาน
ดีมาก
ดี
ดี

4.25

ดีมาก

4.00
3.87

ดี
ดี

เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2
บัณฑิต และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร ในรายละเอียด
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต โดดเด่นที่ตัวชี้วัดภาวะการได้งานทาของบัณฑิตที่มีผลการดาเนินงานเป็นผลลัพธ์
100% สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของหลักสูตรที่ประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ประกอบการและผู้ว่าจ้าง และส่วนในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
หลักสูตร สะท้อนถึงความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ที่บ่งบอกถึงผลลัพธ์ของคุณภาพหลักสูตรได้
อย่างชัดเจน
องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา และองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ และ
องค์ประกอบที่ 6 สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และยัง
สะท้อนถึงคุณภาพของอาจารย์ที่มีความสามารถทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตามการดารงตาแหน่งทางวิชาการ ยัง
สามารถพัฒนาให้ได้ระดับคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกได้ รวมถึงร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเป็นตัวบ่งชี้ที่กาลังดาเนินการแก้ไขและสนับสนุนพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ได้เกณฑ์คะแนนที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ในองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังคงเป็นประเด็นที่ขึ้นอยู่กับข้อจากัดด้านงบประมาณ
สถานที่และเมื่อการปรับปรุงอาคารเรียนของคณะฯ ที่วิทยาเขตวังท่าพระแล้วเสร็จ ก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพ
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
จุดเด่นของหลักสูตรที่ยังมีความต่อเนื่องมาตลอด 60 ปี ยังคงได้แก่ เรื่องที่หลักสูตร/ภาควิชามีความ
โดดเด่นระดับชาติและปรับปรุงหลักสูตรตามพัฒนาการของสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง 5 ครั้ง สามารถรับ
นักศึกษา ที่มีคุณภาพเป็นเลิศในด้านทักษะการปฏิบัติงานทางศิลปะการออกแบบตามความถนัดของสาขาวิชา
โดยมีสถิติจานวนการรับสมัครเข้าสูงอย่างต่อเนื่องมาตลอด 60 ปี และเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เป็น
ต้ น แบบซึ่ ง พั ฒ นาวิ ช าชี พ ขึ้ น มาจากทั ก ษะของศิ ล ปิ น คณะเดี ย วของประเทศไทยคื อ คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นคณะวิชาทางศิลปกรรมที่มีศิษย์เก่าได้รับการยอมรับในระดับศิ ลปินแห่งชาติด้าน
วิ ช าชี พ มั ณ ฑนากร (จรู ญ อั ง ศวานนท์ มั ณ ฑนศิ ล ป์ รุ่ น 1, ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ 2558) ศิ ล ปิ น ศิ ล ปาธร
(สมชาย จงแสง มัณฑนศิลป์ 24, วิฑูรย์ คุณาลังการ มัณฑนศิลป์รุ่น 25) ปัจจุบัน ยังคงได้รับเชิญสอนและร่วม
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วิพากษ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นที่สนใจในกลุ่มนักเรี ยนที่มุ่งเรียนในสายวิชาชีพนี้ มาตลอด 60 ปี
จนถึงในปัจจุบัน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2561 ภาควิชาฯ ได้ทาการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้มีความสมดุลขึ้นดังนี้ ปรับเปลี่ยนผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี ซึ่งได้ถึงแก่กรรม โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง ซึ่งมีตาแหน่งทางวิชาการระดับเดียวกันทดแทน และเพิ่มอาจารย์ปาริฉัตร สุชาติ
กุลวิทย์ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอีก 1 ท่าน รวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 7 ท่าน เพื่อเพิ่มคุณภาพ
อาจารย์ที่ สกอ.ชี้วัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ จากการประเมิ น ตนเองและทบทวนเอกสารพบว่า มีข้อเสนอแนะในการพัฒ นาหลั กสู ต ร
ดังต่อไปนี้
ในส่วนของหลักสูตร
1. นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในห้องเรียนได้ช้าเพราะปัญหาของสภาพแวดล้อมสิ่งอานวย
ความสะดวกในห้องเรียน
2. ปรับปรุงการเรียนเน้นประสบการณ์วิชาชีพมากขึ้น (เริ่มดาเนินการในหลายรายวิชา)
3. ปรั บปรุงและลดรายวิชาเลื อกที่ไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน และเพิ่มรายวิชาที่เหมาะสมกับ
นักศึกษา ทันต่อความก้าวหน้าในวงวิชาการและวิชาชีพ ปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเดิม
เพื่อให้ดียิ่งขึ้น
4. เพิ่มรายวิชาเลือกให้มีความน่าสนใจ และเป็นทางเลือกเรียนให้มากขึ้น เช่น การออกแบบแสง
สว่าง เนื่องจากภาควิชามีบุคลากรที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านแสงสว่างโดยตรง
ในส่วนของอาจารย์
1. ควรเพิ่มจานวนอาจารย์ให้เหมาะสมกับจานวนนักศึกษา (1 ต่อ 8)
2. สนับสนุนให้มีการขอตาแหน่งทางวิชาการ
3. เปิดรับอาจารย์ใหม่เพิ่มเติมจากอัตราที่ว่างเพื่อลดภาระงานของอาจารย์แต่ละท่านลงให้มี
เวลาในการทาเอกสารประกอบการสอน หนังสือ และตาราต่างๆ
4. การกระจายภาระงานและจัดระบบสนับสนุน หรือเพิ่มพนักงานสายสนับสนุนที่เหมาะสมกับ
งานเพื่อให้อาจารย์มีเวลาแบ่งไปสาหรับชีวิตส่วนตัวให้มีความสุขในการทางาน
ทั้งนี้ ทางหลักสูตรยังคงเสนอแนวทางพัฒนา ไม่ได้คานึงถึงข้อจากัดด้านงบประมาณ โดยขอความ
อนุเคราะห์ภาควิชาฯ หรือคณะฯ ควรบริหารจัดการบุคลากรเพื่อให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรมาช่วยให้ความ
อนุเคราะห์ดูแลงานด้านเอกสารประกันโดยเฉพาะเพื่อให้มีระบบการทางานประกันคุณภาพฯ เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว คล่องตัว และสอดคล้องกับธรรมชาติของบุคลากร ส่วนใหญ่ในสังกัดภาควิชาเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับมือ
อาชีพในด้านวิชาชีพมัณฑนากร และมีชื่อเสียงระดับประเทศที่วงการวิชาชีพรู้จักและให้การยอมรับ การทางาน
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ด้านเอกสารอาจไม่เชี่ยวชาญหรือมีนโยบายสนับสนุนให้คณาจารย์ประจาหลักสูตรเหล่านี้มีการพัฒนาตนเองใน
การทางานด้านเอกสารอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งในอนาคตควรศึกษาวิธีการประกันคุณภาพด้วยวิธีการอื่นๆ ที่ง่าย และสะดวก เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาขาเพื่อลดภาระการทางานในส่วนนี้ลง
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่รายงาน 1 ก.ค.60
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25500081105674
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
มคอ. 2
1. อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์
2. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
3. อ.ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล
4. อ.พัฒนา เจริญสุข
5. อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล
6. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี

ปัจจุบัน
1. อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์
2. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
3. อ.ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล
4. อ.พัฒนา เจริญสุข
5. อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล
6. อ.ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์
7. ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย)

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

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร
(สมอ.08)
ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 15 พ.ค.62

อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
1. ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์
ประจาหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิตศิลปะการออกแบบนานาชาติ
2. รองศาสตราจารย์ ร้อยตารวจเอก ดร.อนุชา แพ่งเกษร ประจาหลักสูตรมหาบัณฑิตศิลปะและการออกแบบ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี (เสียชีวิตเมื่อ พ.ย.61)
4. อาจารย์ศมประสงค์ ชาวนาไร่
5. อาจารย์สัญญา สุขพูล
6. อาจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส
7. อาจารย์ ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล
8. อาจารย์สลิล สมัครพงศ์
9. อาจารย์ภาคย์ธิร์วัฒน์ บุญมี
10. อาจารย์พสุ จารุศิริ
11. อาจารย์ศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ
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อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
- ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรข้างต้น
อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2)
1. อาจารย์นิวัฒน์ สีใสเพชร
(สามัญวิศวกรไฟฟ้า)
2. อาจารย์กฤษณ์ เรขะรุจิ
(สามัญภูมิสถาปนิก)
3. อาจารย์ภราดร มีสุวรรณ์
(วุฒิสถาปนิกมัณฑนากร)
4. อาจารย์ประสิทธิชัย วานิชสุขสมบัติ
(มัณฑนากรและศิษย์เก่า)
5. อาจารย์กิติยศ ยศสมบัติ
6. รศ.พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา
(อาจารย์อาวุโส)
7. อาจารย์ ดร.บุญชนะ บุญเลิศ
8. อาจารย์วิบูลย์ ติรมงคล
(มัณฑนากรและศิษย์เก่า)
9. อาจารย์ระรวย ธนานาถ
(มัณฑนากรและศิษย์เก่า)
10. อาจารย์ชวนะ ช่างสุพรรณ
(มัณฑนากรและศิษย์เก่า)
11. อาจารย์ทีปกร แย้มกสิกร
(มัณฑนากรและศิษย์เก่า)
12. ผู้ช่วยศาสตราจาย์ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก
13. อาจารย์นิรันดร์ ไกรฤกษ์
(ดุษฎีบัณฑิต และอาจารย์อาวุโส)
14. อาจารย์สัญญา สุดล้าเลิศ
15. อาจารย์ธรกร บุญลือ
16. อาจารย์พีระพงศ์ ผลเจริญ
17. คุณสมชาย จงแสง
(ศิลปินรางวัลศิลปาธร)
อาจารย์พิเศษเหล่านี้มีรายนามปรากฏในหนังสือเชิญสอนและปรากฏในเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5
ของแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในฐานะวิทยากรและอาจารย์พิเศษ ช่วงปีการศึกษา 2561
หมายเหตุ :

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท
ต่างๆ ของหลั กสูตร ที่เ ป็นอาจารย์ประจาของมหาวิ ทยาลัยศิล ปากร ได้รับการตี พิมพ์ เผยแพร่ ระหว่างปี
พ.ศ. 2557 – 2561

สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (ตลอดปีการศึกษา 2561)
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การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับ พ.ศ. 2558)
เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
จานวนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน
อาจารย์ 4 ท่าน รวม 6 ท่าน
เป็นไปตามแนวทางที่สกอ.กาหนด โดย
แสดงคุณสมบัติอาจารย์เทียบเคียงใน
หนังสือชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยและ
สกอ.เมื่อ มิ.ย.59
เป็นไปตามแนวทางที่สกอ.กาหนด โดย
แสดงคุณสมบัติอาจารย์เทียบเคียงใน
หนังสือชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยและ
สกอ.เมื่อ มิ.ย.59
เป็นไปตามแนวทางที่สกอ.กาหนด

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

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

และหลักสูตรปรับปรุงฯ 2560
ได้ดาเนินการทวนสอบทุกรายวิชา
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
1. ปริญญาตรี ประเมินเกณฑ์ 5 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 4 และ 10)
2. บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 10)
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
 หลักสูตรได้มาตรฐาน
1.1
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนจานวนมากเป็นศิษย์เก่าและมัณฑนากรวิชาชีพที่มี
ใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญและวุฒิสถาปนิกมากที่สุดในประเทศไทยที่มาเป็นอาจารย์
ประจาในหลักสูตร มีคณาจารย์ประจาจานวนมากมีความรู้ความสามารถและชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
2. กระบวนการรับนักศึกษาและกลไกการสร้างผลผลิตบัณฑิตที่แข็งแกร่งเป็นแนวปฏิบัติยึดถือมา
โดยตลอดจนมีชื่อเสียงในสังคมอย่างกว้างขวาง คุณภาพของทักษะอาชีพมัณฑนากรเป็นที่
ยอมรับมาโดยตลอดและต่อเนื่อง
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการและพัฒนาการทางสังคมอย่างต่อเนื่องถึง
5 ครั้ง แสดงถึงความใกล้ชิดของหลักสูตรการเรียนการสอนกับอาชีพมัณฑนากรที่อยู่ในวงการ
ออกแบบตกแต่งภายในของประเทศ
4. มีอาจารย์ผู้สอนจานวนมาก และมีพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ที่หลากหลาย
ทาให้หลักสูตรเกิดเสถียรภาพมากขึ้น โดยที่เน้นการประกอบวิชาชีพ
โอกาสในการพัฒนา
1. พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ที่หลากหลายและก้าวหน้ามากขึ้นในยุคปัจจุบันตามความสนใจ
เฉพาะของผู้เรียนและสังคม
2. พัฒนาการเปิดรับผู้เรียนให้มีความหลากหลาย การเปิดหลักสูตรนานาชาติหรือสองภาษา
การศึกษาที่มีความหลากหลายที่ตอบโจทย์นักออกแบบที่มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ผ่านประสบการณ์ฝึกอบรม และหลักสูตรอาชีพมัณฑนากร
เพื่อเป็นนักออกแบบย่อยแขนงต่างๆ สาหรับผู้ต้องการเรียนรู้ทั่วไป และผู้สูงวัยรองรับอนาคต
3. ต่อยอดองค์ความรู้ของบัณฑิตจบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีความสนใจที่หลากหลาย
นอกเหนือไปจากวิชาชีพมัณฑนากร เช่น การบริหารและจัดการเครือข่ายธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ การตรวจสอบอาคาร นักออกแบบและนักสร้างสรรค์เฉพาะทาง ศิลปิน
4. โดยสิ่งที่อยากเห็นคือมีการบูรณาการความรู้ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพให้เป็นที่
ประจักษ์มากขึ้น
5. พัฒนาผลงานทางวิชาการประเภทอื่นๆนอกเหนือจากผลงานสร้างสรรค์ เช่น หนังสือ ตารา
และงานวิจัย
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปี
จานวนที่ จานวนที่สาเร็จการศึกษา
การศึกษา รับเข้า
ตามหลักสูตร
(1)
(2)
2559 2560 2561
2556
2557
2558
2559
2560
2561

70
67
70
70
73
70

57
-

6
55
-

2
9
64
-

อัตราการสาเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ (โดยรวมที่
สาเร็จก่อนเกณฑ์)

จานวนที่ จานวนที่
คงอยู่สิ้นปี ออกระหว่าง
การศึกษา เรียนจนสิน้
2561
ปีการศึกษา
(3)
2561 (4)

81.43
82.09
91.43

2
2
5
69
67
70

อัตราการคงอยู่
X 100

3
1
1
1
6
-

2.86
2.99
7.14
98.57
91.78
100

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา :
1. เนื่องจากค่านิยมในหลักสูตรนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ภาควิชาจึงมีมติเปิดรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 เพิ่มขึ้นจากจานวน 50 คน เป็น 70 คน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบัน
2. นักศึกษาลาออกเนื่องจากต้องการศึกษาในสาขาวิชาอื่น
3. ปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
เริ่มใช้หลักสูตร)
จานวนจบในรุ่น
2556
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2557
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2558
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2559
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

61

60

59

58

57

รวม

2
70
2.86
9
67
13.43
64
70
91.43
70
-

6
70
8.57
55
67
82.09
-

57
70
81.43
-

-

-

65
70
92.86
64
67
95.52
64
70
91.43
70
-
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ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
เริ่มใช้หลักสูตร)
2560
2561

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

61

60

59

58

57

รวม

จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

73
70
-

-

-

-

-

73
70
-

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา :
1. นักศึกษาลาพักการศึกษาเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ และ ครอบครัว
2. นักศึกษาสอบไม่ผ่านรายวิชาบังคับของหลักสูตรฯ
3. ปัจจัยด้านความประพฤติและการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา
4. ปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษา
5. ปัจจัยด้านสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุให้ทัศนคติและเป้าหมายของนักศึกษาเปลี่ยนไป
ระหว่างการศึกษา
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2560 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ลาดับ
ที่
1

2
3
4

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ผลรวมค่า
คะแนน
(1)

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

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
4,964
21
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
793
3
(2) ด้านความรู้
751
3
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
755
3
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
761
3
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
1,249
5
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
945
4
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20)

(3)

(2)X(3)

60

4.22

60
60
60
60

4.41
4.17
4.19
4.23

60

4.16

60
64

4.22

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิตฯปี
การศึกษา
2560

60
93.75
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: ค่าเฉลี่ย 4.20
: ค่าเฉลี่ย 4.22
: ค่าเฉลี่ย 4.00
: ค่าเฉลี่ย 4.00

เกณฑ์ประเมิน : 4.20 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4.22 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 4.00 คะแนน

การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเทียบกับปีที่ผ่านมาและการประเมินผลเพื่อการพัฒนาต่อไปใน
กระบวนการ
จากผลการประเมินของผู้จ้างงานของบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้จ้างงานของบัณฑิตมี
ความพึงพอใจการทางานในภาพรวมของบัณฑิตทุกด้าน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้
จ้างงาน เรื่องความรู้ การฝึกปฏิบัติ ทักษะด้านที่ควรเน้น หรือเพิ่มเติมเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มศักยภาพขอบัณฑิต
ผู้จ้างงานให้ความเห็นว่า บัณฑิตมีคุณภาพทางด้านความรู้ด้านการออกแบบเป็นอย่างดี ควรมีความรู้เพิ่มเติม
ด้านวัสดุพื้นฐาน ทักษะการใช้ ทรีดีแม็กซ์ ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ เช่น อสังหาริมทรัพย์ บัณฑิต
ควรหาความรู้เพิ่มเติมด้านอาคาร Mix Use และความแตกต่างระหว่าง คอนโดมิเนียมและอพาร์ทเมนท์
โดยภาพรวมบัณฑิตจากภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง
มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบ เขียนแบบ และทักษะด้านการสเก็ตช์ดีไซน์ที่โดดเด่น ถือเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของสาขาวิชาฯ รวมถึงรสนิยมในการออกแบบได้ดี อย่างไรก็ตาม ทักษะที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม เป็นเรื่อง
ของการเขียนแบบก่อสร้าง ควรเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารในการทางานและประสานงานกับผู้อื่น ฝึกทักษะการ
ใช้ภาษาในการนาเสนอผลงานในที่ประชุม การนาเสนอผลงาน จะเป็นการดี ถ้าบัณฑิตมีการฝึกอบรมหรือ
ความรู้เพิ่มเติม หรือมีความรู้เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่ง ปัจุบันภาษาอังกฤษ มีความสาคัญมาก
สาหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพมัณฑนากร โดยเฉพาะนักออกแบบมืออาชีพ จะต้องใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับ
เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการควรฝึกการเข้าไปปฏิบัติจริงในโครงการที่กาลังก่อสร้างและออกแบบ เพื่อได้เห็น
ถึงงานจริงและปัญหาที่เกิดขึ้น บัณฑิตมีทักษะพื้นฐานทางด้านการออกแบบดีแล้ว เพิ่มทักษะทางด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ที่ใช้สาหรับงานออกแบบ จะทาให้บัณฑิตมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น
ด้านจรรยาบรรณหรือคุณลักษณะที่ควรมีในวิชาชีพ บัณฑิตควรค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
เพื่อนามาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบิตงานออกแบบ ควรทางานให้ตรงกับ Timeline และเสร็จตรงตาม
วัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กาหนดไว้ พัฒนาเรื่องทางการสื่อสารทาง E-mail (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากยุคปัจจุบัน การปฏิบัติงานจะต้องมีการสื่อสารทางระบบโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บัณฑิตควรมีทัศนคติต่อการปฏิบัติวิชาชีพ และการทางานที่ดี อดทนและพยายามทางานให้สาเร็จ
ลุล่วง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบสูง ในวิชาชีพมัณฑนากร จะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
เป็นสิ่งสาคัญสาหรับนักออกแบบที่จะทาให้บริหารเวลาและทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสาเร็จ
ในวิชาชีพ การแต่งกายและบุคคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานของนักออกแบบ
ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ บัณฑิตมีความสามารถในงานดีไซน์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลักษะ
เด่นกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ มาก มีความรู้เรื่องวัสดุและการเขียนแบบเป็นอย่างดี แต่ควรเพิม่ เติมความรู้ด้าน
อสังหาริมทรัพย์ เพราะมีความจาเป็นอย่างมากในวิชาชีพมัณฑนากร บัณฑิตควรพัฒนาบุคลิกภาพในการ
ทางาน ในการนาเสนอผลงานในที่ประชุม ซึง่ ต้องการความน่าเชื่อถือ
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ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปีรุ่นจบปีการศึกษา 2560
(ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี) วันที่สารวจ 25 ธ.ค.61
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

ร้อยละ

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

64
64

100
100

57

95.00

3
56
4

5.00
93.33
6.67

-

-

4
1
60-4-1-0
64-4-1-0

6.25
1.56
-

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: ร้อยละ 100
: ร้อยละ 93.22
: ร้อยละ 85.00
: ร้อยละ 85.00

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ

ข้อมูลจาก
แบบสอบถามของ
ทางคณะฯ

93.22
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4.66 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 4.25 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
ค่าเฉลี่ย 4.00
ค่าเฉลี่ย 4.22
2.2
ร้อยละ 85.00
ร้อยละ 93.22
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
4.22
4.66
8.88/2 = 4.44 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก

การวิเคราะห์ผลที่ได้
ข้อมูลจากการสารวจจานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด และให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนบัณฑิตทั้งหมด พบว่ามีบัณฑิตจานวน 57 คน ที่ได้งานทาหลัง
สาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) มีอาชีพหลังจบการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
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1. การได้รับเข้าทางานตรงตามสาขาที่สาเร็จการศึกษามาจานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33
ของจานวนบัณฑิตที่มีงานทา ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก
2. มีการเข้าทางานไม่ตรงตามสาขาที่สาเร็จการการศึกษา จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67
3. ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ของจานวนบัณฑิตที่มีงานทา
ผลการสารวจแสดงให้เห็นว่าผลการสารวจแสดงให้เห็นว่าปริมาณบัณฑิตที่ประกอบอาชีพตรงตามสาย
งานที่สาเร็จการศึกษามามีจานวนสูงมาก แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนของภาควิชาบรรลุตามวัตถุประสงค์
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกสู่สังคม เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนางานสายวิชาชีพการออกแบบต่อไป
ในภายภาคหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หลักสูตรได้ให้ความสาคัญกับบัณฑิตที่ทางานไม่ตรงสาขาวิชาและ
ประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น เพื่อดูความสอดคล้องกับกลุ่มทักษะวิชากลุ่มทักษะทางสังคมชุดใดในหลักสูตร ที่
นักศึกษานาไปใช้ประกอบการทางาน ซึ่งจากการสัมภาษณ์บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ตรงกันในด้านวิชาชีพพื้นฐานมัณฑนศิลป์ และสังคมอยู่ร่วมกัน ในคณะที่มีสาขาวิชาออกแบบมากที่สุดใน
ประเทศไทย ทาให้นักศึกษามีสังคมที่กว้างมองภาพรวมในการใช้ชีวิตหลังจากจบการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองเป็นอย่างยิ่ง
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
ค่าเฉลี่ย 4.00
ค่าเฉลี่ย 4.22
2.2
ร้อยละ 85.00
ร้อยละ 93.22
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
4.22
4.66
8.88/2 = 4.44 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. บัณฑิตส่วนใหญ่มีความตั้งใจและมีความรักในสายงานวิชาชีพ จึงก่อเกิดเป็นความอดทน
ในการทางานอย่างมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่การสร้างสรรค์งานออกแบบที่ตนได้รับมอบหมายให้
บรรลุผลตรงตามเป้าหมาย
2. บัณฑิตมีทักษะการเขียนแบบและทักษะการทางานจริงครบถ้วนได้ตรงตามมาตรฐาน
3. บัณฑิตสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานทั้งในสายอาชีพการออกแบบ และ
สายอาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีคุณภาพ
4. บัณฑิตที่จบเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการในการเข้าทางาน และได้รับการตอบประเมิน
คุณภาพการทางานอยู่ในระดับเกณฑ์ดีมาก
5. บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิชาชีพ และมีศักยภาพในวิชาชีพ
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โอกาสในการพัฒนา
1. พัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยการเน้นการทางานเป็นหมู่คณะ เรียนรู้และ
ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในแนวทางกระตุ้นให้นักศึกษาเรียนรู้จาก
สภาพแวดล้อมรอบตัวที่สัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ เพื่อต่อยอดให้นักศึกษานาความรู้ไป
ใช้ในการประกอบวิชาชีพในการณ์ต่อไป
3. พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกออกแบบด้วยโปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว และชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
4. พัฒนา เปิดกว้าง และสนับสนุนให้นักศึกษาได้นาเสนอ concept ของงานออกแบบที่มีความ
แปลกใหม่และเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
5. บัณฑิตมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

ผลการดาเนินงาน
- การรับนักศึกษา
P กลไกการรับนักศึกษา

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ข้อมูลสถิติการ
รับนักศึกษาของ
คณะ
มัณฑนศิลป์
รายงานการ
ประชุมภาควิชาฯ

แผนผังกระบวนการรับและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (การออกแบบภายใน)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นหลักสูตรวิชาชีพมัณฑนากรของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับ
จากสังคมทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีความรู้
ความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์งานออกแบบภายในที่มี
สุนทรียภาพด้านความงามมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพด้าน
ประโยชน์ใช้สอย สามารถประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ภาควิชาฯ กาหนดให้มี
กระบวนการ คัดเลือก นักศึกษา โดยใช้การจัดสอบที่มีคุณภาพ ผ่าน
ระบบและกลไกที่ชัดเจนและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มีส่วนร่วม ดังนี้
แต่งตั้งคณะกรรมการ ออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การสอบ
สัมภาษณ์ ครอบคลุมถึงกระบวนการ พิจารณาแผนการกาหนดจานวน
รับนักศึกษาตามแผนการพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะนักศึกษาที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
D มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
คัดเลือกนักศึกษาที่ได้ระดับผลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้น
ต่า
ที่ไม่น้อยกว่า 50%
ในกรณีที่นักศึกษาผ่านเกณฑ์ มีไม่ครบตามจานวนที่เปิดรับ
ภาควิ ช าจะพิ จ ารณาการเปิ ด สอบรอบพิ เ ศษ เพื่ อ คั ด เลื อ กและรั บ
นั กศึ กษาเพิ่ม เติ ม ให้ ค รบตามจ านวน (โดยใช้ กระบวนการ ผ่ านที่
ประชุมกรรมการหลักสูตร และกรรมการประจาคณะมัณฑนศิลป์)
C มีการประเมินกระบวนการ
การทบทวนลักษณะข้อสอบรับนักศึกษามีการวางแผนคัดเลือก
ให้ได้นักศึกษาที่มี ทักษะ ความถนัดเฉพาะตนในการออกแบบภายใน
ที่สอดคล้องกับระเบียบการรั บนักศึกษาเข้าเรียนของคณะ และตรง
ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2561 เป็นปีการศึกษาแรกที่รับนักศึกษาด้ วยระบบ
เคลียริ่งเฮาส์ SU-TCAS หลักสูตรฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จานวน
70 คน ตามแผนรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ โดยเปิดรับจานวน 3 รอบ
ดังนี้
รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfoilo โดยไม่มีการสอบข้อเขียนสาหรับ
นั ก เรี ย นทั่ ว ไป นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ นั ก เรี ย นโควต้ า
นักเรียนเครือข่าย โดยนักเรียนยื่นสมัครกั บสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง
ซึ่งมีนักเรียนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เป็นจานวน 60 คน
รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
สาหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย
และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ ซึ่งสถาบันประกาศเกณฑ์การ
สอบให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกั บสถาบันอุดมศึกษาและเข้ารับการ
คัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ ซึ่งมีนักเรียนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เป็น
จานวน 8 คน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

เอกสารสอบ
SU-TCAS
รอบที่ 1
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับสมัครโดยตรงด้วย
วิธีการของสถาบันอุดมศึกษาเอง ซึ่งมีนักเรียนลงทะเบีย นยืนยันสิทธิ์
เป็นจานวน 2 คน
การประเมินกระบบวนการรับนักศึกษา (PDCA)
มีการจัดประชุมพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยของกระบวนการ การ
คัดเลื อก เพื่อหาแนวทางการพัฒ นากระบวนการคัดเลือกนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
A มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินผลที่ได้
จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา
ภาควิชาได้ร่วมกันพิจารณาถึงคุณลักษณะของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามความต้องการของหลักสูตร โดยทุกปีจะมีการทบทวนสัดส่วนการ
รับนักศึกษาทั้งจากการสอบตรง การจัดสั ดส่วนนักเรียนโควตาจาก
โรงเรียนเขตภูมิภาค นักเรียนสายอาชีวะ และนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกิดความเหมาะสม โดยวัดผลสัมประสิทธิ์
จากผลการเรียนของนักเรียนที่มาจากสถาบัน แต่ละประเภทแล้วมีการ
ปรั บ สมดุ ล ย์ อั ต ราส่ ว นการรั บ เข้ า ให้ มี คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น ในปี
การศึกษา 2561 ที่ประชุมมีมติ เพิ่มจานวนรับนักเรี ยนจากสัดส่วน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มากขึ้นโดยลดสัดส่วนจากนักเรียนอาชีว ะ
เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพทั ก ษะวิ ช าการของนั ก ศึ ก ษาที่ รั บ เข้ า ใน 2 ปี
การศึกษาที่ผ่านมา ไม่ตรงกับเป้าหมายที่หลักสูตรกาหนดไว้ (ELO) ซึ่ง
ได้มีผลต่อเนื่องมาใช้ในปีการศึกษา 2561 ได้เพิ่มสัดส่วนโควต้าการ
รับนักศึกษาจากโรงเรียนสาธิตฯ เป็น 2 โควตา
P กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. ภาควิชาได้มีการเผยแพร่ภาพการเรียนการสอน และผลงาน
สร้างสรรค์แต่ละรายวิชาของนักศึกษาปัจจุบัน ลงระบบโซเชียลมีเดีย
อย่ างต่อ เนื่ อ ง เช่น website คณะมั ณฑนศิ ล ป์แ ละ Facebook
Official Page รวมทั้ง Pinterest ภาควิชาฯ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้
ค้นคว้าและศึกษาได้ด้วยตนเองก่อนเข้าศึกษา
2. โครงการ Interior Design Open House และ โครงการ SU
Open House ได้รับความสนใจของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง
และได้ มี ก ารเดิ น ทางมาเข้ า ชม และเข้ า ร่ ว มประกวดการเขี ย น
ทัศนียภาพภายในเป็นครั้งแรกเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้
นั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น ได้ มี กิ จ กรรมร่ ว มกั น จั ดสถานที่ และกิ จ กรรมเพื่ อ
ส่วนรวม

เอกสารขอ
อนุมัติโครงการ
Open house
ปีการศึกษา
2561
12 ตุลาคม
2561
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน

Decorative
Arts,
Silpakorn
University,
Facebook

3. โครงการ Dec camp มีนักเรียน นักศึกษาสนใจเข้าร่วมเป็น
จานวนมาก เป็นผลให้นักศึกษาใหม่ได้ รู้จักกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพจากอาจารย์ผู้สอนในภาควิชาก่อนเข้าศึกษามากขึ้น
4. การจัดโครงการ INT TREND เป็นการที่ทาต่อเนื่องมา 2 ปี
ได้รับผลตอบรับดีมาก ถือเป็นการเผยแพร่ภาควิชาให้นักเรียนระดั บ
เยาวชนได้รู้จักมากขึ้น และสร้างแรงบันดาลไดใจในการนาศิลปะมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
พร้อมกันทั้ง 4 ชั้นปี เพื่ออธิบายโครงสร้างของหลักสูตร และการ
เชื่ อ มโยงบู ร ณาการกั น ของแต่ ล ะรายวิ ช า เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ ห็ น
ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของการศึกษาของทุกรายวิชาตลอด 4 ปี

6. โครงการจั ด ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ปี 1
ผู้ปกครอง รวมทุกภาควิชา

และประชุ ม

ภาพประกอบใน
วันที่ทากิจกรรม
และเอกสาร
ขออนุมัติ
โครงการ Open
house
ประจาปี
การศึกษา
2561
12 ตุลาคม
2561

ภาพกิจกรรม
การดาเนินการ
เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของรุ่น
62

24

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

D มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
ผลการดาเนินงาน
1. มีการต่อยอดเป็น Facebook จนพัฒนาต่อเป็น Facebook page
ของแต่ละชั้นปี ให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงาน และได้เพิ่มช่องทาง
ในการเผยแพร่ผลงานนักศึกษาอีก 2 ช่องทางคือ Instagram และ
Pinterest ของภาควิชา รวมไปถึงกาลังดาเนินการทา Website
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายข่าวสารและเผยแพร่ กิจกรรมการ
เรียนการสอนของภาควิชา
2. โครงการ Interior design Open house และ โครงการ SU
open house ได้รับความสนใจของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง
และได้ มี ก ารเดิ น ทางมาเข้ า ชม และเข้ า ร่ ว มประกวดการเขี ย น
ทั ศ นี ย ภาพภายในเป็ น ครั้ ง แรกเป็ น อย่ า งมาก รวมถึ ง เป็ น การ
ส่ งเสริ มให้ นั ก ศึกษาปัจจุบัน ได้มีกิจ กรรมร่ว มกัน จัดสถานที่และ
กิจกรรมเพื่อส่วนรวม
3. โครงการ Dec camp มีนักเรียน นักศึกษาสนใจเข้าร่วมเป็นจานวน
มาก เป็นผลให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพจากอาจารย์ผู้สอนในภาควิชาก่อนเข้าศึกษามากขึ้น
4. การจัดโครงการ INT TREND เป็นงานที่ทาต่อเนื่องมา 2 ปีได้รับผล
ตอบรั บ ดี ม าก ถือ เป็ นการเผยแพร่ ภ าควิ ช าฯ ให้ นั กเรี ย นระดั บ
เยาวชนได้รู้จักมากขึ้น และสร้างแรงบันไดใจในการนาศิลปะมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
5. นั ก ศึ ก ษามี ค วามเข้ า ใจในโครงสร้ า งหลั ก สู ต รและการเชื่ อ มโยง
การบูรณาการกันของแต่ละรายวิชามากยิ่งขึ้น
6. นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
เรียนการสอนของภาควิชามากขึ้น
C มีการประเมินกระบวนการ
การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ของนั ก ศึ ก ษาใหม่ ข องหลั ก สู ต รฯ ในรอบหลายปี ที่ ผ่ า นมา ในปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรได้กาหนดผลการเรียนรู้ คือ ให้นักศึกษา
ใหม่ทั้งที่มีภูมิลาเนาต่างจังหวัดและนักศึกษาใหม่ที่ภูมิลาเนาในพื้นที่
รายงานผลการดาเนินการกิจกรรมต่อคณาจารย์ประจาหลักสูตร ผ่าน
ระบบโซเชียลมีเดียของภาควิชาฯ
25
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน

A มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา

นักศึกษาใหม่ในทุกๆ ปี ให้ความร่วมมือ และนาผลงานมาขอรับ
คาปรึกษาเป็นจานวนมาก ส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนเข้าสู่
ระบบการเรียนการสอนของหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
การ
- หลั กสู ต รจั ด การควบคุมการดู แลการให้ ค าปรึ กษาวิช าการและแนะแนวแก่ นักศึ กษาในระดั บ ปฏิทิน
ส่งเสริม ปริญญาตรี
การศึกษา
และ
P กลไกการควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ของ
พัฒนา
มีการประชุมและหารือร่วมแสดงความคิดเห็นกันในภาควิชา วางแผนกลยุทธ์การพัฒนาหลักสู ตร หลักสูตร/
นักศึกษา ให้แต่ละวิชาให้มีความเชื่อมต่อกันและสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลถึงกันได้มากขึ้น เพื่อเพิ่ มศักยภาพ ภาควิชา
(ตัวบ่งชี้ การเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในองค์ประกอบ 5
3.2)
ในทุกปีการศึกษา ภาควิชาฯ กาหนดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเป็นจานวน 3 บันทึก
ท่านต่อชั้นปี เพื่อให้คาแนะนากับนักศึกษา โดยหลักสูตรมีการตรวจสอบ กากับและติดตามนักศึกษา ข้อความ
ในการให้คาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องทางวิชาการและปัญหาส่วนตัว ตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาจน ประชุม
จบการศึกษาอย่างทั่วถึง
ภาควิชาฯ
มีการติดต่อ แจ้งข่าวฝากประชาสัมพันธ์ และการติดตามตัวนักศึกษาผ่านระบบโซเชียลมีเดียเพื่อ
การเข้าถึงและสร้ างสัมพัน ธ์ที่ดีกับนั กศึกษา ครอบคลุมถึงการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
รายบุคคลอย่างใกล้ชิด
สนับสนุนการสร้างระบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง เพื่อให้นักศึกษาได้มีเครือข่ายและได้ช่วยเหลือกันเอง ภาพ
ในด้านการเรียนรู้และชีวิตความเป็นอยู่ โดยทดลองเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้แนะนา แสดงความคิดเห็น บรรยากาศ
ต่อผลงานของรุ่นน้องโดยมีอาจารย์เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาระหว่างชั้นปีได้มีโอกาส การจัดการ
รู้จักกันมากขึ้น
เรียนการ
สอน
D มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
ผลการดาเนินงาน
เอกสาร
1. บูรณาการรายวิชาเพื่อนักศึกษาจะมี ภาระงานน้อยลง และมีความสามารถในการเชื่อมโยง
ประเมิน
ข้อมูลความรู้ จนกระทั่งสามารถสร้างผลงานสร้างสรรค์แต่ละชิ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อาจารย์
2. จากช่องทางการเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่สะดวกขึ้น เห็นได้ชัดว่า
ผู้สอน
นักศึกษามีความกล้าที่จะเข้าหาอาจารย์ และแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เมื่อเกิดปัญหาทั้งทางด้าน
ประจาปี
การเรียน สภาพจิตใจ ทาให้ภาควิชาสามารถรับทราบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์
พ.ศ.2561
3. ระบบโซเชียลมีเดีย ทาให้สามารถส่งข้อมูลการศึกษาหรือติดต่อประสานงานกับนักศึกษาได้
บันทึก
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ข้อความ
4. นักศึกษามีเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือกัน เข้าถึงกันได้ง่ายและรวดเร็วกระจายอยู่ทุกที่ตั้ง
เรื่องขอ
แต่เริ่มเข้าเป็นนักศึกษาจนสาเร็จการศึกษา และต่อเนื่องไปถึงการทางานวิชาชีพในอนาคต
อนุมัติจัด
โครงการ
พัฒนา
นักศึกษาและ
อาจารย์
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน
C มีการประเมินกระบวนการ
การประเมินกระบวนการควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
1. สังเกตนักศึกษาอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าศึกษาจนจบการศึกษา ถึงความ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาทักษะด้านความรู้ และด้านจิตใจ
2. เปิดโอกาสให้เด็กได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านผ่านระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย
A มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา
1. ปริมาณนักศึกษาออกระหว่างการศึกษาน้อยลง
2. นักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและแนะนาผ่านทางระบบต่างๆ ของภาควิชา ทาให้
คณาจารย์รับรู้และเข้าใจถึงปัญหา สามารถนามาช่วยกันคิดหาทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
3. นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูล และตัว อย่างการทางานของรุ่นพี่ รวมถึงการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบโซเชียลมีเดีย เกิดเป็นการตั้งกลุ่มอีกหลายๆ กลุ่ม
ขึ้นมา
4. นักศึกษารุ่นน้องมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้นจากรุ่ นพี่ อีกทั้งเป็นผลดี
ต่ อ เนื่ อ งหลั ง จบการศึ ก ษา เวลาสมั ค รงานและท างาน เป็ น ผลให้ บั ณ ฑิ ต ที่ ทั้ ง หมดจบ
การศึกษามีงานทา

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทักษะ
และ
ประสบการณ์
บันทึก
ข้อความ
เรื่องขอแจ้ง
ผล ทัศน
ศึกษา
รายวิชา 301
202
เทคโนโลยี
อาคารและ
ระบบเทคนิค
เพื่องาน
ออกแบบ
ภายใน

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
P ภาควิชามีแผนการทางานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ แยก
เป็นโครงสร้างใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
1. กิจกรรมสนับสนุนภายในภาควิชา
2. กิจกรรมสนับสนุนบูรณาการร่วมกับองค์กรภายนอก
3. กิจกรรมสนับสนุนบูรณาการร่วมกันองค์กรต่างประเทศ
D จากการวางแผนที่จะดาเนินการพัฒนาศักยภาพ และ เสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักศึกษา เกิด
เป็นโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. กิจกรรมสนับสนุนภายในภาควิชา
1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในพร้อมกันทั้ง 4 ชั้นปี เพื่อ
อธิบายโครงสร้างของหลักสูตร และการเชื่อมโยงบูรณาการกันของแต่ละรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้
เห็นภาพรวมและวัตถุประสงค์ของการศึกษาของทุกรายวิชาตลอด 4 ปี
1.2 การจัดทา Instagram และ Pinterest สาหรับแสดงงานนักศึกษาทีโดดเด่น นอกจากจะ
เป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาของภาควิชาแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นให้นักศึกษามี
ความกระตือรือร้นในการศึกษาและแข่งกับตัวเองมากขึ้น
1.3 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

1.4 เริ่มบูรณาการภาษาอังกฤษเข้ากับการเรียนการสอนบางรายวิชา เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อประวัติการออกแบบภายในและเครื่องเรือนตะวันตก เป็นต้น
1.5 มีการเชิญวิทยากรที่มีความสามารถหลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับรายวิชา
นั้นๆ มาบรรยายให้ความรู้ แนวคิด และแรงบันดาลใจกับนักศึกษา
1.6 จัดโครงการแสดงศิลปนิพนธ์ประจาทุกปี นอกจากจะเป็น การเผยแพร่ผลงานนักศึกษาส่วน
ภายนอกแล้ว ยังเป็นการแสดงตัวอย่างและกระตุ้นให้นักศึกษารุ่นต่อมามีแนวทางและแรงบันดาลใจ
ในการเรียนและการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป
2. กิจกรรมสนับสนุนบูรณาการร่วมกับองค์กรภายนอก
2.1 รายวิชาฉาก เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รวมกลุ่มออกแบบเพื่อคัดเลือกช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วย
โรคมะเร็ง Art for Cancer
2.2 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดกับองค์กรต่างๆ โดยบูรณาการโจทย์ของการ
ประกวดเข้าสู่โจทย์การฝึกฝนในการเรียนการสอนของรายวิชา เช่น รายวิชาออกแบบ 1 กับงาน
ประกวดโครงการ 3rd National Youth Design Awards (อสพ) , รายวิชา Furniture design
ร่วมมือกับโครงการ New Face Young Designer ของบริษัท GUB, รายวิชา Interior design 6
กับโครงการ Young designer award 2018 (Nippon) , โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ระดับประเทศ TIDA Thesis Awards 2019, รายวิชา Interior 6 กับโครงการประกวดเพื่อแสดง
นิทรรศการปล่อยแสง Bangkok Design week 2019 เป็นต้น

29

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

30

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

2.3 ทาความร่วมมือระหว่างภาควิชากับกระทรวงวัฒนธรรม
นานักศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าให้ความรู้และคาแนะนา รวมถึงออกแบบเพื่อช่วยเหลือชุมชนในการ
พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น
3. กิจกรรมสนับสนุนบูรณาการร่วมกันองค์กรต่างประเทศ
3.1โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ “Design Thinking Workshop” ณ
มหาวิทยาลัย ISI Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย ในวันที่ 6-15 พ.ค.62 โดยอนุมัติทุนให้
อาจารย์ 2 ท่าน และนักศึกษา 6 คนที่ผ่านการคัดเลือก เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ
3.2 โครงการพัฒ นานั กศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์ระดับ
นานาชาติ ร่วมกับสมาคมสถาบันการศึกษาการออกแบบภายในแห่ง เอเชีย (AIDIA) สนับสนุนโดย
สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) ณ.เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.–
4 ส.ค.62 โดยภาควิชาสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วม 2 ท่าน และนักศึกษาเข้าร่วม 9 คน
3.3 การบรรยาย หัวข้อ ‘ปูน อัจฉริยะ’ Oltre Material > Surface of Wellness โดยคุณ
Kazutaka Nakano เจ้าของบริษัท นากาโนะ (naganokumi) และคุณโคบายาชิ ผู้เป็นตัวแทน
จาหน่ายลิขสิทธิ์ วัสดุ Ortrematerial จากอิตาลี ในวันที่ 26 เม.ย.62 เวลา 13:00-14:30 ณ อาคาร
ศิลป์ พีระศรี 3 ห้องประชุมชั้น 3 คณะมัณฑนศิลป์
3.4 เชิญ Giulio Cappellini designer ทีเ่ ป็นที่ยอมรับระดับโลกมาบรรยายให้แรงบันดาลใจกับ
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของคณะและภาควิชา
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

3.5 โครงการ Arcade 2019 มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการด้าน
ศิลปะและการออกแบบนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2562 โดยเชิญวิทยากรจากทั่วโลกมาบรรยาย
และจัด Workshop ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
C จากการดาเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพ และ เสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักศึกษา มีผลการ
ดาเนินการแยกเป็นหัวข้อหลักดังนี้
1. กิจกรรมสนับสนุนภายในภาควิชา นักศึกษาได้ประโยชน์จากการบูรณาการรายวิชา มีผล
การเรีย นรู้ที่เชื่อมโยงกัน สามารถสื บค้นข้อมูล เรียนรู้ และดูตัวอย่างผลงานจากรุ่นพี่ได้จากสื่ อ
Facebook, Instagram และ Pinterest ที่ภาควิชาจัดทาขึ้น อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ซึ่งเริ่มบูรณาการการเรียนเข้ากับบางรายวิชาตามมติของภาควิชา นักศึกษาได้เริ่มเรียนรู้และคุ้นชิน
กับการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการออกแบบ ทาให้มีความกล้าในการสื่อสารมากขึ้น
2. กิจกรรมสนับสนุนบูรณาการร่วมกับองค์กรภายนอก การส่งงานประกวดเป็นอีกแนวทางใน
การกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง
การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนเข้ากับ การออกแบบเพื่ อพัฒ นาชุม ชน ยัง เป็นประโยชน์กับทั้ ง
หน่วยงาน ชุมชน และนักศึกษาเองในการสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อการใช้ประโยชน์จริง
3. กิจกรรมสนับสนุนบูรณาการร่วมกันองค์กรต่างประเทศ ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ได้ความรู้
และมุมมองใหม่จากการสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยองค์กรต่างประเทศ และยั งเป็นการหาความ
ร่วมมือใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในภายภาคหน้า มีบางโครงการที่สนับสนุนให้นา
นักศึกษาพร้อมอาจารย์ร่วมศึกษา ดูงานและทา workshop อาจมีข้อจากัดในเรื่องงบประมาณบ้าง
แต่ทางภาควิชายังคงสามารถช่วยเหลือและให้การสนับสนุนได้อย่างทั่วถึง
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
D จากการดาเนินการมีรายละเอียดแนวทางการส่งเสริ มและปรับปรุงแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพ และ เสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักศึกษา จาแนกเป็นหัวข้อหลักดังนี้
1. กิจกรรมสนับสนุนในภาควิชา อาจารย์มีความเห็นชอบในการบูรณาการการเรียนการสอน
ของรายวิชา และอยู่ในขั้นตอนการดาเนินการให้มีการบูรณาการร่วมกันในทุกๆ รายวิชา
- เริ่มจัดทา Website ของภาควิชาฯ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเข้าถึงข่าวสารและเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษาปัจจุบัน และของศิษย์เก่าที่นาชื่อเสียงให้กับภาควิชา
- ภาควิชาฯ พยายามเพิ่มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาอื่นๆ ด้วย
2. กิจกรรมสนับสนุนบูรณาการร่วมกับองค์กรภายนอก ยังคงแนวทางในการพยายามหาความ
ร่วมมือระหว่างภาควิชากับองค์กรภายนอก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทางานจริงตั้งแต่อยู่ใน
มหาวิทยาลัย และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม
3. กิจกรรมสนับสนุนบูรณาการร่วมกันองค์กรต่างประเทศ มีการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการ
เข้าร่วมกิจกรรมและดูงานต่างประเทศของอาจารย์และนักศึกษา หากมีข้อจากัดในงบประมาณอีก มี
การแก้ไขด้วยการแบ่งสัดส่วนที่ภาควิชาฯ สนับสนุนและส่วนทีน่ ักศึกษามีความพร้อมและสมัครใจ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)

:
:
:
:

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
4 คะแนน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
แสดงผลที่เกิด
บันทึกรายงานการ
-อัต ราการคงอยู่ ข องนั ก ศึ กษาย้ อ นหลั ง 4 ปี แสดงถึง มาตรฐาน ประชุมหลักสูตร/
คุณภาพทางวิชาชีพของการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับ ดีมาก
ภาควิชา
นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2558
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนต่อชั้นปีที่ 2 = 100%
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรียนต่อชั้นปีที่ 3 = 91.78 %
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนต่อชั้นปีที่ 4 = 98.57 %
- การสาเร็จการศึกษา
อัตราสาเร็จการศึกษา
ปัจจุบัน นักศึกษารุ่นแรกที่จบหลักสูตรนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา ปี 2559 = 81.43%
วิชาชีพเพื่อสมัครสมาชิก และสอบขอรับใบประกอบวิช าชีพ จาก ปี 2560 = 82.09%
สภาสถาปนิ ก สาขาสถาปั ต ยกรรมภายในและมั ณ ฑนศิ ล ป์ ใ น ปี 2561 = 91.43%
ระยะเวลา 1 ปี ตามกฎหมายโดยนักศึกษาที่ล งทะเบี ย นเรียนใน
หลักสูตรเดิมจบการศึกษาตามเวลาที่กาหนดทั้งหมด
ผลการดาเนินงาน

33

ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- ความพึ ง พอใจและผลการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มี ของนักศึกษา
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา = 3.45 ซึ่งอยู่ในระดับดี
ปี 59 = 3.40
ตลอดปีการศึกษา 2561 ยังไม่พบการร้องเรียนของนักศึกษา
ปี 60 = 3.52
แต่มีข้อเสนอแนะเรื่อง อุปกรณ์การเรียนการสอน โต๊ะเขียนแบบ ปี 61 = 3.45
และเก้ าอี้ ค่ อนข้างเก่ า ควรเปลี่ ยนใหม่ เพื่อ ความปลอดภัย และ
ความสะดวกของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอดูผล
การเรี ย น รวมถึ ง วิ ธี แ ละขั้ น ตอนการประเมิ น ผลการเรี ย นจาก
อาจารย์ผู้สอนได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณาจารย์ที่
ปรึกษาในภาควิชาฯ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกันมาก

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

ผลการดาเนินงาน

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3.2
ระดับ 4
ระดับ 4
3.3
ระดับ 3
ระดับ 4
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

3 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3
4
4
11/3 = 3.67 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. หลักสูตรได้นักศึกษาที่มีคุณภาพสูงจากระบบการสอบรับตรงที่หลักสูตรกากับดูแลเองที่มี
คุณภาพ
2. หลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพจากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้กับนักศึกษา อีกทั้งมี
ศักยภาพในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ มีเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
3. หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานานแล้ว ทาให้นักศึกษามีตัวอย่างที่ดีจากรุ่นพี่
สามารถต่อยอดความรู้และความช่วยเหลือกันในทุกด้าน จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่อง
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4. หลักสูตรมีรายวิชาหลักที่ขับเคลื่อนสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. ภาควิชามีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาด้านการออกแบบมาเป็นเวลานาน ทาให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย เกิดเป็นความร่วมมือกันในด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยลัยและสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
6. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ และเข้าถึงชุมชน
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรสามารถทบทวน และต่อยอดพัฒนากระบวนการรับเข้าและพัฒนานักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อีกจากเกณฑ์คุณภาพที่แข็งแกร่งเช่นนี้
2. หลักสูตรยังสามารถพัฒนาระบบและกลไกการเตรียมรับมือปัญหาในการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกมาก
3. หลักสูตรยังต้องพิจารณาระบบและกลไกเพื่อกาหนดภารกิจและเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มากยิ่งขึ้นได้อีกในด้านรูปธรรมโดยต้อง
จัดการระบบเอกสารเพื่อนาเอาสิ่งที่ทาเผยแพร่ออกมาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
4. หลั ก สู ต รมี โ อกาสและสามารถมองหาโอกาสในการท าความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษา กั บ
มหาวิทยาลั ย ในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อเป็ นการพัฒ นาและแลกเปลี่ ยนมุม มอง ความรู้ใ หม่ ๆ ด้านการ
ออกแบบสร้างสรรค์ ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์
5. หลักสูตรสามารถสร้างนโยบายในการพัฒนานักศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
6. สร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพร่วมกับองค์กรนานาชาติ
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1)

ผลการดาเนินงาน
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ (P)
การรับอาจารย์ใหม่ ใช้กลไกตามมาตรฐานวิชาชีพฯ
มาอ้างอิง และเพื่อทดแทนในอัตราอาจารย์ถึงแก่กรรมใน
สาขาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมีการกาหนดภาระงานใน
อัตรารับเข้าที่ชัดเจนนั้นๆ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทาการทบทวนอาจารย์ในหลักสูตรอยู่เสมอ โดย
ปรับเปลี่ยนเพื่อธารงคุณภาพทางวิชาชีพของหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงคานึงถึงสัดส่วนการมีคุณวุฒิทาง
วิชาการของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเหมาะสม โดยในปี
การศึกษา 2561 ได้มกี ระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตร ดังนี้
- วิเคราะห์อัตรากาลังโดยคานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร สกอ.
- มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังอาจารย์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
- กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับความต้องการของหลักสูตร
- มีการแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่
- ปรับชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (อาจารย์ถึงแก่กรรม)
- รับอัตราทดแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี
1 ตาแหน่งคือ อาจารย์ประธาน เลิศงาม
- เพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
1 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง
- เพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพ 1
ท่านคือ อาจารย์ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์
- มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
ระบบและกลไกปกติผ่านสภามหาวิทยาลัยรับรอง
- เตรียมเพิ่มกรรมการประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 1 ท่านคือ อาจารย์ ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล
( อยู่ระหว่างดาเนินการ )
- อยู่ระหว่างเปิดรับอัตราอาจารย์ใหม่ 1 อัตรา
- การรับอาจารย์ใหม่หลักสูตรฯ ได้มีกระบวนการโดย

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

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

การเชิญสอนเป็นอาจารย์พิเศษอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา เพื่อประเมินความเหมาะสมก่อนพิจารณาเปิด
อัตราบรรจุรับเข้า
- หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
อาจารย์สอดคล้องกับระบบบริหารงานข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 การปรับวิทยาเขตมาอยู่ที่
พระราชวังสนามจันทร์ เนื่องจากการปรับปรุงอาคารเรียน
ทีว่ ังท่าพระ กรุงเทพฯ กรรมการบริหารหลักสูตรได้
พยายามจัดการสอนในสถานที่ต่างๆ ทั้งในวิทยาเขต และ
นอกวิทยาเขตโดยใช้สานักงานของอาจารย์ หรือสถานที่
เอกชนต่างๆ นอกเวลาราชการเพื่อชดเชยและทดแทน
โดยอาศัยการนัดหมายผ่านระบบโซเชียลเนทเวิร์คที่ดี มี
การรายงานผลการนัดหมาย การประชุมตรวจงานต่างๆ
เหล่านั้น ส่งกลับไปยังไลน์กลุ่มผู้เรียนและของผู้ปกครอง
ด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจและความใกล้ชิดกันระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอนอย่างครบถ้วน
ผลการดาเนินงาน (D)
อาจารย์ใหม่สามารถทาภารกิจสาเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถทดแทนอัตราขาดแคลน/ เกษียณอายุ
ราชการได้อย่างราบรื่น ในปีที่ผ่านมาได้ทาการทบทวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จากการถึงแก่กรรมของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี และการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการ และวางแผน
แต่งตั้งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรเพิ่มเติม ซึ่งมีผลทาให้มีการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนของอาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้รองรับตามคาแนะนาของคณะกรรมการประเมินฯ ผล
การจัดการดังกล่าวจะทาให้หลักสูตรมีความสมดุลมากขึ้น
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีผลงานทางวิชาการจานวน
มาก สามารถนามาใช้นับตามเกณฑ์การประเมินได้
การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ(C)
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เน้นที่
บุคลากรที่มีทักษะสูงทางวิชาชีพและวิชาการ มีแนวทาง
การทางานสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของ
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

มหาวิทยาลัย มีทัศนคติเชื่อมั่นในการทางานเป็นทีม จาก
การที่อาจารย์ประจาหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์
เหล็กดี ได้ถึงแก่กรรม ภาควิชาได้รับอัตราตาแหน่ง
ทดแทนคือ อาจารย์ประธาน เลิศงาม ในคุณวุฒิปริญญา
โทและกาลังอยู่ระหว่างศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาค
วิชาฯ ได้ประเมินอาจารย์ก่อนรับเข้าด้วยการเชิญเป็น
ผู้ช่วยสอน/ ผู้สอน และผ่านมาตรฐานที่ผู้ประสานรายวิชา
มอบหมายภาระงานสอน รวมถึงอาจารย์บรรจุใหม่
ภาควิชาได้มอบหมายการสอน/ ภารกิจอื่นๆ ทุกอย่าง
สาเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากการประเมิน
ผู้สอนของนักศึกษา และการประเมินโครงการฯ
โดยผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ (A) นั้นทางผู้บริหารจะได้
ดาเนินการต่อไป
- การบริหารอาจารย์

- รายชื่อ
อาจารย์
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน
คณะ
มัณฑนศิลป์
(สมาชิก 17คน
เป็นอาจารย์
สังกัดภาควิชา
ทุกท่านทั้ง
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจา
หลักสูตรใน
กลไกการบริหารอาจารย์
Linegroup:
หลักสูตรฯ มีการบริหารอาจารย์ตามเกณฑ์ฯ โดยอาศัย
Interior)
ที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชาแต่ละเดือน ขับเคลื่อนการ
- Email:
ดาเนินการ โดยมีการจัดการเพื่อมอบหมายภาระงานสอน
interior.dec.s
ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน ติดตามผลเป็น
u@gmail.com
ระยะ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่หลักสูตรฯ คาดหวัง คือ
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- วางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังของอาจารย์ ให้เป็นไป สาหรับส่ง มคอ.
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3-5-7 ฯลฯ
- อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
- รายนาม
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบ
- การจัดรายวิชาให้อาจารย์สอน มีความเหมาะสม ตรงกับ หลักสูตรใหม่
ความรู้ความสามารถของอาจารย์
- บันทึกรายงาน
- การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรในการ
การประชุม
ประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร/
- ส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ/ ศึกษาต่อ ภาควิชา
- มีการประชุมแบบไม่เป็นทางการอย่างสม่าเสมอทั้งระดับ
รายวิชาสอน และระดับภาควิชาฯ
ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์ได้ดาเนินการตามแผน
ได้อย่างครบถ้วน โดยในรายงานการประชุม มีการระบุ
ภารกิจของอาจารย์ แต่ละรอบประชุมว่าเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่ และมีการประชุมร่วมกันของทั้งอาจารย์ที่
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชาฯ
- วัดผลได้จากผลการเรียนการสอน ผลประเมินของ
นักศึกษา/ ความสาเร็จของโครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ
- กระจายภาระงานให้มีความสมดุล เนื่องจากอาจารย์ใหม่
สามารถแบ่งเบาภารกิจได้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย
- บรรยากาศการทางานร่วมกันมีความสามัคคี มีความเห็น
ไปในทางเดียวกัน การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างเอกฉันท์
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์(C)
มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ร้อยละ 100 ไม่มีการ
ลาออกหรือโอนย้าย เนื่องด้วยเน้นกระบวนการผ่านการ
ประชุมแต่ละครั้ง จากการย้ายวิทยาเขตทาให้การประชุม
เกิดปัญหาในการเข้าร่วม ทาให้การติดตามความคืบหน้า
ของการบริหารอาจารย์มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่
คาดหวัง กรรมการบริหารหลักสูตรเองมิได้นิ่งนอนใจ
พยายามใช้การประชุมนอกรอบ และแจ้งเรื่องเวียนต่างๆ
ที่ควรทราบในแต่ละองค์ประกอบการประกันคุณภาพผ่าน
ระบบโซเชียลมีเดีย Linegroup: Interior Silpakorn
โดยที่ผ่านมาก็ได้เนื้อหาและมีคุณภาพมากขึ้นเช่น การนัด
หมายประชุมในวาระ การนัดหมายทวนสอบรายวิชา เพื่อ
เก็บข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งในการวัดผลการตอบรับและ
โต้ตอบในการใช้ระบบโซเชียลมีเดีย ได้รับผลตอบรับดียิ่ง

- การใช้
Linegroup:
Interior
Silpakorn.
- การติดต่อ
ประสานงาน
ขอความร่วมมือ
อาจารย์ทุกท่าน
เข้าร่วมในไลน์
กรุ๊ปเดียวกัน
Facebook
group:
คณาจารย์
ภาควิชา
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ผลการดาเนินงาน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารอาจารย์ (A)
การใช้โซเชียลมีเดีย Linegroup:Interior Silpakorn
เป็นกลไกสาคัญเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากการทาหนังสือ
เชิญประชุมและนัดหมายตามปกติ โดยใช้ช่องทางนี้
ติดตามผลรับข้อมูลย้อนกลับ รวมไปถึงการรับฟัง
ข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน
คณะฯ
- Email:
interior.dec.s
u@gmail.com
สาหรับส่งมคอ.
3-5-7 ฯลฯ
- หนังสือนาส่ง
เกณฑ์
เทียบเคียง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มคอ.สายศิลปะ
และการ
ออกแบบ
- แผนการ
จัดทาคาขอ
อัตรากาลังและ
แผนพัฒนา
บุคลากรของ
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน

แผนภาพแสดงกลไกขัน้ ตอนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ของหลักสูตร

กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(P)
- หลักสูตรฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็นไปตาม
เกณฑ์ฯ โดยอาศัยที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ในแต่ละ
เดือนเป็นการขับเคลื่อนการดาเนินการ เช่น ผศ.ชัยณรงค์
อริยะประเสริฐ ขอรับทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อใน
หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต และได้รับอนุมัติให้ศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 (อยู่ระหว่างการศึกษา)
- ทาหนังสือรับรองและอนุญาตให้อาจารย์พสุ จารุศิริ
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้วยทุนส่วนตัว สาขา Design
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

and Media Technology ณ Iwate University
จังหวัดอิวาเตะ ญี่ปุ่น ( อยู่ระหว่างการศึกษาปีแรก )
- ทาหนังสือรับรองและอนุญาตให้อาจารย์ศุภสุมนญ์
โสภาจิตต์วัฒนะ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้วยทุน
ส่วนตัว สาขา Design and Media Technology ณ
Iwate University จังหวัดอิวาเตะ ญี่ปุ่น (ตอบรับให้เข้า
ศึกษาแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการทางเอกสาร)
- ภาควิชาฯ ได้แจ้งนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษา
เพื่อโอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาที่
คณะมัณฑนศิลป์ เปิดสอนของอาจารย์ เป็นค่าลงทะเบียน
ทั้งหมดเต็มจานวน จนจบการศึกษา
- ภาควิชาฯ มีนโยบายส่งเสริมเพื่อพัฒนาด้านตาแหน่ง
ทางวิชาการด้วยการสนับสนุนทุนการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
- ส่งเสริม/ อนุญาตให้อาจารย์ไปบริการวิชาการ
ในภาควิชาฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
หลากหลายในวิชาการ/ วิชาชีพ มักถูกเชิญบรรยายและ
เป็นที่ปรึกษาการออกแบบ รวมถึงเชิญเป็นกรรมการใน
โครงการของหน่วยงานรัฐและเอกชนอย่างสม่าเสมอ เช่น
กรรมการตัดสินงานประกวดออกแบบ, การออกข้อสอบ
ใบประกอบวิชาชีพภาคีสถาปนิกภายใน ของสภาสถาปนิก
ฯลฯ
- เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้ง
ภายในและระหว่างหลักสูตร ด้วยการทากิจกรรม
ผลการดาเนินงาน(D)
การสนับสนุนด้านการพัฒนาอาจารย์ ทาให้อาจารย์
สามารถวางแผนพัฒนาตนเองได้อย่างสะดวก
ความก้าวหน้าของอาจารย์คือ ความก้าวหน้าของหลักสูตร
ภาควิชาฯ ได้บุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น จากการ
สนับสนุนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในรูปแบบต่างๆ
จะทาให้ไม่เกิน 4 ปีข้างหน้าจะทาให้ภาควิชาฯ มีอาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 4 ท่าน ถ้ารวมถึงอัตราใหม่ที่
กาลังอยู่ระหว่างเปิดรับ 1 ตาแหน่งจะรวมเป็น 5 ท่าน
- มีอาจารย์ที่กาลังจะได้รับตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เพิ่มขึ้น 1 ท่านคือ อาจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
- บุคลากรทีไ่ ด้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อ มีการรายงาน
ผลการเรียนต่อภาควิชาฯ ทุกภาคการศึกษา
การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (C)
- นากระบวนการบริการทางวิชาการของอาจารย์เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษาดียิ่งขึ้น
- นากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
- อาจารย์มีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(A)
จากการดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตาม
ระบบและกลไก รวมไปถึงการติดตามประเมินผลดังกล่าว
ทาให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารและ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่มีความรุดหน้าอย่างยิ่งในปีนี้
โดยคณาจารย์ประจาหลักสูตรและไม่ประจาหลักสูตรแต่
ละท่านได้มีความตระหนักมากขึ้น และมีแนวทางการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งอยู่ระหว่างการตั้งค่าเป้าหมายเพื่อชี้วัด
และการติดตามตรวจสอบผลในระยะต่อไป

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

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการดาเนินงาน

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

(1) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
0 x 100/ 7 = 0
(2) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ตารางที่ 1.1-1
2 x 100/ 7 = 28.57
ตารางที่ 4.2-1(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตารางที่ 4.2-6
(0+10.60) x 100/ 7 = 151.43
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4.2(1) สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก

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

คน
คน

ผลการ
ดาเนินงาน
7

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

คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

100
-

ตารางที่ 1.1-1

หน่วยวัด

กาลังศึกษา

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

4.2(2) สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามตาแหน่งวิชาการ

หน่วยวัด

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

คน
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 33.33
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 28.57
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 20.00
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 20.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

ผลการ
ดาเนินงาน
2
5
2
28.57

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

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

เกณฑ์ประเมิน : 2.78 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 2.38 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 1.67 คะแนน
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4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.40
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.40
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ ใ นประกาศของ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
0.40
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
0.40
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.60
TCI กลุ่มที่ 2
3.2 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.60
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
0.80
และแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
0.80
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.80
TCI กลุ่มที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.80
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
5.1 บทความวิจั ยที่ตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

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

ตารางที่ 4.2.2

ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.5
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นการ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน
5.7 ตารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
5.ตารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของประจา/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

1.00

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2.5

ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5

1.00

ตารางที่ 4.2.5

1.00

ตารางที่ 4.2.5

1.00

ตารางที่ 4.2.5

1.00

ตารางที่ 4.2.5
1.00
ตารางที่ 4.2.6

0.20
0.40
0.60

4

1.60 ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6

9

9.00

0.80
1.00

ตารางที่ 4.2.6

6
13
10.60

151.43

37.86
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20)

: ร้อยละ 116.67
: ร้อยละ 151.43
: ร้อยละ 20
: ร้อยละ 20

ตัวบ่งชี้

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
มติที่ประชุมภาควิชา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่องการเปลียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จานวน 7 ท่าน ไปยังคณะฯ เมื่อ 26 กุมภาพันธ์
2562
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(สมอ.08) ครั้งที5่ /2562 เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62
หลักสูตรยืนยันอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีจานวน 7 ท่าน ครบ 100%
- ความพึงพอใจของอาจารย์
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ 3.83
:
:
:
:

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 2
ระดับ 2

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 3
ระดับ 3
4.2 (1)
ร้อยละ 20.00
ร้อยละ 0
4.2 (2)
ร้อยละ 20.00
ร้อยละ 28.57
4.2 (3)
ร้อยละ 20.00
ร้อยละ 151.43
4.2
4.3
ระดับ 2
ระดับ 4
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
รายงาน
อัตรากาลัง
คณะฯ

ผลสารวจจาก
คณะฯ

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
2 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3
0.00
2.38
5.00
รวม 7.38/ 3 = 2.46
4
9.46/3 = 3.15 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านมีภารกิจในงานวิจัยและสร้างสรรค์เป็นประจาและสม่าเสมอได้รับ
ความไว้วางใจและมีเครือข่ายความรู้จักในสังคมศิลปะและการออกแบบในวงกว้างเป็นที่ยอมรับในความรู้
ความสามารถ
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมดเป็นศิษย์เก่าในสถาบันที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพและ
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมวิชาชีพและที่เกี่ยวเนื่องเป็นพื้นฐาน
3. มีการสนับสนุนด้วยการมอบเงินทุนในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
4. หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์คุณวุฒิสูงไปปฏิบัติภารกิจให้กับคณะวิชาด้านการเปิดหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
โอกาสในการพัฒนา
1. ยังมีคณาจารย์สังกัดภาคที่ยังไม่ประจาหลักสูตรอีกหลายท่านที่สามารถพัฒนาทางวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ได้อีกเป็นจานวนมากสาหรับการรองรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
2. การจัดการผลสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีค่าระดับที่สูงอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก (4.50)
3. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ สามารถบูรณาการทาให้เกิดผลงานวิชาการ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความกระตือรือร้นในการขอตาแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์
บางท่านอยู่ในขั้นตอนดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการ
5. คณาจารย์มีโอกาสที่จะพัฒนาผลงานทางวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ
6. มีโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับสาขาวิชาชีพอื่นๆได้สูง
7. คณาจารย์มีศักยภาพในการศึกษาต่อปริญญาเอก
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
081 101
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
081 102
ภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจาวัน
081 103
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
082 109 ดนตรี
วิจักษ์
083 104 กีฬา
ศึกษา
084 105 โลกแห่ง
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
084 106
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี AEC
360 111 ภูมิปัญญา
ไทยกับการ
สร้างสรรค์

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด
C+

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบีย
ผ่าน
น

A

B+

B

C

D+

D

F

S

U

IP NP

2/61

3

5

11 22 9

9

7

-

-

-

-

-

66

66

1/61

4

9

8

8 16 8 11

6

-

-

-

-

70

64

2/61

3

7

10

6

11 12 14

2

-

-

-

-

69

67

1/61

29 18 12 11

-

-

-

-

-

-

-

-

70

70

1/61

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1/61

-

-

-

1

4

4

-

-

-

-

-

-

9

9

1/61

57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

57

1/61

11 50

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

70
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สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
ร้อยละการกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

360 101
การออกแบบ 1
360 103
วาดเส้น 1
360 105
ศิลปะปฎิบัติ
360 107
การเขียนแบบ
เบื้องต้น
360 112
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น
361 103
การออกแบบภายใน 2
361 104
วัสดุและอุปกรณ์เพื่อ
การออกแบบภายใน
361 105
สถาปัตยกรรมศึกษา 1

361 106
การออกแบบเครื่อง
เรือน 1
361 219 พรรณไม้
ตกแต่ง
361 223 โครงการ
ศึกษาส่วนบุคคล
361 225 นวัตกรรม
ความรู้เพื่องาน
ออกแบบภายใน
360 102
การออกแบบ 2

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

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

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

IP

1/61

4

3

20

35

8

-

-

-

-

-

-

- 70 70

1/61

5

5

11

20

15

8

6

-

-

-

-

- 70 70

1/61

4

5

7

20

33

1

-

-

-

-

-

- 70 70

1/61

7

10

18

21

2

5

7

-

-

-

-

- 70 70

1/61

16

22

14

12

-

1

-

1

-

-

-

- 66 65

1/61

5

8

20

20

13

1

-

-

-

-

-

- 70 70

1/61

14

32

21

-

-

-

-

-

-

- -

- 67 67

1/61

-

10

28

18

10

1

-

-

-

- -

- 67 67

1/61

2

14

40

11

-

-

-

-

-

-

-

- 67 67

1/61

4

7

6

-

1

-

-

-

-

-

-

- 18 18

1/61

4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 5

5

1/61

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 5

5

2/61

12

33

20

4

-

-

-

-

-

-

-

-

69 69
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ร้อยละการกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

360 104
วาดเส้น 2
360 106
ศิลปะปฎิบัติ 2
360 108
ศิลปะไทยปริทัศน์
361 101
การเขียนแบบ
ภายใน
361 102
การออกแบบภายใน 1

361 107
การออกแบบภายใน 3

361 108
สถาปัตยกรรมศึกษา 2

361 109
การออกแบบเครื่อง
เรือน 2
361 110
ประวัติการ
ออกแบบภายใน
และเครื่องเรือน
ตะวันตก
361 111
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบภายใน 1
361 201 การ
ออกแบบภายใน 4
361 202
เทคโนโลยีอาคาร
และงานระบบเพื่อ
การออกแบบภายใน
361 203
มัณฑนศิลป์ไทย

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

2/61

7

2

5

18

23

9

5

2/61

3

7

13

21

25

2/61

3

6

8

25

19

8

-

2/61

-

-

-

-

-

-

-

2/61

8

15

20

17

6

1

-

2/61

22

19

13

8

5

-

2/61

-

11

34

22

-

2/61

13

20

12

15

2/61

4

9

8

2/61

37

18

1/61

4

1/61
1/61

F

S

U

IP

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

-

-

-

- 69 69

-

-

69

- 69

-

-

-

2

69 67

-

-

-

-

-

- 67 67

-

-

-

-

-

-

- 67 67

4

-

2

-

-

-

1

- 67 66

17

5

8

6

-

-

-

-

- 67 67

7

4

-

-

-

-

-

-

1

67 67

14

25

14

8

5

2

6

5

9

18

17

10

5

-

-

-

-

- 70 70

3

4

25

25

14

1

-

-

-

-

-

- 72 72

-

-

72 72
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ร้อยละการกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

361 204
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบภายใน 2
361 205
การออกแบบภายใน 5

361 206
มัณฑนศิลป์
ตะวันออก
361 207
สัมมนาการ
ออกแบบภายใน
361 208
วิธีวิจัยเพื่อการ
ออกแบบภายใน
361 210
การออกแบบภายใน 6

361 211
การเตรียม
ศิลปนิพนธ์
361 211
การเตรียม
ศิลปนิพนธ์
361 212
การบริหารงาน
องค์กรเพื่องาน
ออกแบบภายใน
361 213
การปฏิบัติวิชาชีพ
มัณฑนากร
361 214 ศิลปนิพนธ์
W 5 นศ.ตกค้าง
361 214
ศิลปนิพนธ์ W 3

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

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

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

IP

1/61

55

14

1

1

-

-

-

-

-

-

-

- 71 71

2/61

15

12

27

14

1

2

-

-

-

-

3

- 72 69

2/61

3

2

2

11

37

8

-

2

-

-

6

- 71 63

2/61

-

-

-

-

-

-

-

-

70 -

-

- 70 70

2/61

9

15

29

13

3

-

-

1

-

-

-

- 70 70

1/61

22

21

18

6

-

-

-

-

-

-

-

- 67 67

1/61

10

16

31

5

4

-

-

1

-

-

-

- 68 67

2/61

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

- 1

1/61

4

52

12

-

-

-

-

-

-

-

-

- 68 68

2/61

37

25

4

-

-

-

-

-

-

-

-

- 66 66

1/61

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

- 12 7

2/61

11

22

21

8

-

-

-

-

-

-

4

- 69 62
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1

ร้อยละการกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

361 215
ศิลปะและของ
ตกแต่งเพื่องาน
ออกแบบภายใน
361 216
ออกแบบฉาก
361 218 การ
ออกแบบตกแต่ง
แบบไทย
361 222
แนวความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบภายใน
W 1 คน
361 224
ภาษาอังกฤษสาหรับ
การออกแบบภายใน

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

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

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

IP

2/61

14

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

15 15

1/61

5

5

13

8

-

-

-

-

-

-

-

- 31 31

2/61

4

4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

- 9

9

2/61

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

7

- 12

4

1/61

4

6

6

2

2

-

-

-

-

-

-

- 20 20

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล- การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาใน
หลักสูตร
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 5.1)
ในชั้นปีที่ 1 และในชั้นปีที่ 2 เป็นการใช้หลักสูตรปรับปรุง 2560 มาแล้ว 2 ปีการศึกษา
ในชั้นปีที่ 3 และในชั้นปีที่ 4 ยังเป็นการใช้หลักสูตรเดิม คือหลักสูตรปรับปรุง 2555 มีการนาผลของ
ประเมินแต่ละวิชามาปรับปรุงในกิจกรรมการเรียนในปีการศึกษา 2561 เป็นที่น่าสังเกตว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่
จบการศึกษารุ่นนี้เป็นนักศึกษาที่ต้องย้ายมาเรียนตลอดหลักสูตรที่วิทยาเขตพระราขวังสนามจันทร์ ทาให้เกิด
ปัญหากระทบด้านการเชิญบุคลากรมาสอนในห้องเรียน และการจัดเวลาสาหรับการดูงานนอกสถานที่ด้วย
ตนเองทาได้ไม่สะดวกนักเนื่องด้วยนักศึกษาทุกคนต้องมาอยู่หอพัก ในรายวิชาจึงมีการอานวยความสะดวกรถ
เพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงประสบการณ์นอกห้องเรียนโดยการเรียนรู้จากสถานที่จริง
ร่วมกับบุคลากรทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น จากรายวิชาต่างๆ และได้รับผลตอบรับจากนักศึกษาที่ดี จึงได้ขยาย
โอกาสทางการศึกษาลักษณะนี้มาสู่ทุกชั้นปีในหลายรายวิชาทั้งในหมวดวิชาหลัก วิชาบังคับ และวิชาเลือก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดวิชาด้านเทคโนโลยีที่กาหนดไว้ในระเบียบของสภาสถาปนิก
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ตารางแสดงรหัสวิชา ชื่อรายวิชา ที่มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เฉพาะรายวิชาที่เปลี่ยนแปลง
จากปีการศึกษา 2560 และผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้
ภาค/
หมวดวิชา/การดูงานนอกสถานที่ ที่
ชั้นปีที่/
แนวโน้มของผลการดาเนินการที่เกิด
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
แตกต่างและเพิ่มเติมจากปีการศึกษา
หน่วย
การเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมที่ดีขึ้น
2560
กิต
ปลาย/ 360102 การออกแบบภายใน1 วิชาหลัก/รับฟังบรรยายสรุปจาก
ทาให้นักศึกษาตระหนักและเข้าใจ
1/3นก.
ผูบ้ ริหารโครงการ และวัดระยะ สังเกต ความสาคัญของการวัดระยะและการ
หน้างานก่อนออกแบบจริง
สังเกตความแตกต่างระหว่างแบบและ
หน้างานจริงตามมาตรฐานวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
ต้น/
361103 การออกแบบภายใน2 วิชาหลัก/นศ.ดูงานโรงงานบริษัท
นักศึกษาได้เข้าใจระบบ/หลักการและ
2/3นก.
จอห์นสัน คอนโทรลฮิตาชิ แอร์คอนดิ การผลิตเครื่องปรับอากาศจากวิศวกร
ชันนิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
เครื่องกลประจาโรงงานเพื่อการสเปค
แอร์ที่ถูกต้องเหมาะสม
ต้น/
361104วัสดุและอุปกรณ์เพื่อ หมวดเทคโนโลยี/ ดูงานแผนกR&D นักศึกษาเกิดความตระหนักถึง
2/3นก การออกแบบภายใน
บริษัทไทยเทคโนกลาส เวิร์คชอปนา ความสาคัญและเข้าใจจากการชม
นวัตกรรมกระจกBSG มาสร้างสรรค์ โรงงานผลิตสามารถประยุกต์ใช้วัสดุให้
การออกแบบ
เกิดแนวคิดเชิงนวัตกรรมให้กับแผนก
R&Dจากการเวิร์คชอป
ปลาย/ 361106 การออกแบบเครื่อง ดูงานโรงงาน และร่วมออกแบบและ นักศึกษาได้เข้าใจความสาคัญของการ
2/3นก. เรือน 2
ผลิตกับโรงงานGUB
ออกแบบในกระบวนการผลิตระบบ
อุตสาหกรรม/ได้ร่วมออกแบบโต๊ะและ
นาไปสร้างจริงจัดแสดงในงานสถาปนิก
62 โดยนามาผลิตและจาหน่ายจริง
ปลาย/ 361108 สถาปัตยกรรมศึกษา หมวดเทคโนโลยี/ ดูงานโครงการสิน นักศึกษาเกิดความตระหนัก
2/3นก. 2
ธรวิลเลจซอยหลังสวน ชมโครงการ ความสาคัญของระบบ+เทคโนโลยี+
และสถาปัตยกรรมอาคารจากบริษัท โครงสร้าง+กฎหมายควบคุมอาคารสู่
สถาปนิกชั้นนาระดับชาติและ
ความเข้าใจในการนาไปใช้สร้างสรรค์
นานาชาติที่ทางานร่วมกันในโครงการ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบ
ขนาดใหญ่แบบMix-used ชมโชว์แกล leased-holdingของบริษัทสยามสิน
เลอรี1่ ใน4แห่งระดับเอเชียของโคห์
ธร เข้าใจการประยุกต์เทคโนโลยีสู่
เล่อร์ และชมห้องตัวอย่างโนเบิลรีมิกซ์ นวัตกรรมทีต่ อบสนองวิถีชีวิตในการใช้
ทั้ง3โครงการ
สอยพื้นที่โครงการพักอาศัยในเมือง
และสุขภัณฑ์ระดับโลกอย่างโคห์เลอร์
ต้น/
361201การออกแบบภายใน4 หมวดวิชาหลัก/หมวดเทคโนโลยี/
นักศึกษาเกิดความตระหนักถึง
3/5นก.
บูรณาการประสานพันธกิจกันเพื่อดู
ความสาคัญของความรู้ในด้าน
งานทั
ง
้
วั
น
อาคารSCG100ปี
อาคาร
เทคโนโลยีที่นามาใช้ในการออกแบบ
ต้น/
361202เทคโนโลยีอาคารและ
FYI พระรามสี่ การออกแบบภายใน ได้เข้าใจวัสดุใหม่ๆ
3/3นก. งานระบบเพื่อการออกแบบ
สานักงานSEAC
บริษัทขไนเดอร์
ภายใน
อีเลคทริค และบริษัท3M
(ประเทศไทย) พระรามเก้า
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ภาค/
ชั้นปีที่/
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
หน่วย
กิต
ปลาย/ 361205การออกแบบภายใน5
3/5นก.

ต้น/
361212การบริหารงานองค์กร
4/3นก. เพื่องานออกแบบภายใน

ต้น/
361222แนวความคิด
4/3นก. สร้างสรรค์ในการออกแบบ

หมวดวิชา/การดูงานนอกสถานที่ ที่
แตกต่างและเพิ่มเติมจากปีการศึกษา
2560

แนวโน้มของผลการดาเนินการที่เกิด
การเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมที่ดีขึ้น

หมวดวิชาหลัก/พานศ.เข้าชมโครงการ
พิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
เขตพระนครและ
โครงการ ณ สัทธา อุทยานไทย
ดาเนินสะดวก ราชบุรี

นักศึกษาเกิดความตระหนักและเรียนรู้
ถึงพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ใหม่ๆ
ที่ทันสมัยในปัจจุบันได้ด้วยตนเองเชิง
ประจักษ์ นามาประยุกต์ใช้ได้จริงใน
การออกแบบของผลงานที่ปรากฏใน
รายวิชา
หมวดวิชาสนับสนุน/นานศ.ร่วมพิธี
นักศึกษาได้เข้าใจบทบาทของการ
เปิดและชมนิทรรศการในโครงการ
บริหารงานออกแบบที่มผี ลต่ออัต
สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอด ลักษณ์ของพื้นที่ชุมชนจังหวัดต่างๆ
ทุนทางวัฒนธรรมของอาจารย์ประจา และตระหนักถึงนโยบายขององค์กรที่มี
วิชาที่อิมแพค/ดูงาน
โรงแรม ผลต่อการออกแบบภายในโครงการ
GreenPIXเขาใหญ่ นครราชสีมา ชม โรงแรมที่เขาใหญ่ซึ่งมีpainpointที่จะมี
การบริหารโครงการและการออกแบบ คนมาพักผ่อนจานวนมากเฉพาะช่วง
ภายใน
วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์
หมวดวิชาเลือก/พานศ.ชมโครงการ
นักศึกษาได้ตระหนักถึงการนา
ออกแบบภายในโรงแรมราชาปุระ
แนวความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้งานได้จริง
ราชบุรี
ทาให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจการ
ออกแบบโรงแรมในเมืองรองของ
ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จะสังเกตได้ว่า ในปีการศึกษา 2561 ทั้ง 2 ภาคการศึกษาของทุกหมวดวิชาในทุกชั้นปี มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของการทัศนศึกษาดูงาน โดยเฉพาะการเปลี่ยนสถานที่ทัศนศึกษาดูงานที่ทันยุคทันสมัยใน
หมวดรายวิชาหลัก และวิชาเลือก สะท้อนได้ถึงความเกี่ยวข้องกับคณาจารย์กับแวดวงทางวิชาชีพสถาปนิก
มัณฑนากรในสังคมภาคธุรกิจที่เป็นปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังรวมถึงการเชื่อมโยงต่อเนื่องกับยุทธศาสตร์งานวิจัย
ของชาติในด้านศิลปะการออกแบบ อันจะสังเกตได้จากการนานักศึกษาร่วมพิธีเปิด และเข้าชมโครงการ
สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของเหล่าคณาจารย์ประจารายวิชาที่เป็นผู้รับทุน
สนับสนุนสร้างสรรค์โครงการด้วย
ผลลัพท์สะท้อนได้จากการนาผลการเรียนรู้ จากการทัศนศึกษานอกสถานที่มาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานการออกแบบในแต่ละรายวิชา ซึ่งสะท้อนจากเกรดนักศึกษาที่ได้ในภาพรวมของปีการศึกษา 2561 สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน (ช่วงระหว่าง 65-100 คะแนน A-B+-B-C+) มีปริมาณรวมเป็นสัดส่วนจานวน
ที่มากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 ซึ่งแสดงถึงผลของความสาเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ โดยการทัศน
ศึกษาดูงานเพิ่มเติมนอกสถานที่ใหม่ๆ ที่ให้ความรู้ความเข้าใจและความตะหนักในการนาไปใช้ เพื่อการ
ออกแบบผลงานของนักศึกษา ส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งห้องในทุกชั้นปี จากผลการ
วิเคราะห์สัดส่วนการกระจายคะแนนในภาพรวมที่แตกต่างจากปี 2560 ซึง่ ในที่ประชุมมีความเห็นว่าควรจะทา
ให้กลายเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เมื่อทาการปรับวิทยาเขตการสอนมาที่วังท่าพระในลักษณะเดิม
หากได้ติดตามการดาเนินการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากความ
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ร่วมมือของเหล่าคณาจารย์ หน่วยงานเอกชนภายนอก คณะวิชาและหน่วยงานภายนอกทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ในแต่ละรายวิชา กาลังดาเนินการปรับปรุงเอกสาร มคอ5 และ มคอ3 ให้
แสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Learning Outcome ที่ชัดเจนของกลุ่มวิชาและแต่ละรายวิชา ที่สอดรับกัน
ในแต่ละชั้นปี เพื่อส่งต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างต่อเนื่องกันในแต่ละชั้นปี โดยให้สอดรับกับเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ 7 ระดับ ในระบบเครือข่ายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน (AUN –
QA) ที่นาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Outcome) เป็นแนวทางออกแบบหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัย
กาหนดให้หลักสูตรนี้ใช้อย่างเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2564 ต่อไป
โดยในปีการศึกษา 2561 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับเข้าโดยที่ประชุม ทปอ. ที่เป็นระบบ
TCAS มีการรับถึง 5 รูปแบบ หลักสูตรได้รับนักศึกษาได้ตามยอดโดยใช้เพียงการรับใน 3 รอบ ได้แก่ รอบยื่น
Portfolio รอบสอบโควตาแบบมีสอบข้อเขียนและ GAT/ PAT และรอบสอบรับตรง ทาให้มีนักศึกษาที่มี
ลักษณะของคุณภาพในการผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแตกต่างกัน ภาควิชาตระหนักถึงปัญหาในเรื่องนี้ เพื่อให้ปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรธารงความเป็นเลิศในคุณภาพของทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าศึกษาของผู้เรียน
ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2561 ภาควิชาได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดการเขียนทัศนียภาพภายใน เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรและวันเปิดบ้าน (Open house) วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เปิดบ้านศิลปากร เพื่อใช้เป็นกลยุทธซึ่งเป็นช่วงก่อน TCAS
รอบที่ 1 ของปีการศึกษา 2562 ได้ทันกาหนด ถือเป็นสนามประกวดทักษะระดับนักเรียนนักศึกษาก่อนเข้า
ระดับอุดมศึกษาระดับประเทศแห่งแรก เพื่อให้นักเรียนผู้สนใจจากทั่วประเทศที่สนใจจะสอบเข้าในหลักสูตร
ศิลปะการออกแบบภายในและ/หรือสถาปัตยกรรมภายใน
ได้ใช้เป็นเวทีนาเสนอทักษะเฉพาะตนในการ
ประกวดการเขียนทัศนียภาพให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่รู้จักกับคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
และภาควิชาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดเป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมและนักศึกษาวิชาชีพ ที่ติดตาม
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์และเวบไซท์ของคณะมัณฑนศิลป์และที่เดินทางมาสมัครประกวดที่หน้างานจานวน
กว่า 100 คน โดยคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานการประกวดได้รับเกียรติบัตรจานวน 5 ผลงาน
(จากสารวจล่าสุดนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรของปีการศึกษา 2562 พบว่ามีทั้งผู้ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศรวมอยู่ด้วยจานวน 3 คน อันแสดงถึงคุณภาพของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียน เป็นผู้ที่มี
ความสนใจติดตามการศึกษาด้านศิลปะการออกแบบภายในของหลักสูตรอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับเจตนารมย์
ของคณาจารย์ประจาหลักสูตรที่ออกแบบกิจกรรมไว้)
ในรายวิชา 361 101 การออกแบบ 1, 360 103 วาดเส้น 1, 360 105 ศิลปะปฏิบัติ และ 360 107
การเขียนแบบเบื้องต้น กลุ่มรายวิชาแกนทักษะมัณฑนศิลป์ชุดนี้ จากคุณภาพของการกระจายคะแนนพบว่ามี
สัดส่วนโดยรวมของกลุ่มที่ทาคะแนนได้น่าพึงพอใจมากขึ้นโดยตลอดและต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 จากผลการทวน
สอบประจาปี 2561 พบว่างานที่ระบุเป็นไปตามแผนการสอน ทั้งปริมาณที่มอบหมายตลอดทั้งภาคการศึกษา
รวมถึงการประเมินคะแนนสอดคล้องกับคุณภาพของงาน สะท้อนถึงความรู้และทักษะที่ได้รับและพัฒนาอย่าง
ดี โดยปรับปรุงพิจารณามากขึ้นในเรื่องการใช้สีและทฤษฎีสีในวิชาออกแบบ 1 มากยิ่งขึ้น ผู้ทรงคุณวุฒิการ
ทวนสอบมีข้อคิดเห็นให้ปรับปรุงการใช้สีโปสเตอร์ให้สร้างสีสันให้ถูกต้องตามทฤษฎีสี
ในกลุ่มวิชาออกแบบหลัก มีคะแนนนักศึกษาได้คะแนนดีเยี่ยม มีจานวนลดลง คือวิชาเขียนแบบ
ภายใน ซึ่งเป็นวิชาปฏิบัติในห้องและการบ้านซึ่งเป็นการเรียนเขียนและการทาซ้า เพื่อสร้างความคุ้นเคยและ
ชานาญ โดยเรียนพร้อมกับวิชาการออกแบบภายใน 1 ที่เป็นการออกแบบขั้นต้นในที่พักอาศัย ซึ่งต้องนาเอา
ความรู้จากทักษะในรายวิชาเขียนแบบภายในมาใช้อย่างเต็มที่ มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนโดยการทาโปรเจคท์
ออกแบบจาก 2 เป็น 3 โปรเจคท์ และเปลี่ยนพื้นที่ศึกษาจากคอนโดมิเนียมขนาดเล็กและขนาดกลาง มาเป็น
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การเรียนออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ที่นักศึกษาต้องทาความเข้าใจความต่อเนื่องของพื้นที่ในแต่ละฟังค์ชั่นที่
สัมพันธ์กัน ในการออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้ครบถ้วนได้มาตรฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทวนสอบแล้วพบว่าเห็น
สอดคล้องกับการบูรณาการรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะมาประกอบในการทางาน เพื่อลดปริมาณงานที่ซ้อนกันลง
เพื่อให้นักศึกษาได้บริหารเวลาไปใช้กับการสร้างคุณภาพของผลงานให้ดียิ่งขึ้น
โมเดลแสดงกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร(PDCA)
นาผลทีไ่ ด้เสนอผ่านที่ประชุม
ฯ เพื่ออภิปรายในวาระประ
ขุม

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

การออกแบบหลักสูตร

ข้อสรุปและเสนอแนะจาก
การอภิปรายในที่ประชุมฯ

นาผลจากอภิปรายในที่ประชุมฯในประเด็นด้านการออกแบบ
หลักสูตรและสาระของรายวิชาไปบรรจุในการปรับมคอ.2,3
กาหนดแผนการปรับปรุงในรอบถัดไป กาหนดระบบและกลไกใน
การตรวจติดตามและผู้รับผิดชอบ

(A)

หลักสูตรปรับปรุง 2560 ใช้กลไกตามเกณฑ์การปรับหลักสูตรปกติของ สกอ. ในปี 2560 โดยนาผล
การทวนสอบทุกรายวิชา ผ่านวาระในที่ประชุมภาควิชาร่วมกันเห็นชอบ ในการปรับปรุงโดยนาผลทวนสอบ
และผลจากข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามสัดส่วนวิชาการและ
วิชาชีพตามเกณฑ์ของ สกอ. มาเป็นแนวทางในการออกแบบหลักสูตร 2560 และมีการนามาใช้ระหว่างปี
2560-2561 และเพิ่งจัดการทวนสอบจานวน 19 รายวิชาโดยไม่นับรวมวิชาศึกษาทั่วไป

การดาเนินการตามหลักสูตร (D) และการติดตามตรวจสอบการดาเนินการ(C)
• ในรายวิชาหลักของหลักสูตรใช้กลไกของ สกอ. ในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ โดยมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในการจัดหาอาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้มีความรู้/ประสบการณ์ เข้ามาเติมในรายวิชาอย่าง
ต่อเนื่อง จากผลของการทวนสอบรายวิชา ในเอกสารการประเมินใน มคอ.5 และการปรับใน มคอ.3
รายวิชา 361 102 การออกแบบภายใน 1, 361 202 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบในการออกแบบ
ภายใน, วิชา 361 201 การออกแบบภายใน 4 ซึ่งในปีการศึกษา 2561 และอีกหลายวิชาในตาราง
ด้านบน แสดงถึงการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาอยู่อย่างต่อเนื่องโดยปรับวิธีการสอน รวมถึงการ
เปลี่ยนสถานที่ศึกษาดูงานให้สอดคล้องกับการนาไปใช้ให้มากยิ่งขึ้นในทุกชั้นปี
• มีการประชุมเพื่อสรุปผลของวิชาศิลปนิพนธ์ ทบทวนเกณฑ์ตัดสิน และการเปลี่ยนแปลงระเบียบและ
ข้อกาหนดโดยใช้มติของวาระประชุมของภาควิชา โดยคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ สาขาการออกแบบ
ภายใน (เอกสารรายงานการประชุม เดือนธันวาคม 2561 และเดือน มิถุนายน 2562)
• ในหลักสูตรรายวิชา 361 209 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงาน
จริง โดยมีคณะกรรมการจากภาควิชา ให้ นศ.ได้ทา INFOGRAPHIC และบรรยากาศในการทางานของ
56

ทั้งชั้นปี ซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ในการติดตามการทางานของ นศ.โดยให้นศ.มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการ
ติดตามกันเอง ซึ่งได้ให้นักศึกษาจัดทาต่อเนื่องต่อมาเป็นปีที่สอง
• ในหลักสูตร และรายวิชา 361 201 การออกแบบภายใน 4, 361 203 เทคโนโลยีอาคารและงาน
ระบบเพื่อการออกแบบภายใน มีการศึกษาดูงานโดยคณะวิทยากร และอาจารย์พิเศษที่หน้างานใน
สถานที่อาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่ได้รับรองมาตรฐานด้านต่างๆ จากสถาบันรับรองระดับนานาชาติ
เช่น การทัศนศึกษาดูงานที่อาคารสถาบัน EEC บริษัทชไนเดอร์ และบริษัท 3M (ประเทศไทย) อาคาร
รุ่งโรจน์ธนกุล และอาคาร SCG 100 ปี ในรายวิชาออกแบภายใน 4 บูรณาการร่วมกับวิชาเทคโนโลยี
อาคารและงานระบบเพื่อการออกแบบภายใน
• ในหลักสูตร รายวิชา 361 107 ออกแบบภายใน 3 มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
นาคณะนักศึกษาในรายวิชา เข้าทาการออกแบบร้านค้า เพื่อพัฒนาชุมชนในตัวเมืองจังหวัดนครปฐม
และข้างเคียงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
 ในรายวิชา 361 207 สัมมนา และรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อประวัติศาสตร์เครื่องเรือนตะวันตก ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ ในการออกแบบและการจัดทารายงานสาหรับ
ทุกคนและทุกทีมในรายวิชา อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้วซึ่งทาให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก
ทางความคิดและการนาเสนอต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น เป็นพื้นฐานที่ดีมากในการเตรียมนักศึกษาใน
การออกไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างดี

การนาผลการตรวจติดตามไปสู่การสรุปและประเมินเพื่อปรับปรุง
ในปีการศึกษา 2561 ได้ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 มาแล้ว 2 ปี จึงได้ทาการทวนสอบทั้ง 19
วิชา เพื่อนาผลที่ได้เตรียมการสาหรับปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษา 2562 และการปรับปรุงหลักสูตรในปี
2565 ต่อไป ซึ่งปัญหาสาคัญของดาเนินการตลอดปีการศึกษา คือ ภารกิจคณาจารย์ประจาแต่ละท่านมีจานวน
มาก ทาให้จัดการประชุมพร้อมกันได้ยาก โดยตลอดทั้งปีสามารถจัดการประชุมได้ 7 ครั้ง (รวมวาระพิเศษ)
ได้แก้ปัญหาโดยการใช้วิธีพูดคุยผ่านทางระบบ LINEGROUP จึงทาการปรับลดคะแนนประเมินตนเองลงมาที่
ระดับ 3 ให้สอดรับกับการทางานจริง
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
สาระของรายวิช าใน ศึกษาการรายงานผลดาเนินงาน หน้า
45-49
หลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: ระดับ 4
: ระดับ 4
: ระดับ 4
: ระดับ 3

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
- ผลการทวนสอบหลักสูตร2560 จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- มคอ.3 และ มคอ.5 ย้อนหลัง 2 ปี

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4 คะแนน
4 คะแนน
ไม่บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ 5.2)
การพิจารณาข้อมูลการกระจายคะแนนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ภาคต้นและ
ปลาย ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2559 เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
ของการกระจายคะแนน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับนโยบายของหลักสูตร ดังตัวเลขการกระจายคะแนนของนักศึกษา
ชึ้นปีที่ 1 ในหน้าที่ 49 จานวน 19 รายวิชา และจากการพิจารณาผลการเรียนของ นศ.ชั้นปีที่ 2-4 (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) ทาให้ในที่ประชุมภาควิชา โดยหัวหน้าภาควิชาได้มอบหมายให้ อ.ไพบูลน์ อ.ศุภสุมนญ์
และอาจารย์ปาริฉัตร ช่วยกันสร้างกระบวนการเชื่อมต่อของรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกันตามภาพที่แสดงดังนี้
เพื่อให้เห็นการเชื่อมต่อกันของรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

ภาพแสดงการเชื่อมโยงรายวิชา โดยอาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล และอาจารย์ศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ
ในวาระการประชุมภาค เมื่อ มิถุนายน 2561 และหลักสูตรยังคงใช้ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2561 ไปจนจบตลอด
หลักสูตรในปีการศึกษา 2564

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

ผลของมคอ.5 ที่เสนอผ่านที่
ประชุม เพื่ออภิปรายในวาระ
ประขุม

ข้อสรุปและเสนอแนะจากการ
อภิปรายในที่ประชุมฯ

นาผลทวนสอบรายวิชาในประเด็นด้านการวางระบบผูส้ อนไป
บรรจุในมคอ.5 กาหนดแผนการปรับปรุงรายวิชา และให้มผี ล
ในการปรับมคอ.3ต่อไป
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มีการวางแผน กระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (P)
หลักสูตรฯ ใช้วาระและมติของที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชา ทาการรับรองผลของ
มคอ.5 โดยจัดประชุมโดยคณาจารย์ที่ได้รับมอบหมายภารกิจ จัดทาแผนและการจัดการ โดยมีการดาเนินการ
ตามแผนงานไปตามขั้นตอน แต่ละรายวิชามีอาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้ดูแลไปตามหมวดรายวิชา ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตาม สกอ.และระเบียบของสภาสถาปนิก โดยสังเกตหลักฐานที่พบได้จาก มคอ.5 และ
นาผลที่ได้มาใช้ในการปรับ มคอ.3 ของปีการศึกษาต่อไป (D)
จากตารางความสัมพันธ์ของรายวิชา จะเห็นถึงการจัดกระบวนและกลุ่มของรายวิชาที่ส่งต่อความรู้กัน
โดยในการประชุมเดือน มิ.ย.62 หลักสูตรได้มีการปรับกระบวนรายวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปะไทยอีกครั้งโดยรอง
หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล ซึ่งจะได้ดาเนินการนามาใช้เมื่อเปิดภาคการศึกษาต่อไป

ภาพแสดงบรรยากาศการประชุมภาควิชาครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
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ภาพแสดงบรรยากาศการประชุมภาควิชาครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

ภาพแสดงบรรยากาศการประชุมภาควิชาครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562
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การติดตามผลดาเนินการวางระบบผู้สอนและการการจัดการเรียนการสอน (C)
โดยคณาจารย์ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชา ทาการตรวจ
ติดตามผลการดาเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปแต่ละรายวิชาจะใช้ผลการรายงานใน
มคอ.5 ทาการประเมินผลและสรุปทวนเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนการเรียนใน มคอ.3 รอบต่อไป (หลักฐาน
จาก มคอ.3 และ มคอ.5 วิชา 361 102 การออกแบบภายใน 1, วิชา 361201 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบ
เพื่อการออกแบบภายใน, วิชา 361102 วิชา 361203 การออกแบบภายใน 1 และ 4) มีการจัดการความรู้จาก
อาจารย์ผู้สอน สร้างเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย และการ
บริการวิชาการแก่สังคม วิชาออกแบบภายใน 3 มีการออกแบบให้กับร้านค้าภายในเทศบาลนครปฐม และ
ข้างเคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาวัสดุอุปกรณ์ และวิชาออกแบบเครื่องเรือน มีการออกแบบรับให้คาปรึกษา
ใช้สถานที่ปฏิบัติงานทาชิ้นงานจริงร่วมกับบริษัทภายนอก โดยในปีการศึกษา 2561 ทางรายวิชาได้ประสานกับ
บริษัท The Grand UB. นาผลงานประกวดที่ชนะในกิจกรรมไปผลิตจริง เพื่อจัดแสดง รับออเดอร์และ
จาหน่ายจริงในงานสภาสถาปนิก 2562 และทางบริษัทได้มอบโต๊ะปรับระดับความสูงได้ ให้มาใช้ในการเรียน
การสอนวิชาการออกแบบเครื่องเรือน 1-2 ซึง่ อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารศิลป์ พีระศรี 3
การดาเนินการตามข้อสรุปสู่การพัฒนากลไกการวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน (A)
ภาควิชา ฯ มีการหารือประชุมระหว่างผู้สอนในแต่ละรายวิชาเพื่อปรับการจักการเรียนการสอนจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา ดังเห็นได้จากการจัดตารางสอนในรายวิชามีการเปลี่ยนแปลงผู้สอนตามภาระงานให้สมดุล
และในรายวิชาการออกแบบภานใน 3 โจทย์งานได้กาหนดขอบเขตที่ชัดเจนกว่าเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับชั้นปี
ฐานความรู้ในนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และจุดประสงค์รายวิชา ผลการศึกษาที่ได้ทาให้นักศึกษาทางานส่งได้ตาม
กาหนด จากปีการศึกษาที่ผ่านมาที่นักศึกษาจะขอเลื่อนกาหนดส่ง
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ภาพข้อมูลการพูดคุยและประชุมในระบบ LINEGROUP ของคณาจารย์ในภาควิชาที่มีกว่า 80%
รวมถึงอาจารย์อาวุโส ที่ใช้ตามประสานงาน และความเข้าใจระหว่างกัน
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ภาพบรรยากาศการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางเรียน หลักสูตรศิลปบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาขาวิชาการออกแบบภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
การวางระบบผู้ ส อน ตรวจสอบผลการดาเนินงานได้จากการวาง
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
จัดการเรียนการสอน สอน หน้า 43-53
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

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

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
- บันทึกทวนสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
18 มิถุนายน 2562
- มคอ.3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

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

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

การวางแผนการประเมินผู้เรียน (P)
ในการประเมินผู้เรียน ใช้วิธี Active Learning : Project Base Learning/ Workshop/ Case Base
Learning โดยแตกต่างกันไปตาม Expected Learning Outcome ของแต่ละรายวิชาที่มีการพัฒนาแตกต่าง
กัน โดยมุ่งเน้นไปที่ Outcome Based Learning โดยดูค่าการกระจายคะแนนของรายวิชาในชั้นปีที่ 1 และ 2
ทุกรายวิชาในหลักสูตร เพื่อดูภาพรวมของการกระจายคะแนน ศึกษาหาประเด็นที่พบจากการกระจายคะแนน
นั้นต่อไป ผลการกระจายมีความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากรูปแบบกระบวนการรับเข้าของนักศึกษาเปลี่ยนจากเดิม
(สอบตรงมาเป็นระบบ TCAS 5 รอบ)

การดาเนินการในการประเมินผู้เรียน (D)
โดยอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ทาหน้าที่ประเมินผลคะแนนให้กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชา และทา
การบันทึกและรายงานผลต่างๆ ลงเอกสารใน มคอ.5 เพื่อใช้สาหรับเป็นแนวทางในการรายงานผลและ
ปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาในปีต่อไป โดยทั้งกระบวนการนี้ใช้ระยะเวลา 30 วันทัง้ ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนเริ่มต้น และเสร็จสิ้นในแต่ละภาคการศึกษา
ผลการประเมินผู้เรียนได้ผู้ตอบแบบประเมินในระบบ GOOGLE FORM จากทั้ง 4 ชั้นปี ทั้งสิ้น 69 คน
ตอบมาทั้งสิ้น 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.63 ได้ค่าเฉลี่ย 3.45 โดยให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับอุปกรณ์โต๊ะเขียนแบบที่
เก่าและชารุดควรปรับปรุง ซึ่งจะได้แก้ปัญหาต่อไป

การติดตามและตรวจสอบการประเมินผลผู้เรียน (C)
เนื่องจากในหลักสูตรปรับปรุง 2555 และ 2560 มีการเปลี่ยนแปลงในชั้นปีที่ 3 และจานวนรับนศ.เท่า
เดิมคือ70 คน ดังนั้นใน มคอ.5 ของรายวิชาจึงจัดการเรียนการสอนมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง จึงได้ทาการ
เปรียบเทียบรายวิชาเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อย 3 ปีการศึกษาสาหรับนักศึกษาในรายวิชาเดียวกัน
ใน มคอ.5 รายวิชา 361 102 การออกแบบภายใน 1, รายวิชา 361 201 การออกแบบภายใน 4 และรายวิชา
361 203 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบในการออกแบบภายใน เพื่อให้เห็นรูปแบบของการกระจายคะแนน
การเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ปัญหาที่พบ และการแก้ไขปัญหาในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน
โดยพบว่านักศึกษาแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันในการสนใจและการเรียนรู้
เมื่อทาการ
เปรียบเทียบค่าระดับคะแนนที่ได้ 3 ปี พบว่าการกระจายคะแนนเกาะกลุ่มไปในทิศทางเดียวกันคือผ่านเกณฑ์
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และอยู่ในระดับที่ดีและพอใช้ กลุ่มคะแนนน้อยและไม่ผ่านเกณฑ์ อยู่ในระดับต่า ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพของ
นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีความปรารถนาที่จะเรียนในหลักสูตรจึงมีความพยายามและ
กระตือรือล้นในการเรียน ซึ่งจะนาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาเดียวกันในหลักสูตร
ปรับปรุง 2560 ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป
โดยในปีการศึกษา2561 ภาคต้นรายวิชา 081 102 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ติด F 6 คน ติด I 1คน
ผลการกระจายคะแนนในแต่ละวิชาของภาคการศึกษาต้นมีปัญหาเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษประการเดียว
โดยในภาคปลาย ชั้นปีที่ 1 วิชา 361 102 การออกแบบภายใน1 ติด I 2 คน ส่วนในชั้นปีที่ 2 วิชา
สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น มีนศ.ปี2 ได้เกรด D+ และติด F อย่างละ 1คนเนื่องจากดังกล่าวนศ.ขาดความขยันและ
ความตั้งใจ ที่น่าสังเกตของการกระจายคะแนนของวิชาในภาคการศึกษาปลายคืออาจารย์ให้นักศึกษาติดค่า
ระดับ F ทันที จานวน 2 คน และได้ค่าระดับไอ จานวน 6 คน ในขณะที่อาจารย์ในวิชา 361205 ออกแบบ
ภายใน 5 ซึ่งเป็นวิชาบังคับหลักของหลักสูตร นศ.ติดค่าระดับ ไอ จานวน 3 คน โดยที่นักศึกษา 2 คนที่ติด F
เป็นคนเดียวกันทั้ง 3 วิชา โดยนักศึกษา 1 คนเป็นนักศึกษาที่มีอาการซึมเศร้าและยังคงตกค้างจนถึงปีสุดท้าย
ในขณะที่อีกคนหนึ่งเป็นนักศึกษาในหลักสูตร 60 ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคซึมเศร้า โดย
คณาจารย์ในภาควิชาพยายามทัดทานให้นักศึกษาลาพักการศึกษาเพื่อรักษาตัว แต่นักศึกษายืนกรานที่จะลง
เรียนต่อจนทาให้เกิดปัญหาติด F จนเป็นผลดังกล่าว ชัน้ ปีที่ 4 รายวิชา 361 211 เตรียมศิลปนิพนธ์ได้รับ
เกรด F 1 คน จากสาเหตุไม่ส่งผลงานและไม่สามารถติดต่อได้
ในขณะที่การติดค่าระดับ I ในรายวิชา361 206 มัณฑนศิลป์ตะวันออก วิชา 361 205 การออกแบบ
ภายใน 5 วิชา 361 222 แนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบภายใน (วิชาเลือก) ซึ่งได้สอบถามกับ
คณาจารย์ที่ดาเนินการรับผลงานแก้ไขของนักศึกษาแล้วจะได้รับคะแนนผ่านทุกคน
จากการวิเคราะห์ภาพรวมของการเรียนนักศึกษาแล้ว พบว่าสาเหตุสาคัญของความผิดปกติทางการ
เรียนเกิดจากปัญหาสุขภาพของนักศึกษารายบุคคลซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยชั้นปีละ 1 คน ทั้งนี้ ทางภาควิชาฯ ได้
แก้ไขปัญหาด้วยการให้อาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารภาควิชาติดต่อกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดโดยตลอด ทั้งใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ รวมถึงที่ประชุมภาควิชาได้มีนโยบายให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาเตรียมศิลปนิพนธ์ และรายวิชาต่างๆได้มีการใช้เกณฑ์การวัดผลให้คะแนนรายวิชาหลัก
การออกแบบภายใน 1-6 ที่เริ่มต้นใช้เกณฑ์วัดผลลักษณะเดียวกันทุกรายวิชาบังคับหลักของหลักสูตร

การติดตาม สรุปผลเพื่อนามาสู่การปรับประสิทธิภาพในกระบวนการประเมินผลผู้เรียน (A)
จากผลของ มคอ.5 โดยรวมทุกรายวิชา และผลการอภิปรายกันในกลุ่มคณาจารย์ผู้สอน ได้ข้อสรุปว่า
ผลของผู้เรียนที่ได้มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่จัดวิทยาเขตการสอนที่วังท่าพระไปบ้าง โดยชั้นปีต้นๆ มีทักษะ
ที่ดียิ่งขึ้นด้วยความต่อเนื่องในการทางานในรอบสัปดาห์ การติดตามตรวจสอบการทางานตนเองเปรียบเทียบ
กับเพื่อนมีมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันงานโปรเจคท์ออกแบบมีการเปลี่ยนแปลงโดยการจัดเป็นทีมการเรียนรู้กับ
คณาจารย์แต่ละคนตามสัดส่วน 1:8 และใกล้เคียง 1:8 จึงทาให้ นศ.กับอาจารย์หลายกลุ่มสามารถแสดงความ
โดดเด่นในการทางานที่แตกต่างกันในแต่กลุ่มได้มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านกระบวนการออกแบบ การพัฒนาทักษะ
การออกแบบ การแก้ปัญหา การนาเสนอผลงาน การเรียบเรียงเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลมาจากการที่
เกือบทุกคน (ทั้งอาจารย์และ นศ.) ต้องย้ายสถานที่เรียนและทางานมาอยู่หอพักเพื่อทางานและใช้ชีวิตตลอด
ภาคการศึกษา ทาให้มีความต่อเนื่องในการเรียนรู้ระหว่างสัปดาห์ และการบูรณาการของแต่ละรายวิชาที่
สัมพันธ์กันนั้นมีความสอดคล้องกัน รายวิชาของ นศ.ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ทารายงานร่วมกันในช่วงสัปดาห์จะ
แสดงผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งน่าจะได้นามาเป็นผลในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และ
รายวิชา รวมถึงวิทยาเขตที่เรียนทาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกันต่อไปในอนาคต
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ตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

ผลการดาเนินงาน
ในรายวิชา 361 101 การออกแบบ 1, 360 103
วาดเส้น 1, 360 105 ศิลปะปฏิบัติ และ 360
107 การเขียนแบบเบื้องต้น กลุ่มรายวิชาแกน
ทักษะมัณฑนศิลป์ชุดนี้ จากการกระจายคะแนน
พบว่ากลุ่มที่ผ่านเกณฑ์เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกับ
ทุกปีที่ผ่านมา แต่ที่ได้คะแนน A มีจานวนน้อยลง
อย่างเห็นได้ชัด และจากผลการทวนสอบ
หลักสูตร 2561 พบว่างานที่ระบุเป็นไปตาม
แผนการสอน ปริมาณที่มอบหมายตลอดทั้งภาค
การศึกษา การประเมินคะแนนสอดคล้องกับ
คุณภาพของงาน สะท้อนถึงความรู้และทักษะที่
ได้รับและพัฒนาอย่างดี ตลอดจนการวัดผล
สอดคล้องกันเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีการนา
ผลการทวนสอบมาปรับปรุงในเรื่องสีและทฤษฎีสี
ให้มากยิ่งขึ้นแล้วจากความเห็นผู้ทวนสอบในปีที่
ผ่านมาซึ่งทาได้ดี
ในกลุ่มวิชาที่มีคะแนน นศ.ผ่านเกณฑ์ลดลง
คือ วิชาเขียนแบบภายใน ซึ่งเป็นงานปฏิบัติใน
ห้องและการบ้าน เป็นการเรียนเขียนทาซ้าเพื่อ
สร้างความคุ้นเคยและความชานาญ โดยเรียน
พร้อมกับวิชาออกแบบภายใน 1 ผู้ประเมินพบ
เห็นการนาผลทวนสอบมาปรับปรุงโดยมีการบูร
ณาการรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะมาประกอบในการ
ทางาน เช่น การเขียนแบบ และการเขียน
ทัศนียภาพ ควรบูรณาการเพื่อลดปริมาณงานที่
ซ้าซ้อนกันลง เพื่อให้ได้คุณภาพผลงานที่ดียิ่งขึ้น

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

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

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
- GOOGLE FORM
- มคอ.3
- ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลักสูตรศิลป
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) สาขาวิชาการออกแบบ
ภายใน ประจาปีการศึกษา
2561 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เมื่อ 18 มิถุนายน 2562

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4 คะแนน
4 คะแนน
ไม่บรรลุเป้าหมาย
4 คะแนน
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF (ตัวบ่งชี้ 5.4)
โมเดลแสดงกระบวนการในดาเนินการตามกรอบ TQF (PDCA)

อ้างอิงและปรับปรุงจากโมเดลกระบวนการของหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ข้อที่
1

ตัวบ่งชี้การดาเนินการผลงาน

ผลการดาเนินการ

หลักสูตรจัดการประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตรใน
ปีการศึกษา 2561 จานวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตร 6 คนได้เข้าร่วมประชุม
ทุกครั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมี
คณาจารย์ประจาภาควิชาผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่านอื่นๆ ร่วมด้วยเสมอ
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ได้ผ่าน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ ความเห็นชอบจาก สกอ. วันที่ 31 พ.ค.
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
60 และมีหนังสือประทับตราเพื่อแจ้งให้
ทราบผลการพิจารณาจากสานักงาน
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
(สกอ.)
มีรายละเอียดของรายวิชา และ
หลักสูตรให้อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.3
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม และ มคอ.4 ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
ก่อนเปิดภาคการศึกษาครบถ้วนทุก
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค รายวิชา โดยดาเนินการจัดส่งให้แก่
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเปิดภาค
การศึกษา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ การศึกษา ทางหลักสูตรกาหนดให้
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจัดทารายงาน
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน ผลการดาเนินงานของรายวิชาตามแบบ
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
มคอ.5 และ มคอ.6 ครบทุกรายวิชาที่
ครบทุกรายวิชา
จัดการเรียนการสอนภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา

เอกสารประชุมภาควิชาและ
หลักฐานการลงนามการ
ประชุม

5

จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

รายงานผลการดาเนินงาน
มคอ.7

6

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

2

3

4

อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร

หลักฐาน

ทางหลักสูตรจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2561
ภายใน 60 วัน
ในปีการศึกษา 2561หลักสูตรมีการทวน

มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร

มคอ.3 รายละเอียดของ
รายวิชา/มคอ.4 รายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม
ของแต่ละรายวิชา
มคอ.5 รายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา /
มคอ. 6 รายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ของแต่ละรายวิชา

รายงานการประชุมการทวน
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ข้อที่

7

8

ตัวบ่งชี้การดาเนินการผลงาน

ผลการดาเนินการ

หลักฐาน

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา

สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน
มคอ.3 จานวน 19 รายวิชา คิดเป็นร้อย
ละ 90 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
ของชั้นปีที่1และ 2 ใน ปีการศึกษา
2561
มีการปรับปรุงจากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
การศึกษา 2561

สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
ไม่ได้นับวิชาGEN ED แต่มี
การรายงานผลคะแนน

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ 2 คน
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน

9

อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา
ในปีการศึกษา 2561
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 6 คน
ปีละหนึ่งครั้ง
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพครบทุกคน รวมถึงคณาจารย์
ประจาภาควิชาท่านอื่นๆด้วย

10

จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี

ปีการศึกษา 2561หลักสูตรมีบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน เพิ่มเติม
จานวน 1 คน แต่เข้ามาในภาคปลาย จึง
ยังไม่ครบรอบการอบรมพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ โดยจะดาเนินการ
ในปี 2562 ในขณะเดียวกันมี
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการอนุมัติ
ให้ศึกษาต่อต่างประเทศ 1 ท่าน

11

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

ทางหลักสูตรได้ประเมินระดับความพึง
พอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร โดยได้รับคะแนน 4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

รายงานผลการดาเนินงาน
มคอ.7 ปีการศึกษา 2561

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ บันทึกการพัฒนา
ตนเอง
สรุปการเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ผศ.ชัยณรงค์ อบรมประกัน
คุณภาพAUNQA
อบรมการบุคลากรการ
ท่องเที่ยว
และอ.5 ท่านเข้าร่วมสัมนา
คณาจารย์ที่เกาหลี (เว้น ผศ.
เอกพงษ์) อ.ไพบูลน์มีการ
อบรมพัฒนาตนเองด้วยการ
ทางานวิชาชีพ (สัมภาษณ์
บุคลากร)
ผศ.ชัยณรงค์ รับทุนของคณะ
เพื่อการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก โดยยังคงไม่ลา
เรียน มาแล้วจานวน4ภาค
การศึกษา/ผ่านการนาเสนอ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แล้ว โดย อ.พสุ ลาไปศึกษา
ต่อและได้รบั อนุมัติเรียบร้อย
แล้ว
รายงานผลความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร (กองแผนงาน
มศก.)
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ข้อที่
12

ตัวบ่งชี้การดาเนินการผลงาน

ผลการดาเนินการ

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
คะแนน
บัณฑิตทีม่ ตี ่อบัณฑิตใหม่พบว่าได้รับ
คะแนน 4.22 จากคะแนนเต็ม 5.0

หลักฐาน
รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่
(ผลการเก็บข้อมูลหลักสูตร
โดยคุณวิไลศรี จากการใช้
LINE GROUP ของภาควิชา)
การส่งแบบสอบถาม
ไปให้บัณฑิต เพื่อบัณฑิต
นาไปให้ผู้บังคับบัญชาตอบ
แบบสอบถาม และส่งกลับ
มายังภาควิชาฯ

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

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์


ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
บันทึกประชุมภาค 61



มคอ2



มคอ3, 5



เอกสาร มคอ5



เอกสาร มคอ7



เอกสารทวนสอบปี
2560 และ 2561
วิชาแกนทวนสอบซ้า
ครั้งที่ 2
ตารางความสัมพันธ์
รายวิชา

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การด าเนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน



9) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รทุ กคนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง





อ.ใหม่ที่รับเข้ามีอายุ
งานไม่ถึงปีจึงยังไม่
เข้าเกณฑ์ฯ
ตารางชี้ให้เห็นการ
พัฒนาที่คณะจัดด้าน
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เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)

10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

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

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
อาชีพและด้านอื่นด้วย
แสดงถึงความสนใจ
ของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่หลากหลาย
มี 1 คน มีการพัฒนา


4.00

มีบัณฑิตหลักสูตรฯ ใน
ปีการศึกษา 2563

4.22

มีผู้ใช้บัณฑิตในปี
การศึกษา 2564

10
5
100
10
100

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
1. คณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
1. การกาหนดสัมฤทธิผลตาม
หลักสูตรแต่ละท่านมีทัศนคติที่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรจาก
หลากหลายต่อการบริหาร
ทัศนคติที่หลากหลายของอาจารย์
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ประจาจึงเป็นเรื่องท้าทายของ
หัวหน้าภาคฯจึงเป็น 1 ท่านใน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรนี้
ปัจจุบันได้รับความอนุเคราะห์
2. มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็น จากรองหัวหน้าภาคฯฝ่าย
ผู้บริหารคณะ/บริหารหลักสูตร วิชาการร่วมเป็นอีก 1 ท่านใน
บัณฑิตศึกษา(โครงการพิเศษ)
หลักสูตร
3.ยังมีอาจารย์ประจาหลักสูตรอีก 2. ใช้การประนีประนอมภารกิจ
หลายท่านมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ต่างๆของอาจารย์ที่มีจานวนมาก
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้
เพื่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตรจากทุกภาค
ส่วนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
สร้างกลไกการบริหารหลักสูตร
ที่สามารถนาข้อคิดเห็ฯ
เสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่มี
ส่วนได้เสียอย่างหลากหลาย
อย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้
อย่างเป็นธรรม
(stakeholders)เช่นจาก
อาจารย์ประจา อาจารย์อาวุโส
ศิษย์เก่าที่มีกว่า 60 รุ่น สมาคม

การใช้social
media จากผู้
ให้บริการต่างๆ
เช่น
Facebook
Instragram
LINE
Googleform
Google
classroom
Elearning เวบ
ต่างๆที่ใช้
72

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
ของหลักสูตรร่วมกัน
3. การกระจายภารกิจแต่ละด้าน
ของคณาจารย์ประจาหลักสูตรยัง
สามารถพัฒนาเพื่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้
อีกมาก

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

วิชาชีพ สภาวิชาชีพตาม
กฏหมาย ผู้ปกครองนักศึกษาที่
ศึกษาอยู่และที่เป็นศิษย์เก่า
รวมถึงบริษัทรัฐและเอกชนทั้ง
ในและต่างประเทศที่มีการใช้
งานบัณฑิตในหลักสูตร อาจารย์
ประจาหลักสูตรการศึกษาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพึ่งพาระบบ
จากเทคโนโลยีสื่อสารให้
เปลี่ยนแปลงได้ทันต่อความผัน
ผวน (Disruption) เพื่อสร้าง
นโยบายของภาควิชาที่ได้รับ
การรับรองการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทันยุค

รวบรวมข้อมูล
ที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาผล
สัมฤทธิตาม
วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

-

-

ความผิดปกติ

การ
ตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

-

-

-

-

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2561
ภาค
เหตุผลที่ไม่เปิด
รหัส ชื่อวิชา
การศึกษา
สอน
361 221
การนาเสนอผลงานฯ

2/61

มาตรการที่ดาเนินการ

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

เป็นวิชาเลือก ไม่มี เป็นวิชาที่น่าสนใจเรียนรู้ ภาคมีมติ
นักศึกษาลงทะเบียน ให้คงไว้ โดยให้หาวิธีจูงใจให้เด็ก
เรียนเช่นผลเพียงผ่าน/ไม่ผ่านแบบ
รายวิชาสัมนาการออกแบบ เป็นต้น

จากการทบทวนพบว่า ในปี 2560 มีนักศึกษาไม่เลือกลงทะเบียนเรียนจานวน 6 วิชา แต่ในปี
2561 มีผู้เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชามากยิ่งขึ้น 5 วิชา (วิชาโครงการศึกษาส่วนบุคคล วิชาพรรณไม้ในการ
ตกแต่ง วิชาแนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ วิชาการออกแบบตกแต่งแบบไทย วิชานวัตกรรมความรู้
ในการออกแบบตกแต่งภายใน โดยเหลือเพียงรายวิชาเดียวที่ไม่มีคนลงคือ วิชาการนาเสนอผลงาน จากการ
วิเคราะห์พบว่าเป็นวิชาที่จะมีการบ้านที่ใช้เวลาและเสี่ยงต่อการได้รับคะแนนน้อยจากงานนาเสนอแนวใหม่ แต่
การเปลี่ยนแปลงในการลงรายวิชาเลือกเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในหลักสูตรปรับปรุง 2555 แสดง
ถึงทัศนคติและความสนใจในการเรียนเฉพาะบุคคลในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ดีขนึ้ อย่างเห็นได้ชัด แม้
การเปลี่ยนแปลงการสอนจากวิทยาเขตวังท่าพระมาเป็นพระราชวังสนามจันทร์ นศ.ก็ยังสนใจเรียนวิชาเลือก
มากขึ้นกว่ายุคหลักสูตร พ.ศ.2555 แสดงถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและทัศนคติของผู้เรียนปัจจุบัน ในหลักสูตร
73

วิชาชีพตามกฏหมายควบคุมในปัจจุบันที่แตกต่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผลเสริมแรงอีกประการหนึ่งคือ การ
เหมาจ่ายค่าเล่าเรียน (22 หน่วยกิต) ทาให้วิชาเรียนที่น่าสนใจถูกลงทะเบียนโดยที่ไม่ได้เสียเงินเพิ่มก็อาจเป็น
ตัวช่วยในการตัดสินใจด้วย ทาให้เห็นแนวโน้มว่าหลักสูตรอาจทาการศึกษาถึงรายวิชาอื่นๆ ด้านศิลปะการ
ออกแบบที่ นศ.จะมีความนิยมเพิ่มต่อไปในอนาคตได้
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2561
หลักสูตรไม่ได้รับการรายงานว่ามีปัญหาในส่วนนี้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหารายวิชาถูกทาให้งวดขึ้น
จากการปรับเพิ่มลด ยุบรวม จากหลักสูตรปรับปรุง 2555 ที่ผ่านมา ทาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการความรู้
ที่มากขึ้น ส่งผลให้การจัดการความรู้ในการออกแบบหลักสูตร 2560 ของแต่ละรายวิชาในหมวดต่างๆ ที่
ดาเนินการไปแล้ว 2 ปีการศึกษาต่อเนื่องไม่เห็นปัญหา ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นหลักสูตรวิชาชีพ การสะสมความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ออกแบบไปใช้ในชั้นปีที่สูงขึ้น ระดับของอาคารสาธารณะที่ต้องมีกรอบและข้อจากัดมาก
ขึ้นทางกฏหมาย การอนุรักษ์และการประหยัดพลังงาน รวมถึงความยั่งยืน จะเป็นองค์ความรู้ที่ท้าทายต่อ
บริบทความสามารถเฉพาะบุคคลของผู้เรียนในการออกแบบสร้างสรรค์โครงการในระดับที่สูงขึ้นของชั้นปีที่ 3
และ 4 ต่อไป โดยอาจจะสังเกตทิศทางของหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติในโครงการศิลปนิพนธ์ปัจจุบันจะพบว่า
ลักษณะหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ
มีจานวนหัวข้อโครงการประเภทศูนย์ศึกษาให้ความรู้
หรือโครงการ
สาธารณประโยชน์ที่ไม่ใช่โครงการธุรกิจ มีจานวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งหัวข้อประเภทนี้มีความจาเป็นต้อง
อาศัยความรู้ที่กว้างขวางกว่าความรู้ทางวิชาชีพในการเก็บข้อมูลลงพื้นที่กับกลุ่มข้อมูลชนิดเฉพาะเจาะจงมาก
ยิ่งขึ้น การเรียนรายวิชาต่างๆ ของชั้นปีที่ 3 และ 4 ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการเรียนการสอนในหลายหมวดวิชา ในปีการศึกษา 2561 มีการเปลี่ยนสถานที่ทัศนศึกษาดูงานมากขึ้นใน
วิชาเทคโนโลยีอาคารและงานระบบ วิชาออกแบบภายใน 4 และ 5 ที่ไปดูงานทั้งอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ใน
เมือง รวมถึงโครงการพิพิธภณฑ์ต่างจังหวัดที่เป็นกระแสน่าสนใจ อย่าง ณ สัทธา ราชบุรี รายวิชาสัมมนา มี
โจทย์เพิ่มเติม เรื่อง AR และ Disruptive & Design Thinking และเป็นรายงานที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ในการนาเสนอ รวมถึงมีการทาคลิปประชาสัมพันธ์ใน Social Media สู่ภายนอก เป็นต้น หรือการ
เปลี่ยนแปลงโจทย์ฝึกออกแบบในระดับต่างๆ ให้สอดรับกับแนวโน้มทัศนคติค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่
ยังคงให้ได้ผลสัมฤทธิทางการเรียนในลักษณะเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ในรายวิชา Sketch Design
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

ไม่มี

-

-

-

-

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(นามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา) เนื่องจาก มคอ.5 ส่วนใหญ่ของแต่ละรายวิชาจะดาเนินการไปตามตารางทาให้
การวิเคราะห์ภายในให้มองคุณภาพได้ยาก แต่ที่สังเกตเห็นได้ชัดจะเป็นการอ้างอิงข้อมูลการกระจายคะแนน
และการวิเคราะห์ที่แสดงผลย้อนหลังมากกว่า 1 ปีการศึกษา ซึ่งมีให้เห็นใน มคอ.5 ในหมวดรายวิชาหลัก และ
วิชาในหมวดเทคโนโลยี ทั้งภาคการศึกษาต้นและปลาย ทั้งนี้ทุกรายวิชามีการนาผลประเมินโดยนักศึกษามาใส่
ในด้านท้ายของ มคอ.5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาที่มีข้อสังเกต เช่น วิชา 361203 เทคโนโลยีอาคารและงาน
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ระบบในการออกแบบภายใน จะมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สอนที่ผู้ประเมินทาการรายงานต่อระบบ จากเหตุผล
ดังกล่าวได้นาเข้าสู่ที่ประชุมหลักสูตรเมื่อมิถุนายน 2561 จากการวิเคราะห์ผลของรายวิชาทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงผู้สอนใหม่ให้สอดรับกับข้อคิดเห็นและเสนอแนะของผู้เรียน อันแสดงถึงความเอาใจใส่ติดตาม ต่อ
ข้อคิดเห็นของผู้เรียนของผู้ประสานรายวิชาอย่างชัดเจน
รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

แผนการปรับปรุง

360 101
การออกแบบ 1

1/61



360 103
วาดเส้น 1

1/61



360 105
ศิลปะปฎิบัติ

1/61



1/61



1/61



มคอ 5

1/61



มคอ 5

1/61



มคอ 5

1/61



มคอ 5

1/61



มคอ 5

1/61



360 107
การเขียนแบบ
เบื้องต้น
360 111
ภูมิปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค์
360 112
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น
361 103
การออกแบบ
ภายใน 2
361 104
วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อการออกแบบ
ภายใน
361 105
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 1
361 106
การออกแบบเครื่อง
เรือน 1

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นาผลการ
ประเมินโดยนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาคุณภาพการสอนให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ศึกษา ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้
ซึ่งมาตรฐานตามที่ได้กาหนดในข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ทั้งนี้ ผลที่ได้จาการประเมินของนักศึกษานามา
พิจารณาเป็นองค์ประกอบสาคัญในการจัดทา
มคอ.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ต่อไป

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5

มคอ 5
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รหัส ชื่อวิชา
360 102
การออกแบบ 2

ภาค
การศึกษา
2/61

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ 5



360 104
วาดเส้น 2

2/61



360 106
ศิลปะปฎิบัติ 2

2/61



360 108
ศิลปะไทยปริทัศน์

2/61



2/61



2/61



2/61



มคอ 5

2/61



มคอ 5

2/61



มคอ 5

2/61



มคอ 5

2/61



มคอ 5

1/61



361 101
การเขียนแบบ
ภายใน
361 102
การออกแบบ
ภายใน 1
361 107
การออกแบบ
ภายใน 3
361 108
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 2
361 109
การออกแบบ
เครื่องเรือน 2
361 110
ประวัติการ
ออกแบบภายใน
และเครื่องเรือน
ตะวันตก
361 111
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 1
361 201

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นาผลการ
ประเมินโดยนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาคุณภาพการสอนให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ศึกษา ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้
ซึ่งมาตรฐานตามที่ได้กาหนดในข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ทั้งนี้ ผลที่ได้จาการประเมินของนักศึกษานามา
พิจารณาเป็นองค์ประกอบสาคัญในการจัดทา
มคอ.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ต่อไป

มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

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

มคอ 5
มคอ 5

1/61



1/61



1/61



2/61



2/61
2/61
2/61





2/61



2/61



คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นาผลการ
ประเมินโดยนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาคุณภาพการสอนให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ศึกษา ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้
ซึ่งมาตรฐานตามที่ได้กาหนดในข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หลักสูตรศิลป มคอ 5
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มคอ 5
ทั้งนี้ ผลที่ได้จาการประเมินของนักศึกษานามา
พิจารณาเป็นองค์ประกอบสาคัญในการจัดทา
มคอ.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มคอ 5
ต่อไป
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5
มคอ 5

2/61



1/61



มคอ 5
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ภาคการศึกษาต้นและปลาย ปีการศึกษา 2561 นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนทุกรายวิชาเฉลี่ยได้
ระดับมากกว่า 3.50 ทุกรายวิชา โดยเมื่อพิจารณาย่อยไปในความพึงพอใจในรายองค์ประกอบพบว่า มีค่าระดับ
ความพึงพอใจการเรียนรู้ ในระดับ ใกล้เคียงหรือน้อยกว่า 3.50 อยู่บางด้านในแต่ละวิชาแตกต่างกันไป โดยถือ
เป็นส่วนน้อยของการวัดผลองค์ประกอบความพึงพอใจทั้ง 5 ด้าน ทั้งนี้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการวัดผลความพึง
พอใจในด้านที่ 6 อัตลักษณ์บัณฑิต ซึ่งยังได้รับผลที่ไม่ได้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของคณะมัณฑนศิลป์ที่ว่าด้วย
“เป็นผู้นาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะศิลปะระดับสูง” ซึ่งน่าจะได้ทาการศึกษาในภาพรวมด้านนี้จากวิชาที่
เรียนต่อไป
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
ดูจาก มคอ 5 ของทุกรายวิชาใน
หลักสูตรไม่พบว่ามีส่วนไหนไม่มี
ประสิทธิผล

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ 5

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี ☐ ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ ……………-…………. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………-…………
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม

อาจารย์

1. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาคณะ
มัณฑนศิลป์ “AUN-QA
Imprementation and Gap
Analysis” ระหว่างวันที่ 28-29
พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์
การออกแบบศิลปากร ชั้น 1
อาคารศิลป์ พีระศรี 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์

อ.กศิตินทร
ชุมวรานนท์
ผศ.ชัยณรงค์
อริยะประเสริฐ
อ.ไพบูลน์
จิรประเสริฐกูล
อ.สมบัติ
วงศ์อัศวนฤมล
อ.พัฒนา
เจริญสุข

บุคลากร
สาย
สนับสนุน
น.ส.วิไลศรี
ชานาญกิจ

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- Overview of AUN-QA Model กาหนดการ
and Concept
บันทึกเรียนเชิญ
- การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง เข้าร่วมโครงการ
AUN-QA Criteria and
Implementation
- Workshop : QA practice and
Gap Analysis (Criteria 1-3)
(Criteria 4-5)
(Criteria 6-11)
-แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการ
78

จานวน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม

บุคลากร
สาย
สนับสนุน

อาจารย์

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผศ.เอกพงษ์
ตรีตรง
2. โครงการจัดแสดงนิทรรศการ คณาจารย์
ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ประจาภาควิชาฯ
2018 Pacific Rim
International Exhibitions.
Hue University Vietnam.
19 December - 24
November 2018.

ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ตอบ
ข้อซักถาม
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับ
สูจิบัตร
นานาชาติ

3. โครงการจัดแสดงนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงานคณาจารย์ภายใต้
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
Kookmin University
ประจาปี 2562 30 เมษายน – 4
พฤษภาคม 2562
ณ Chohyung Gallery,
College of Art & Design,
Kookmin University,
Seoul,Korea

คณาจารย์
ประจาภาควิชาฯ

บันทึกข้อความ
เรื่อง ขอเชิญเข้า
ร่วมโครงการ
สัมมนา
คณาจารย์/แบบ
ตอบรับและ
ยืนยันการ
เดินทาง
โครงการ
นิทรรศการการ
เผยแพร่ผลงาน
คณาจารย์
สูจิบัตร

4. เข้าร่วมอบรมโครงการเชิง
ปฏิบัติการสาหรับบุคลากรผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว
และการบริการ เพื่อยกระดับ
ศักยภาพการท่องเที่ยวทุกมิติ
8-10 พฤษภาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
5. เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง
EdPEx Overview และการ
บริหารองค์กรให้ประสบ
ความสาเร็จด้วยเกณฑ์ EdPEx

ผศ.ชัยณรงค์
อริยะประเสริฐ

-

แลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่าง
คณาจารย์ต่างสถาบัน และเผยแพร่
ความรู้ให้กับนักศึกษา ระดมความ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนให้ผเู้ รียนมีความเป็น
เลิศด้านศิลปะและการออกแบบ
อย่างสร้างสรรค์ การบริหารองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการ
สร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่คณะวิชา
ทางด้านศิลปะ และการออกแบบที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติ เพื่อพัฒนาทักษะและ
ประสิทธิภาพของบุคลากรภายใน
องค์กร ให้มีความชานาญและมี
ความรอบรู้ แสดงนิทรรศการ และ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับ
นานาชาติ
ได้รับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
ทางการท่องเที่ยวและการบริการ
เพื่อยกระดับศักยภาพการ
ท่องเที่ยวทุกมิติ

ผศ.ชัยณรงค์
อริยะประเสริฐ

-

เพื่อวิพากษ์ SAR คณะนาร่อง
เตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการ
EdPEx 200 ของ สกอ. และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ EdPEx

บันทึกข้อความ
ที่ศธ 6803.9/ว.
019 ขอเชิญเข้า
ร่วมโครงการ

ประกาศนียบัตร
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จานวน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม

บุคลากร
สาย
สนับสนุน

อาจารย์

7-8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิริรทธร
(องค์กรมหาชน) ตลิ่งชัน

6. เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง
“EdPEx Criteria คณะวิชา/
หน่วยงาน วันที่ 5-6 มิถุนายน
2562 ณ ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
ณ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ
พระราชวังสนามจันทร์
7. เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง
การบริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ (Thai
Qualification Register : TQR)
และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 45 เมษายน 2562 ณ ห้อง
ภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ กรุงเทพมหานคร
8. กิจกรรมเวิร์คชอประดับ
นานาชาติ KMUTNB 6th
International Art and Design
Workshop 2019 March
1-4, March 2019
at Faculty of Architecture
and Design King Mongkut ’s
University of Technology
North Bangkok

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

Overview รวมทั้งการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้การพัฒนาองค์กรให้ประสบ
ความสาเร็จด้วยเกณฑ์ EdPEx
จากสถาบัน/หน่วยงานที่มี
ประสบการณ์ในการขับเคลื่อน
องค์กรด้วย

อบรมฯ จาก
กองประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
สานักงาน
อธิการบดี

อ.กศิตินทร
ชุมวรานนท์

-

เพื่อส่งเสริม พัฒนาองค์ควมรู้ใน
การบริหารจัดการองค์กรสูค่ วาม
เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx
สามารถเข้าใจเนื้อหาของเกณฑ์
และข้อกาหนดในแต่ละหัวข้อ
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในโครงร่าง
องค์กรกับรายหมวดและผลลัพธ์

สาเนาบันทึก
ข้อความที่ ศธ
6830.9/ว.250
จากกองประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
สานักงาน
อธิการบดี

ผศ.ชัยณรงค์
อริยะประเสริฐ

-

เพื่อเผยแพร่และรับรองมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ
หลักสูตร

หนังสือเชิญเข้า
ร่วมโครงการ
อบรมฯ/
รายงานการ
ประชุม
คณาจารย์
ประจาภาควิชา
ครั้งที่ 2/2562
วันศุกร์ ที่ 5
เมษายน 2562

ผศ.ชัยณรงค์
อริยะประเสริฐ

-

เพื่อให้คณาจารย์ ศิลปิน นัก
ออกแบบ นักศึกษาชาวไทยและ
ศิลปินชาวต่างชาติได้ปฏิบตั ิงาน
และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ร่วมกัน เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
และแลกเปลีย่ นเรียนรู้กิจกรรม
Workshop Sketch design

ประกาศ
นียบัตรเข้าร่วม
โครงการ
รายงานการ
ประชุม
คณาจารย์
ประจาภาควิชา
ครั้งที่ 1/2562
วันพุธ ที่ 20
กุมภาพันธ์2562

80

จานวน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม
9. วิทยากรโครงการอบรม
"จากหิ้งสู่ชุมชน" ครั้งที่ 9
ปีงบประมาณ 2562
บรรยายหัวช้อ Design Thinking
และการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ตัดแปะกับการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมพื้นถิ่น"
ณ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า
อาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี
15 มีนาคม 2562
10. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap
Analysis ณ ห้องประชุมไทย
ประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสม
สวลี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7 พฤษภาคม 2562
11. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไปการ
เรียนรูต้ ามแนว Outcomebaseed education
ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนีย์ ไผท
ฉันท์ ชั้น 3 อาคารโสมสวลี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 19-20 มกราคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องประชุมนริศรานุ
วัติวงศ์ ชั้น 4 สานักงาน
อธิการบดี ตล่งชัน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 31 มกราคม 2562

บุคลากร
สาย
สนับสนุน

อาจารย์

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผศ.ชัยณรงค์
อริยะประเสริฐ

-

ร่วมบรรยาย การฝึกปฏิบตั ิทักษะ
และกิจกรรม แบ่งกลุม่
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มโี อกาส
นาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนลัสังคม
เพื่อเพิ่มทักษะการสอนศิลปะ
แก่ครูสาหรับนาไปใช้ในการเรียน
การสอน

หนังสือเชิญเป็น
วิทยากร
บรรยาย

ผศ.ชัยณรงค์
อริยะประเสริฐ

-

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

แบบตอบรับ
เอกสาร
ประกอบ
โครงการ
ฝึกอบรม

ผศ.ชัยณรงค์
อริยะประเสริฐ
อ.สัญญา
สุขพูล

-

ได้รับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
1.เรื่อง แนวคิดและหลักการจัด
การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE)
2.การกาหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังระดับรายวิชา (Course
Learning Outcomes)
3.การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
4.แนวทางการวัดและประเมินผล

บันทึกข้อความ
ที่ ศธ6803.6
(นฐ)/ศ ว002
จากศูนย์บริหาร
จัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและ
พัฒนาการ
เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
เรื่อง ขอเรียน
เชิญเข้าร่วม
โครงการอบรม
เชิงปฏิบัตการฯ
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จานวน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม

บุคลากร
สาย
สนับสนุน

อาจารย์

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

12. เข้าร่วมโครงการอบรม
การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมภาพพิมพ์ ร่วมกับ
คณะมัณฑนศิลป์ ณ ห้องประชุม
สานักงานคณบดี ชั้น 2
วันที่ 22 มีนาคม 2562

รศ.ร.ต.อ.ดร.
อนุชา
แพ่งเกษร
อ.กศิตินทร
ชุมวรานนท์
อ.ไพบูลน์
จิรประเสริฐกูล

-

ได้รับความรูค้ วามเข้าใจผลงานเพือ่
จดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร

บันทึกข้อความ
เรียนเชิญเข้า
ร่วมโครงการ
อบรม

13. โครงการบรรยายพิเศษ A
lecture of Italian design โดย
Giulio Capellini & Francesco
Sorrentino ที่ ห้องประชุม ยาใจ
จิตรพงศ์ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ วันที่ 28 มกราคม
2562

อ.สัญญา
อ.กศิตินทร
อ.เอกชาติ
ผศ.ชัยณรงค์
ดร.นุชภางค์
อ.สลิล
อ.ปาริฉัตร
อ.ภาคย์ธีร์วัฒน์

-

ได้รับความรูค้ วามเข้าใจ ผ่าน
กระบวนการคิด และมุมมอง ของ
designer จาก ประเทศ อิตตาลี ที่
มีความสามารถ ทาให้ ได้เห็นถึง
ความแตกต่างและ ความสาคัญ
ของงานออกแบบ ในรูปแบบที่ต่าง
ออกไป รวมถึง การรับฟังมุมมอง
ในการทางาน ก็ได้ความรู้ และ
สามารถนามาปรับใช้กับการเรียน
การสอนได้
บรรยายร่วมกับวิทยากรจานวน 3
ท่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
เรื่อง เรื่อง ศิลปะกับชีวิตในสังคม
4.0

หนังสือเชิญเข้า
ร่วมกิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษาร่วม
นาเสนอผลงาน และเผยแพร่
ผลงาน

ภาพกิจกรรม

14. วิทยากรบรรยายโครงการจัด ศ.เอกชาติ
ปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร :
จันอุไรรัตน์
สานักงานศิลปกรรม ประจา
พุทธศักราช 2562
ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
ณ ห้องแกรนด์บอลรูมแสนสุข
โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อาเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี
15. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
คณาจารย์และนักศึกษามีกาหนด
เดินทางไปนาเสนอผลงาน 29
ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561,
นักศึกษาไปนาเสนอผลงานที่
Swinburne University และ
RMIT University (Royal
Melbourne Institute of
Technology University)

ศาสตราจารย์
เอกชาติ จันอุไร
รัตน์ แจ้งว่า
คณาจารย์
ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ

-

หนังสือเชิญ
ที่ รภ 0004/ว
460 ลงวันที่ 21
มีนาคม 2562
ลงนามโดย
นางสาวกนกวลี
ชูชัยยะ
เลขาธิการราช
บัณฑิตยสภา
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จานวน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม
ประเทศออสเตรเลีย จานวน 21
คน โดยมี ศาสตราจารย์เอกชาติ
จันอุไรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขติ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ ระหว่างวันที่
26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน
2561
16. โครงการ BKKDW 2019
Talk & Workshop กิจกรรมเติม
ความรู้และแรงบัลดาลใจ
จากนักสร้างสรรค์ของไทย
และต่างประเทศ ที่ TCDC
( Thailand creative & design
center ) ในงาน Bangkok
Design week 2019 Fusing
Forward ผสานสร้างสู่อนาคต
วันที่ 26 มกราคม – 3
กุมภาพันธ์ 2562
17. โครงการพัฒนานักศึกษา
และอาจารย์แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ระดับนานาชาติ
ณ เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
จัดโดยสมาคม มัณฑนากรแห่ง
ประเทศไทย TIDA และสมาคม
สถาบันการออกแบบภายในแห่ง
เอเชีย AIDIA ระหว่างวันที่ 29
กรกฎาคม – 4 สิงหาคม
2562

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

อ.พสุ จารุศิริ
อ.ศุภสุมนญ์
โสภาจิตต์วัฒนะ

ได้รับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
การออกแบบในหลากหลายแง่มุม
และได้รับฟังประสบการ์ณของนัก
ออกแบบหลายๆท่าน ที่สามารถ
นามาปรับใช้ในงานสอนและงาน
ออกแบบได้

เอกสาร
ประกอบ
โครงการอบรม

อ.สลิล
สมัครพงศ์
อ.ศุภสุมนญ์
โสภาจิตต์วัฒนะ

1.ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนของหลักสูตรและภาควิชา
2.เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และ
ทักษะให้กับนักศึกษาและอาจารย์
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ในโครงการ
โดยทางานร่วมกับนักศึกษาและ
อาจารย์ต่างชาติต่างภาษาระดับ
นานาชาติในต่างประเทศ
3.เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้
พัฒนาและแสดงทักษะเฉพาะตน
ในโครงการร่วมกับนักศึกษาและ
อาจารย์ต่างชาติในต่างประเทศ
พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นอันเป็น
ประโยชน์จากวิทยากรต่างชาติ
และต่างวัฒนธรรม
4.ส่งเสริมการทางานในกรอบ
กระบวนการ เสมือนการปฏิบตั ิงาน
จริง
5.กิจกรรมเวิร์คชอปนานาชาติ

หนังสือเชิญเข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการฯ
รายงานการ
ประชุม
คณาจารย์
ประจาภาควิชา
ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันอังคารที่
11 มิถุนายน
2562

อาจารย์

บุคลากร
สาย
สนับสนุน
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จานวน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม

บุคลากร
สาย
สนับสนุน

อาจารย์

18. โครงการสร้างสรรค์ศลิ ปะ
ร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมพันทิพย์
อาคารนิวรสทิพย์
อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
ณ หอประชุมวทัญญู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมคามอกหลวง
ชั้น 5 อาคาร M-Square
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมรอยัลไดมอน
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
19. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจาปีงบประมาณ
2562 ณ ปัณธารา รีสอร์ท
14-16 มิถุนายน 2562

ผศ.เอกพงษ์
ตรีตรง

20. เดินทางไปราชการเพื่อเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษและเยี่ยม
ชมงานเกี่ยวกับการก่อสร้างและ

ผศ. เอกพงษ์
ตรีตรง

-

รศ.ร.ต.อ.ดร.
อนุชา แพ่ง
เกษรและ
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
โครงการฯ

น.ส.วิไลศรี
ชานาญกิจ

-

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
6.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมผ่านการทางานร่วมกัน
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น ทาหน้าที่
ออกแบบอัตลักษณ์จังหวัด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ควบคุม
การดาเนินงานบรรยายเรื่องการ
การถอดรหัส
4 DNA ให้ผู้เข้าร่วมอบรมภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ได้รับความรูค้ วามเข้าใจไปใน
แนวทางเดียวกัน เรื่องเกณฑ์การ
จัดทา KPIs (Key Performance
Indicator) ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
ของงาน และเข้าใจเรื่องการ
บริหารงานแบบ Flat
Organization
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและ
เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ภาพกิจกรรม

กาหนดการ
โครงการพัฒนา
บุคลากร

ภาพกิจกรรม
บันทึกข้อความ
ที่ศธ 6803.7/84

จานวน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม

บุคลากร
สาย
สนับสนุน

อาจารย์

การออกแบบตกแต่งภายใน
ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม
ระหว่างวันที่ 8-17 เมษายน
2562

21. วิทยากรบรรยายพิเศษ ณ
ผศ. เอกพงษ์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตรีตรง
“The innovation design For
Hotel by 4DNA theory
Wednesday, 5thJune 2019
Myanmar Expo @ Furtune
Plaza in Yangon , Myanmar

-

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ลงวันที่ 14
มีนาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติ
ให้บุคลากรใน
สังกัดเดินทางไป
ราชการ ณ
ราชอาณาจักร
เบลเยียม
รายงานการ
ประชุม
คณาจารย์
ประจาภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน
คณะ
มัณฑนศิลป์
ครั้งที่ 2/2562
วันศุกร์ ที่ 5
เมษายน 2562
บรรยายพิเศษให้ความรู้
ภาพกิจกรรม
หัวข้อ “The innovation design รายงานการ
For Hotel by 4DNA theory on ประชุม
Wednesday, 5th
คณาจารย์
ประจาภาควิชา
June 2019
ออกแบบ
Myanmar Expo @ Furtune
ตกแต่งภายใน
Plaza in Yangon , Myanmar ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน
คณะ
มัณฑนศิลป์
ครั้งที่ 2/2562
วันศุกร์ ที่ 5
เมษายน 2562
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จานวน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม
22. วิทยากรบรรยาย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การระดมความคิดเห็น
(Brianstorming)
โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและ
บริการเพื่อการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
(ชุมชนท่องเที่ยวยุค 4.0)
ในปีงบประมาณ 2562
บรรยายหัวข้อ "การกาหนด
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
พื้นเมือง จังหวัดมุกดาหาร"
ณ ห้องประชุมภูผาเทิบ วิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร
อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
20-21 มกราคม 2562
23. ศึกษาดูงานโครงการสัมมนา
การเผยแพร่ผลงาน
ด้านการออกแบบของคณาจารย์
และนักศึกษา
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการออกแบบบ
และการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์
ณ Pine Bay Hotel Kusadasi
ประเทศตุรกี 10-16 ตุลาคม
2561
24. เดินทางไปศึกษาดูงาน
ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษา
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้าน
การออกแบบต่างประเทศ
ศึกษาดูงานมรดกโลก และ
สถาปัตยกรรมตะวันออก
ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
17-22 ตุลาคม 2561

บุคลากร
สาย
สนับสนุน

อาจารย์

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

รศ.ร.ต.อ.ดร.
อนุชา แพ่ง
เกษร

-

ร่วมบรรยายให้ความรู้กับวิทยากร
ในการทาวิจัยการค้นหาและการ
สร้างอัตลักษณ์ชุมชนระดมความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสินค้า
และการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
ในปีงบประมาณ 2562

หนังสือเชิญเข้า
ร่วมเป็น
วิทยากร
บรรยายประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ

รศ.ร.ต.อ.ดร.
อนุชา แพ่ง
เกษร

-

เผยแพร่ผลงานด้านการออกแบบ
ศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรม
ระดับโลก สามารถนาความรู้ที่
ได้รับทางด้านการเรียนการสอน
มาปรับแผนการสอนในหลักสูตร

ภาพกิจกรรม

คณาจารย์
ประจาหลักสูตร
รศ.รตอ.ดร.
อนุชา แพ่ง
เกษร/

-

ได้รับความรูเ้ กี่ยวกับเรื่องการ
ออกแบบโรงแรม สถาปัตยกรรม
ตะวันออก ประเทศจีน
เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอน
ในหลักสูตร

ภาพถ่าย
กิจกรรม
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จานวน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม

อาจารย์

25. เดินทางไปศึกษาดูงาน
ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษา
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้าน
การออกแบบต่างประเทศ ณ
ประเทศญี่ปุ่น 14-19 พฤษภาคม
2562

รศ.รตอ.ดร.
อนุชา แพ่งเกษร
และคณาจารย์
ประจาหลักสูตร

26. โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน
ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษา
ณ เมืองเฉินตู
สาธารณรัฐประชาชนจีน
26-29 พฤษภาคม 2562

รศ.รตอ.ดร.
อนุชา แพ่งเกษร
และคณาจารย์
หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ

27. ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ณ ประเทศอิตาลี
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศ
สวิซเซอร์แลน 19 พฤษภาคม -5
มิถุนายน 2562

อาจารย์ภาคย์ธิร์ วัฒน์ บุญมี
อาจารย์ประธาน
เลิศงาม

บุคลากร
สาย
สนับสนุน

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ เพื่อไป
เยี่ยมชมศิลปะการออกแบบ
โรงแรมและสถาปัตยกรรม ศึกษาดู
งานศิลปะกลางแจ้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์กับนักออกแบ
และนาความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงาน
เพื่อนามาพัฒนาการทางาน
ถ่ายทอดให้กับนักศึกษา
และบุคลทั่วไปที่สนใจงาน
ออกแบบ
ได้รับความรูเ้ กี่ยวกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมระดับโลก
คณาจารย์สามารถนาความรู้ที่
ได้รับทางด้านการเรียนการสอน
มาปรับแผนการสอนในหลักสูตร

ภาพถ่าย
กิจกรรม

ศึกษาดูงานด้านศิลปะ และการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อนามา
ปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน

ภาพกิจกรรม
โครงการ

ภาพถ่าย
กิจกรรม

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
5.1
ระดับ 4
ระดับ 4
4
5.2
ระดับ 4
ระดับ 4
4
5.3
ระดับ 4
ระดับ 4
4
5.4
10 จาก 10 ข้อ
10 จาก 10 ข้อ
5
17/4 = 4.25 คะแนน
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ ดีมาก
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. ด้วยสาขาวิชาการออกแบบภายใน เป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
สถาปนิก และมีศิษย์เก่าที่ทางานวิชาชีพเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษ ประกอบกับธรรมชาติของสาขา ทาให้การ
ดาเนินการหลักสูตรต้องปรับตามวิทยาการความก้าวหน้า และองค์ความรู้ภายในศาสตร์อยู่เป็นประจาโดย
อัตโนมัติ แม้จะไม่มีระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรก็ตาม
2. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับศาสตร์ในทุกระดับการศึกษา
โอกาสในการพัฒนา
1. ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเป้าหมายใน
การผลิตมัณฑนากรอาชีพเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ ในด้านการออกแบบภายในที่มีความเข้มข้นในการ
ใช้ศิลปวัฒนธรรมเข้ามาใช้ในการออกแบบระดับสูง เพื่อให้ทันการแข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ
สร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อการเป็นผู้นาในภูมิภาค จุดมุ่งหมายคือการเปิดหลักสูตรนานาชาติในอนาคต
2. หลักสูตรมีโอกาสบูรณาการข้ามศาสตร์ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตในเรื่องคุณภาพชีวิต และเทคโนโลยี
ยุคใหม่
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม บันทึก
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ภาควิชา
กลไกที่ดาเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน(P)
1. ภาควิชาฯ มีการดาเนิ นการจัดการระบบการประกัน
คุณภาพโดยการตั้ง Group Facebook กลุ่มต่าง ๆ ตาม
ประเภทของงานเพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อการศึกษา ได้ผลเป็นที่
น่าพอใจทาให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความคล่องตัว
2. คณะมัณฑนศิลป์ มีโครงการตาราฯ ทาให้คณาจารย์
สามารถส่งหนังสือ ตารา เอกสารทางวิชาการ และ รวบรวม
เอกสารประกอบการสอนเพื่อจัดตีพิมพ์ มีการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานคณาจารย์เป็นประจาทุกปี ส่งเสริมให้คณาจารย์
นาผลงานออกมาเผยแพร่ขยายและจัดการองค์ความรู้
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสานักหอสมุดมีการสั่งหนังสือ
ตามที่ภาควิชาฯร้องขอไปอย่างสม่าเสมอ ทาให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาการที่ทันต่อยุคสมัย
4. ปีการศึกษา 2560 คณะมัณฑนศิล ป์ ทาการติดตั้ง
อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ จ านวน 60
เครื่ อ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษา ท าให้ มี ค วาม
ก้าวหน้าทางวิชาการที่ทันต่อยุคสมัย
5. คณะมัณฑนศิลป์ มีการดาเนินการติดตั้งระบบ wi-fi ใน
อาคาร ศิลป์พีระศรี 3 ครอบคลุมในทุกพื้นที่ สาหรับการเรียน
การสอน เพื่อ ให้ นักศึกษา และ อาจารย์ สามารถเข้าถึงข้อมูล
สาคัญในการเรียนรู้ได้ในทุกพื้นที่
6. ภาควิชาฯ ดาเนินการจัดซื้อแผ่นติดตั้งผลงานให้กับนัก
ศึกษา ด้ว ยจุ ดมุ่งหมายที่จะให้ การตรวจงานมี ความราบรื่น
และ เป็นการแสดงผลงานที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ ในการเรียนรู้
ระหว่างนักศึกษาต่างชั้นปี
7. คณะมัณฑนศิลป์ ทาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บริเวณห้อง
ชั้น 1 อาคาร ศิลป์พีรศรี 3 ให้เป็น พื้นที่ส่วนรวมสาหรับ
อาจารย์และนักศึกษา เพื่อประโยชน์การใช้สอย นอกเหนือจาก
เวลาการเรียนการสอน ในช่วงเวลาปกติ
ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

8. ภาควิชาฯ ดาเนินการจัดซื้อโต๊ะเขียนแบบมาตราฐาน
ให้กับนักศึกษา ด้วยความมุ่งหมายในประสิทธิภาพการทางาน
ของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
9. ภาควิชาฯ ดาเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณภาพและ
ประสิ ทธิ์ภ าพสู ง โดยกานหดให้ มีจานวนเพียงพอต่อจานวน
นักศึกษา เพื่อผลสาเร็จในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
10. ภาควิชาฯ ดาเนินการติดต่อ วางแผน และปรึกษาเจรจา
กับบริษัทขายโปรแกรม AchiCAD สาหรับการสร้างผลงาน 2
มิติและ 3 มิติ รวมทั้งโปรแกรม BIM สาหรับนักศึกษาเพื่อ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ์ ภ าพในสร้ า งสรรค์ ผ ลงานและสร้ า งองค์
ความรู้ด้านโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับยุค
ปัจจุบัน
ผลการดาเนินงาน (D)
การติดตั้ง ระบบ Wifi สาหรับสนับสนุนมีความจาเป็นมาก
สาหรับระบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน ในปีการศึกษา
2560 ทางคณะมั ณฑนศิ ล ป์ ด าเนิ น การติ ดตั้ ง ระบบการ
เชื่อมต่อที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ในบริเวณอาคารศิลป์พีระศรี 3
เพื่อประโยชน์ ต่อปัจจัยการเข้าถึงข้อมูลความรู้ของนักศึกษา
ทั้งนี้ยังคงพบ ปัญหาเกี่ยวเนื่องกับความเสถียร ของระบบรับส่ง
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

สั ญ ญาณ ส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รบางส่ ว น รวมถึ ง
อาจารย์ ยังคงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้ระบบสัญญาณ Wi-Fi
ของตนเองเพื่อการเชื่อมต่อค้นคว้าข้อมูล
ระบบห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางคอมพิ ว เตอร์ ได้ ท าการติ ด ตั้ ง
คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จานวน 60 เครื่อง เป็นสิ่งอานวยทางการ
ศึกษาที่จาเป็น และ เป็นช่องทางที่สาคัญในการฝึกฝนทักษะ
เฉพาะทางที่สาคัญสาหรับการเตรียมพร้อมนักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาชีพ ตามเป้าหมายที่หลักสูตรกาหนด
ไว้ ระบบคอมพิ ว เตอร์ รุ่ น ใหม่ ส ามารถรองรั บ ข้ อ มู ล และใช้
ปฏิบั ติก ารโปรแกรมที่มี ความซับ ซ้อ นและทั นสมัย ส่ งผลให้
ทักษะเทคนิค และ ผลลัพธ์ ที่ได้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
สื บ เนื่ องจากขนาดของพื้นที่ ของห้ องปฏิบั ติการมีข นาดที่
จากัด จานวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งไม่สามารถทาให้
สอดคล้องกับจานวนนักศึกษา 70 คนได้ นักศึกษาบางส่วนนา
เครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแบบพกพามาใช้ เพื่อให้การเรียน
การสอนสาหรับ นักศึกษาทุกคนเป็นไปได้โดยพร้อมเพรียงกัน
ในปีการศึกษา 2561 ภาควิชา ได้รับตาราและหนังสือเกี่ยวข้อง
กั บ การออกแบบ และ อุ ป กรณ์ วั ส ดุ ส าหรั บ การศึ ก ษาเป็ น
จานวนมาก ด้วยความอนุเคราะห์ จาก อ.จรินทร์ รอดประเสริฐ
ทางภาควิชาขอความร่วมมือ จากภาคคณะจัดตั้งพื้นที่สาหรับ
การเรียนรู้ เพิ่มเติม บริเวณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น
2 อาคารศิลป์พีระศรี 3 เพื่อจุดประสงค์ที่จะให้ นักศึกษา ได้
ประโยชน์เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ที่มีอยู่เดิม
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

กระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(C)
จากปั ญ หาส าคั ญ ในการตรวจสอบของสิ่ ง สนั บ สนุ น คื อ
สั ญ ญาณไม่ ค งที่ ในพื้ น ที่ ส าหรั บ จั ด การเรี ย นการสอน ทาง
ภาควิช าฯ ได้จั ดทาหนังสื อไปยังคณะวิชาเพื่อทราบ และให้
ดาเนินการแก้ไข (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
ผลจากการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พบว่า การดูแล
รั ก ษาอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ไม่ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ส มบู ร ณ์ และ
ตอบสนองการใช้งานโปรแกรมที่จาเป็น ระบบการกาจัดไวรัส
คอมพิวเตอร์ ไม่มีประสิทธิภ าพ ส่งผลให้การเรียนการสอนมี
ความติดขัด อีกทั้ง นักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องนาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ประกอบการเรียน
นั ก ศึ ก ษามี พื้ น ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอ ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง านและ
นาเสนอผลงาน สืบเนื่องจากจานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีมี
จานวน 70 คน ทาให้เกิดความจากัดของพื้นที่ของนักศึกษาแต่
ละคนรวมถึง พื้นที่ ที่ใช้สาหรับการนาเสนอผลงานด้วยการติด
ผนังไม่เพียงพอ
ระบบส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางการเรี ย นการสอนใน
ห้องเรียน เช่น ระบบกระจายเสียง ประสิทธิภาพของระบบการ
ฉายภาพ ที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้การมองเห็นจากระยะไกล
ไม่ส ามารถทาได้ อุ ปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่อง
ฉายภาพไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ตึกศิลป์พีระศรี 3 ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่หลักที่ใช้สาหรับ
การจัดการเรีนการสอนของหลักสูตร มีระยะเวลาการเปิดปิด
ตึ ก ที่ จ ากั ด เมื่ อ ผ่ า นพ้ น เวลาตามคาบการเรี ย นการสอน
นักศึกษาจึงไม่มีสถานที่ สาหรับการปฏิบัติงานนอกเวลา และ
ยังส่งผลกระทบโดยตรงกับการปฏิบัติงานแบบกลุ่ม
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการ
ปรับปรุง(A)
ในขณะเดีย วกันได้มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาโดยการ
ตรวจสอบจุดขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตในพื้นที่บริการ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสัญญาณ Wi-fi ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดาเนินการทางภาควิชา รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจาก การ
ขาดการดูแลอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบกระจายเสียง
ระบบการฉายภาพ อุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการต่อระบบมัลติมิ
เดีย ภาควิชา จึงดาเนินการจัดทาข้อเสนอแนะต่อ ภาคคณะ
เพื่ อ ร้ อ งขอผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
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ผลการดาเนินงาน
ส าหรั บ ดู แ ลระบบปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ และ อุ ป กรณ์
อิเล็คโทรนิค ให้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์และ มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทางภาควิชา อยู่ในกระบวนการ
การหาข้อมูลเพิ่มเติม สาหรับการจัดซื้อโปรแกรมระยะสั้น แบบ
ปีต่อปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ใช้ โปรแกรมที่ทันต่อยุค
สมัย เข้ากับสถานะการปัจจุบันที่ มีการเปลี่ยนแปลงของระบบ
คอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว
ในด้านการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้สาหรับการเรียนการ
สอน ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชามอบอุปกรณ์
เครื่ องเขีย นให้ กับนักศึกษาใหม่จานวน 70 ชุ ด เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังความสาคัญในการฝึกทักษะในการลงมือทานอกเหนือ
จากนั้น ภาควิชาได้จัดหาหมวกนิรภัย จานวน 85 ใบเพื่อใช้
สาหรับนักศึกษาในรายวิชาที่มการลงสารวจพื้นที่จริง เพื่อความ
ปลอดภัยของนักศึกษาและปลูกฝังจิตรสานึกของนักออกแบบที่
ดี
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน
ทางคณะ มีการจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติม สาหรับการเรียนรู้นอก
เวลาเรียน เป็นจานวนหนึ่งห้องเพื่ออานวยความสะดวกสาหรับ
นักศึกษาหลังเวลาปิดอาคาร แต่การใช้งานยังไม่สะดวก และไม่
เพียงพอ ทางภาควิชาจะทาการเสนอแนะให้เปิดพื้นที่เพิ่มเติม
ส าหรั บ การเรี ยนรู้ห ลั ง เวลา ที่ ตอบสนองความต้ องการของ
นักศึกษาอย่างแท้จริง
ผลกระทบจากขนาดของห้ องเรียนกับจานวนนักศึกษาไม่
สอดคล้องกันทาให้พื้นที่ในการนาเสนอผลงานและปฏิบัติงาน
ไม่เพียงพอ ทางภาควิชาได้จัดหาแผ่น PVC BOARD มาใช้
ทดแทนผนังที่ สาหรับการติดผลงานเพื่อทาการนาเสนอ ทั้งนี้
ในวาระการประชุมภาควิชา ได้มีมติให้ ลดจานวน ผลสาเร็จที่
ต้องจัดพิมพ์และสนับสนุนให้ ใช้รูปแบบการส่ งผลงานที่ เป็น
Soft Files หรือ Digital File แทน ปัจจุบันการนาเสนอผลงาน
ที่ ท างภาควิ ช าพยายามปรั บ ใช้ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาเรื่ อ งพื้ น ที่ ไ ม่
เพี ย งพอ คื อ การท าให้ ทุ ก อย่ างอยู่ ใ นระบบการจัด การแบบ
Mobile
หรื อ ระบบการน าเสนอที่ ไ ม่ ต ายตั ว สามารถ
เคลื่อนย้ายที่ได้
การนาเสนอผลงานนักศึกษา ทางภาควิชา เสนอให้มีการ
ติดตั้งระบบ Projector ทางานร่วมกันในหลายมิติ เพื่อแสดง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

รายงานการ
ประชุม
ภาควิชา
ภาพห้องเรียน
2 วิทยาเขต
เทียบเคียงกัน
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ผลการดาเนินงาน
ความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน ของการวางผั งการใช้งาน ภาพ
ด้ า น ภาพตั ด ภาพเสมื อ นจริ ง และ วั ส ดุ กระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงระบบการนาเสนอดังกล่ าว จะช่ว ยลดปริมาณ
แบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาจาเป็นต้องใช้สาหรับการ
พิมพ์ อีก ทั้ง ยัง
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการแสดงออกซึ่ ง แนวความคิ ด ของ
นักศึกษาได้อย่างชัดเจน
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะมัณฑนศิลป์ ดาเนินการปรับปรุงอาคารเรียนและสั่งซื้อ
ครุ ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ใ นทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา เพื่ อ บ ารุ ง รั ก ษาและจั ด หา
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

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

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3
3/1 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน เป็นสาขาที่สามารถหาแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ได้จากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมากมาย และด้วยเป็นสาขาด้านการออกแบบทาให้ อาจารย์และนักศึกษาเข้าใจ
ถึงการปรับตัวและออกแบบวิธีการเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับการขาดแคลนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ ซึ่งสิ่งที่
สาคัญยิ่งมากที่สุดคือการสนับสนุนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและการจัดหาสถานที่ ครอบคลุม
ถึงอุปกรณ์ที่จะช่วยส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ อาทิเช่น ระบบการกระจายเสียงในทุกห้องเรียน จอแสดงผลที่
มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพียงพอที่ทั้งชั้นเรียนสามารถใช้ได้พร้อมกันเป็นสิ่งที่หลักสูตรตระหนักและให้
ความสาคัญอย่างยิ่งและพยายามจัดการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2561
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2. การมี 2 วิทยาเขต ช่วยสนับสนุนในการเรียนรู้ของนักศึกษาในทุกมิติ อาทิ การบริการชุมชน
การทานุบารุงและทางวิชาการ
โอกาสในการพัฒนา
1. หากทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยเห็นความสาคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารต่าง ๆ ให้สะดวกต่อการใช้งาน จะเพิ่มความคล่องตัวในการ
สอน และยังเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา
2. การสนับสนุนการเรียนรู้โดยการเพิ่มพื้นที่ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอน และพื้นทีส่วนกลาง
ในการเรียนรู้ การปฏิบัติการ ให้เหมาะสมกับจานวนของนักศึกษา เป็นช่องทางการเรียนรู้ทั้งในห้องและนอก
ห้องเรียน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติงานเสมือนการทางานจริง และเพิ่มปฏิสัมพันธ์ของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี ปัญหาที่พบคือ ไม่มีพื้นที่สาหรับให้นักศึกษาปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และการเปิด -ปิด
ห้องที่ตรงเวลาเกินไป ทาให้ไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานที่ต้องการความต่อเนื่อง
3. เรื่องการสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทหนังสือ ตารา ในแต่ละปีห้องสมุดกลาง จะให้อาจารย์เสนอ
รายชื่อหนังสือที่มีความประสงค์จะให้ห้องสมุดทาการจัดซื้อ
4. เรื่องพัสดุ และครุภัณฑ์ ประเภทสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ที่เอื้ออานวยให้คณาจารย์ใช้ในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการสอนของคณาจารย์ ทั้งนี้ ยังพบปัญหา
ความไม่พร้อมและสมบูรณ์ของอุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ สืบเนื่องจากการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ทาได้ไม่ทั่วถึง และบางส่วนไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
5. ผู้ดูแลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขาดความเชี่ยวชาญการเตรียมโปรแกรมและความพร้อมของอุปกรณ์
เกิดปัญหาทุกภาคการศึกษา ถ้าบุคลากรมีความเชี่ยวชาญตรงหน้าที่ภาระงาน จะสามารถอานวยความสะดวก
และพัฒนาการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น
6. ข้อเสนอแนะในการจัดซื้อเครื่องฉายที่สามารถแสดงผลในหลายมิติพร้อมกันได้ จะทาให้นักศึกษา
เกิดความเข้าใจในความต่อเนื่อง และความสัมพันธ์ของการวางผังพื้นที่ใช้สอย ภาพด้าน ภาพตัด ภาพเสมือน
จริง และวัสดุ
7. การพัฒนาทางกายภาพให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนรวมถึงให้งบประมาณสนั บสนุนสิ่งเรียนรู้
เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากล
8. ภาควิชาฯ ได้ให้ความร่วมมือกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในการให้นักศึกษาช่วย
ออกแบบนิทรรศการ เทศการปล่อยแสง Bangkok Design Week และTCDC ได้เสนอบันทึกความร่วม
มือ mini TCDC LINK ระหว่างภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน กับศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ (TCDC) เสนอโครงการบริการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ด้านการออกแบบในรูปแบบออนไลน์ mini
TCDC LINK เพื่อค้นคว้าข้อมูลออนไลน์จาก TCDC โดยตรง
9. ภาควิชาฯ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท GUB Furniture ในการมอบโต๊ะปรับระดับได้
จานวน 2 ตัว เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

95

หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
ความเห็นของ
หรือสาระจากผู้ประเมิน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. หลักสูตรมีโอกาสบูรณาการข้ามศาสตร์
คณาจารย์รับทราบและ
ให้เกิดประโยชน์กับคุณภาพชีวติ และ
เห็นชอบ
เทคโนโลยียุคใหม่ จึงควรบูรณาการความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพให้เป็น
ที่ประจักษ์มากขึ้น
2. ควรพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภท
อื่นๆ นอกเหนือจากผลงานสร้างสรรค์ เช่น
หนังสือ ตารา และงานวิจัย

คณาจารย์รับทราบและ
เห็นชอบ

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
ภาควิชาฯได้เริ่มดาเนินการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ในบางรายวิชาแล้ว แต่ยงั ไม่มีแผนการ
ติดตามประเมินผลตรวจสอบคุณภาพของโมเดล
การเชื่อมโยงองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชาทีจ่ ัด
กลุ่มชุดความรู้ที่ภาควิชาใช้ในปีที่แล้ว เพื่อ
นาไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศต่อไป
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา ได้
พัฒนาผลงานวิชาวิชาการ อาทิ หนังสือ ตารา
และงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนหลายท่าน ดังต่อไปนี้
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ของอาจารย์ ของศาสตราจารย์
ดังนี้
หัวหน้าผู้วิจัย.(2560)หลักการพืน้ ฐานของ
วิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์
ของหลักสูตรดุษฎีศิลปะการออกแบบ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา นครปฐม,
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
หนังสือ ได้แก่
เอกชาติ จันอุไรรัตน์ (2559).
Home Interior 4.0. กรุงเทพฯ.
บ้านสวน อัมรินทร์พริ้นติ้ง.132 หน้า.
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ของรองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.
อนุชา แพ่งเกษร. (2558). พิพิธภัณฑ์มีชีวิต :
อารยะสถาปัตย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุและคนพิการ Live Museum:
Universal Design to Improve the
Quality of Life of Elderly and Disabled
People : ทุนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558
,สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
หนังสือ ของ ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง ดังนี้
เอกพงษ์ ตรีตรง.(2561). 4DNA ,
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ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน

ความเห็นของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
ปี 2561,กรุงเทพฯ: พิมพ์โดยบริษัทดีไซน์ชาแนล
มัลติมีเดีย.342 หน้า.
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ของผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง ดังต่อไปนี้
เอกพงษ์ ตรีตรง (2561). “โครงการพิษณุโลก
เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการ
ถอดรหัสอัตลักษณ์ (4 DNA) ด้วยไอเดีย
พิษณุโลก พลิกโลก”.ปทุมธานี, สานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด. จานวน 233 หน้า.
เอกพงษ์ ตรีตรง (2561). “โครงการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดระยองสู่ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืนกิจกรรมถอดรหัส 4 DNA และการ
ออกแบบภาพลักษณ์รวมจังหวัดระยอง”.
ปทุมธานี, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและ
สานักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด.
จานวน 262 หน้า.
เอกพงษ์ ตรีตรง (2561). “ปฏิบัติการถอดรหัส
การพัฒนาสมุทรสาครเมืองแห่งความสุข (4
DNA)”ปทุมธานี, ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร และสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด. จานวน 262 หน้า.
ตารา ของ ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี ดังนี้
เทิดศักดิ์ เหล็กดี. (2561). ทัศน ศิลปะไทย.
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจากัด มีนเซอร์วิสซัพ
พลาย. 268 หน้า.
เป็นตาราที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือการเรียน
การสอนรายวิชา 360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์
และรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้าน
ศิลปกรรมไทยที่เน้นศึกษาถึงประวัติศาสตร์
รูปแบบ ลักษณะสาคัญและสุนทรียภาพของงาน
ศิลปกรรมไทย
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ของอาจารย์ ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล
ดังนี้
นุชนภางค์ แก้วนิล.
อนุชา แพ่งเกษร สลิล สมัครพงศ์
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ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน

ความเห็นของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3. ควรสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
คณาจารย์รับทราบและ
นักศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพร่วมกับ เห็นชอบข้อคิดเห็น
องค์กรระดับนานาชาติ
จากผู้ประเมิน

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
(2561). “ภาวะน่าสบาย
ทางอุณหภูมิสาหรับสภาพแวดล้อม
ที่ใช้การระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติ ภายในศูนย์นันทนาการ
สาหรับผู้สูงอายุ Thermal
Comfort in Naturally
Ventilated Areas for
Recreational Center of the Elderly”
นครปฐม,สถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร.
จานวน 95 หน้า.
นอกจากนี้ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้จัดทา
เอกสารประกอบการสอน
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
โดยภาควิชาฯมีความเห็นว่าเนื้อหาและความรู้
ในเอกสารประกอบการสอนของแต่ละรายวิชาฯ
เป็นประโยชน์สาหรับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
ภาควิชาฯมีการส่งเสริมนักศึกษา
ในการพัฒนานักศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพร่วมกับองค์กรระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2561 ภาควิชาฯได้
จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ระดับ
นานาชาติ ร่วมกับสมาคมสถาบันการศึกษาการ
ออกแบบภายในแห่งเอเชีย (AIDIA) สนับสนุน
โดยสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA)
ณ เกาะเซบู ประเทศฟิลปิ ปินส์ ระหว่างวันที่
28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 25
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะให้กับ
นักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
โครงการ โดยทางานร่วมกับนักศึกษาและ
อาจารย์ต่างชาติ ต่างภาษาระดับนานาชาติใน
ต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้
พัฒนา และแสดงทักษะเฉพาะตนในโครงการ
ร่วมกับนักศึกษาและอาจารย์ตา่ งชาติใน
ต่างประเทศ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นอันเป็น
ประโยชน์จากวิทยากรต่างชาติ และต่าง
วัฒนธรรม และเพื่อสร้างความคุ้นเคย
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ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน
4. ควรพัฒนากายภาพให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน รวมถึงให้งบประมาณด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อการจัดการให้ได้
ตามมาตรฐานสากล

ความเห็นของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณาจารย์รับทราบและ
เห็นชอบ

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
ในการทางานกับความขัดแย้งและความ
หลากหลาย อันเป็นปกติในโลกอนาคต
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
เล็งเห็นความสาคัญเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้สาหรับนักศึกษา โดยสานักหอสมุดกลาง
ได้สั่งหนังสือตามรายชื่อหนังสือตามที่ภาควิชาฯ
เสนอขออนุมัติจัดซื้อในทุกภาคการศึกษา ส่งผล
ดีต่อระบบการเรียนการสอน เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการทีท่ ันต่อยุคสมัย
คณะมัณฑนศิลป์ ทาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
บริเวณห้อง ชั้น 1 อาคาร ศิลป์พีรศรี 3 ให้เป็น
พื้นที่ส่วนรวมสาหรับอาจารย์และนักศึกษา เพื่อ
ประโยชน์การใช้ สอย นอกเหนื อจากเวลาการ
เรียนการสอน ในช่วงเวลาปกติ
ภาควิชาฯ ดาเนินการจัดซื้อโต๊ะเขี ยนแบบ
มาตราฐานให้กับนักศึกษา ด้วยความมุ่งหมายใน
ประสิ ท ธิ ภาพการท างานของนั กศึ กษาเป็ น ไป
อย่างมีคุณภาพ
ภาควิชาฯ ดาเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ที่
มีคุณภาพและประสิทธิ์ภาพสูง โดยกานหดให้มี
จ านวนเพี ย งพอต่ อ จ านวนนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ
ผลสาเร็จในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ภาควิชาฯ ดาเนินการติดต่อ วางแผน และ
ปรึกษาเจรจากับบริษัทขายโปรแกรม AchiCAD
สาหรับการสร้างผลงาน 2 มิติและ 3 มิติ รวมทั้ง
โปรแกรม BIM สาหรับนักศึกษาเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิ์ภาพในสร้างสรรค์ผลงานและสร้างองค์
ความรู้ด้านโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
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สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 25 ธ.ค.61 (หลักสูตรปรับปรุง)
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการ
ประเมิน
1. อยากให้เน้นภาษาอังกฤษ
สอดแทรกไปในทุกวิชาเรียน
เพือ่ โอกาสในอาชีพ และเป็น
พื้นฐานในการเรียนต่อ

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

คณาจารย์เห็นชอบ และทีป่ ระชุมรับทราบถึงข้อวิพากษ์ และได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาฯที่มีการเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น วิชา 361 110 History of Western
Interior and Furniture Design และ รายวิชา 361 207 Seminar for Interior Design
สืบเนื่องจากปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ที่ผา่ นมา ทางภาควิชามีมติให้ เริ่มต้นการ
เรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดในรายวิชา 361 204 วิชาภาษาอังกฤษสาหรับการ
ออกแบบภายใน และรายวิชา 361 207 ภาษาอังกฤษเพื่อสัมมนาการออกแบบภายใน อีก
ทั้งในปีการศึกษา 2561 ทางภาควิชา จะเพิ่มเติมรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
เพิ่มเติมอีกหนึ่งวิชาได้แก่ 361 110 ภาษาอังกฤษเพื่อประวัติการออกแบบเครื่องเรือนตะวันตก
ทั้งนี้ ผูป้ ระสานงานรายวิชาในหลายรายวิชาฯ อยู่ระหว่างดาเนินการนาภาษาอังกฤษสอดแทรก
เนื้อและรายละเอียดการเรียนสอน โดยจะดาเนินการในปีการศึกษา 2562 ในรายวิชา 361 109
สถาปัตยกรรมศึกษา 2
2. ควรมีห้องเวิร์คช้อป ที่
จัดให้นักศึกษาจัดทา work shop กลุ่มย่อยในชั้นเรียน และให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
นักศึกษาสามารถทางานร่วมกัน ระหว่างกลุ่ม
อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อจานวน
นักศึกษา
3. อยากให้สอนอ้างอิงกับของ ภาควิชาฯได้ขออนุมัตินานักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่
จริงมากกว่าการดูรูป เช่น เขียน จากทางคณะฯ เพื่อไปศึกษาดูงานในสถานที่จริง โดยมีรายวิชาฯที่ไปศึกษานอกสถานที่ ในปี
ดีเทล ก็อยากให้มีวัสดุดีเทล
การศึกษา 2561
จริงๆ มาให้ดู ไม่ใช่ลอกจากดี ดังตัวอย่าง ได้แก่
เทล
1.รายวิชา 361 206 Oriental Decorative Arts
2.รายวิชา 360 108 Survey of Thai Arts
3.รายวิชา 361 102 การออกแบบภายใน 1 (Interior Design I)
3.รายวิชา 361 105 สถาปัตยกรรมศึกษา 1 (Architectural Studies I)
4.รายวิชา 361 205 การออกแบบภายใน 5
6.รายวิชา 361 109 เฟอร์นิเจอร์เพื่อการออกแบบภายใน
7.รายวิชา 361 202 งานระบบเทคนิคเพื่อการออกแบบภายใน (Building Technology and
System for Interior Design)
8.รายวิชา 361 222 แนวความคิดในการออกแบบ
9.รายวิชา 361 212 การบริหารงานองค์กรเพื่องานออกแบบภายใน (Organization and
Interior Design Project Management)
4. อยากให้มีแหล่งหาความรู้
ในรานวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบภายใน ภาควิชาฯได้เชิญอาจารย์พิเศษที่มีความ
การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ เชี่ยวชาญมาสอนนักศึกษา โดยในรายละเอียดการสอนได้ระบุเนื้อหาเกี่ยวกับ 3d Max
เรียน มีการสอนโปรแกรมที่
Sketch up และในส่วน Program Revit ภาควิชาฯ ดาเนินการติดต่อ วางแผน และปรึกษา
ทันสมัยตามทีบ่ ริษัทข้างนอกใช้ เจรจากับบริษัทขายโปรแกรม AchiCAD สาหรับการสร้างผลงาน 2 มิติและ 3 มิติ รวมทั้ง
งานกันจริงๆ เช่น 3d Max,
โปรแกรม BIM สาหรับนักศึกษาเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพในสร้างสรรค์ผลงานและสร้างองค์
Revit
ความรู้ด้านโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
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5. อยากให้เน้นพื้นฐานการ
เขียนรูปมากที่สุด การตรวจงาน
ที่เป็นระบบ มีเวลาชัดเจน
สาหรับนักศึกษาแต่ละคนและมี
สถานทีท่ ี่พร้อม เพิ่มการสอน
ปฏิบัติมากยิง่ ขึ้น ถ้าเป็นไปได้
ควรเชิญวิทยากรมาพูดถึง
ปัญหา แนวทางแก้ไขที่อาจจะ
เกิดขึ้นหน้างานจริง

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอน ในรายวิชาวาดเส้น 1 วาดเส้น 2 ศิลปะปฏิบัติ 1 ได้
สอนและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพืน้ วาดภาพการเขียนรูป และวาดภาพสถาปัตยกรรมด้วยการสเก็ตช์
ภาพ 3 มิติและเทคนิควิธีการเขียนรูป ภาควิชาฯได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชีย่ วชาญ
เฉพาะมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เช่น รายวิชา รายวิชา 361 202 งานระบบเทคนิคเพือ่
การออกแบบภายใน (Building Technology and System for Interior Design)
รายวิชา 361 104 วัสดุและอุปกรณ์เพื้องานงานออกแบบตกแต่งภายใน Equipment and
Materials for Interior Design รายวิชา 361 108 Architectural Studies II
และ รายวิชา 361 215 Decorative Arts and Objects for Interior Design เป็นต้น
นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการนานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานที่จริง
6. นักศึกษาระบุ อยากได้
คณาจารย์ได้หารือในที่ประชุมภาควิชาฯ เรื่องการให้โจทย์แก่นักศึกษาในการปฏิบัตงิ านนอกชัน้
การบ้านที่นามาใช้ตรงกับการ เรียน โดยหารือร่วมกันในทุกรายวิชา นา มคอ.3 มารายงานในการประชุมกลุ่มย่อยในรายวิชาที่
ทางาน แต่ละวิชาเยอะมากทา สอนร่วมกัน จากนัน้ นาไปรายงานทีป่ ระชุมคณาจารย์ประจาภาควิชาฯเพื่อรับทราบใน
ให้ร่างกายทรุดโทรม อาจารย์ รายละเอียดเนื้อหาการสอนของแต่ละรายวิชาฯ เพื่อจัดระบบการเรียนการสอน และการสั่งงาน
ควรเปิดกว้างในการตัดสินงาน และให้โจทย์นักศึกษาเพื่อปฏิบตั ิงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ภาควิชาฯได้เปิดโอกาสให้
การปฎิบัติงานนอกกรอบ
นักศึกษาสามารถขอเข้ารับการปรึกษาจากคณาจารย์ทุกท่าน เนื่องภาควิชาฯมีอาจารย์ประจา
วิจารณ์งานเพิ่มมากขึ้น การ
หลักสูตรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในด้านการออกแบบภายใน สถาปัตยกรรม
ตรวจแยกทาให้นักศึกษาไม่
ภายใน ศิลปะไทย และศาสตร์ดา้ นอื่นๆ ทีพ่ ร้อมให้คาปรึกษานักศึกษาได้เต็มความสามารถ ใน
ทราบข้อผิดพลาดที่ควร
เรื่องการตรวจงาน ภาควิชาฯมีการตรวจผลงานนักศึกษาในชัน้ เรียน นอกชั้นเรียน มีการตรวจ
ปรับปรุง
งานด้วยวิธีการให้นักศึกษานาเสนอผลงาน จากนั้นอาจารย์ผสู้ อนวิจารย์งานและให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงเพื่อพัฒนาผลงาน
7. ควรมีวิชาที่เพิ่มทักษะ
ภาควิชาฯ ได้บรรจุรายวิชาที่มีการนาเสนอผลงานให้นักศึกษาได้ฝึกในการนาเสนอผลงาน โดย
นาเสนอผลงานให้มากขึ้น ดึง
นาเสนอในรูปแบบการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่ รายวิชาดังต่อไปนี้
ตัวตนนักศึกษาออกมาเพื่อสร้าง 1.รายวิชา 361 221 ภาษาอังกฤษสาหรับการออกแบบภายใน
เสน่ห์ความแตกต่างในชิ้นงาน 2.รายวิชา 361 107 การออกแบบภายใน 3
3.รายวิชา 361 205 การออกแบบภายใน 5
4.รายวิชา 361 207 สัมมนาการออกแบบภายใน
5.รายวิชา 361 210 การออกแบบภายใน 6
6.รายวิชา 361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์
7.รายวิชา 361 212 การบริหารงานองค์กร และโครงการออกแบบภายใน
8.รายวิชา 361 214 ศิลปนิพนธ์
8. หลักสูตรควรทาให้นักศึกษา คณาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โดย
มีแนวทาง/ วิธีการค้นคว้าหา
วิธีการต่างๆ อาทิ การแนะนาหนังสือที่เกี่ยวข้องและใช้ประกอบการสอนในรายวิชาฯ
ความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง หลัง แนะนาเว็ปไซต์ หรือแนะนาให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลในห้องสมุดและศูนย์การ
จบการศึกษา
เรียนรู้
9. นักศึกษาสาขาศิลปะฯ ส่วน คณาจารย์รับทราบข้อวิพากษ์จากผู้ประเมิน แต่มีความเห็นว่า การให้นักศึกษาทากิจกรรมไป
ใหญ่ทางานเป็นชิ้นงาน จะไม่ พร้อมกับ
ค่อยมีเวลาทากิจกรรม ไม่ควร
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นามาเป็นข้อบังคับในการเก็บ
ชั่วโมงกิจกรรมเพื่อใช้ในการกู้
กยศ.
10. จานวนอาจารย์กับนักศึกษา รับทราบและเห็นชอบ ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาฯได้ดาเนินการรับสมัครอาจารย์ในสัดส่วนที่
ที่เพิ่มขึ้น ทาให้การดูแลไม่ทวั่ ถึง เหมาะสมต่อจานวนนักศึกษา และมีความเห็นว่าการศึกษาหาความรู้ นักศึกษาไม่ควรเป็นผู้รับ
นักศึกษาอาจมีความเข้าใจใน
เพียงอย่างเดียว ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
เนื้องานไม่เจาะลึกพอ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลประเมิน (ถ้ามี)

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน ประเมินโดยใช้การแต่งตั้งเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
กระบวนการประเมิน
ผู้สารวจ (น.ส.วิไลศรี ชานาญกิจ) แจ้งวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือบัณฑิตส่งข้อมูลให้นายจ้าง/ ผูบ้ ังคับบัญชาชั้นต้น ฯลฯ ตอบ
แบบสารวจ
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อ
ผลการประเมิน
ผู้ใช้บัณฑิตระบุวา่ ควรมีความรูเ้ พิ่มเติมด้านวัสดุพนื้ ฐาน ทักษะการใช้ ทรีดีแม็ซ์ ความรู้รอบตัว เห็นด้วยกับผลประเมิน
ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ เช่น อสังหาริมทรัพย์
บัณฑิตควรหาความรู้เพิ่มเติมด้าน อาคาร MIX USE และความแตกต่างระหว่าง คอนโดมิเนียม
และอพาร์ทเมน
โดยภาพรวม บัณฑิตจากภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้พนื้ ฐานและทักษะด้านการสเก็ตช์ที่โดดเด่นถือเป็นเอกลักษณ์เฉพะของ
สาขาวิชาฯ รวมถึงรสนิยมในการออกแบบได้ดี อย่างไรก็ตาม ทักษะที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม เป็น
เรื่องของการเขียนแบบก่อสร้าง ควรเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารในการทางานและประสานงานกับ
ผู้อื่น
ฝึกทักษะการใช้ภาษาในการนาเสนอผลงานในที่ประชุม
การนาเสนอผลงานจะเป็นการดี
ถ้าบัณฑิตมีการฝึกอบรมหรือความรู้เพิ่มเติม หรือมีความรู้เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่ง
ปัจุบนั ภาษาอังกฤษ มีความสาคัญมากสาหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพมัณฑนากร โดยเฉพาะ
นักออกแบบมืออาชีพ จะต้องใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
กับเพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ
ควรฝึกการเข้าไปปฏิบัติจริงในโครงการที่กาลังก่อสร้างและออกแบบ เพื่อได้เห็นถึงงานจริง
และปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยภาพรวมบัณฑิตมีทักษะพื้นฐานทางด้านการออกแบบดีแล้ว เพิ่ม
ทักษะทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆที่ใช้สาหรับงานออกแบบ จะทาให้บัณฑิตมีความ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ความสามารถในงานดีไซน์เนอร์ของมัณฑนสิลป์ ยังมีลักษณะเฉพาะตัว มีลักษะเด่นกว่า
มหาวิทยาลัยอื่นๆมาก ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์มีความจาเป็นอย่างมากในการปฏิบัตงิ านสาย
วิชาชีพมัณฑนากร
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เพิ่มเติมเรื่องบุคลิกภาพในการทางาน
การนาเสนอผลงานในที่ประชุมที่ต้องการ
ความน่าเชื่อถือ บัณฑิตมีความโดดเด่นในงานออกแบบมาก มีความรู้เรื่องวัสดุและการเขียน
แบบเป็นอย่างดี บัณฑิตควรค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อนามาปรับประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบิตงานออกแบบ บัณฑิตควรมีทัศนคติต่อการปฏิบัติวชิ าชีพ และการทางานทีด่ ี อดทน
และพยายามต่อการทางานให้สาเร็จลุล่วง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบสูง
บัณฑิตทีป่ ฏิบัตงิ าน
ในสาขาวิชาชีพมัณฑนากร จะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สิ่งสาคัญสาหรับนักออกแบบที่จะ
สามารถบริหารเวลาและทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะสามารถทาให้นักออกแบบประสบความสาเร็จในวิชาชีพ
การแต่งกายและบุคคลิกภาพที่
ดี สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานสาหรับนักออกแบบ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี)
……………………………………………….................................................................................................................
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หมวดที่ 8
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1. การปรับวิทยาเขตการเรียนรู้มาอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์อย่างเต็มรูปแบบ
2. การมีส่วนร่วม ของ อาจารย์พิเศษ และ ผู้เชี่ยวชาญ จากภายนอก
3. การปรับปรุง สื่อ อานวยความสะดวกในการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น ติดตั้งเครื่องฉายภาพเพิ่มเติมใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4. เปิดรับอัตราสายวิชาการตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มเติม โดยมุ่งหวังที่จะ คง
อัตราส่วน ไว้ ที่ 1:8 เพื่อ ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ที่เหมาะสม)
5. เปิดรับอัตรา อาจารย์เพิ่มเติม ที่มีความชานาญพิเศษเฉพาะทาง ที่สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร
คลอบคลุม ในด้าน การออกแบบแสง , สถาปัตยกรรมหลัก , การบริหารจัดการด้านการออกแบบ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย
6. จัดสร้างหลักสูตรนานาชาติ ขยายโครงสร้างหลักสูตร รองรับประชาชมอาเซียน (AEC) โดยการเปิด
7. จัดสรรพื้นที่สาหรับการเรียนรู้ ภายนอกเวลาทาการปกติ ที่ชั้น 1 อาคารศิลป์พีระศรี 3
8. เปิดช่องทางการ มอบหมายงาน ปรึกษางาน ตรวจงาน ส่งงานและนาเสนองานผ่านระบบออนไลน์
9. จัดปฐมนิเทศรวมนักศึกษาทุกชั้นปี เป็นกลไกเพื่ออธิบายหลักสูตร ภาพรวม ความต่อเนื่องและการบูรณา
การในแต่ละรายวิชา ให้เป็นที่กระจ่างและเข้าใจตรงกันทั้งอาจารย์ ทั้งนักศึกษาและผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
10.จัดปฐมนิเทศย่อยของแต่ชั้นปี เพื่อการวางแผนการเรียนรู้และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นการพบปะกันของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อการวางแผนหรือแก้ปัญหาต่างๆของโครงสร้างการเรียนของ
ชั้นปีนั้นๆ
11.การจัดทาผังภูมิเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ของการเรียนการสอนตลอด 4 ปี เพื่อให้เห็นภาพทั้งหลักสูตรได้
ชัดเจนมากชึ้น เห็นถึงกลไกของภาควิชา และการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ทั้งอาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครอง
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1. การใช้สื่อออนไลน์ผ่าน แอพพลิเคชั่น Pinterest ในการนาเสนอผลงานของนักศึกษา
1.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาและคณะ เปิดให้สาธารณะได้รู้จักมากขึ้น
1.2 เพื่อเชิดชูผลงานนักศึกษาที่ผลงานดี ที่ได้รับการคัดกรองจากอาจารย์ประจารายวิชา อีกทั้งยังเป็น
กลไกที่ทาให้เกิดการยับยั้งชั่งใจเรื่องกานรลอกเลียนแบบและการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเป็นเวทีเดียวกัน
2. การเปลี่ยนกลไกการรับนักศึกษาใหม่ของภาครัฐ ทาให้เกิดประเด็นตั้งคาถามเกี่ยวกับคุณภาพและความ
ยุติธรรมในการเข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษาทั้งจากผู้ปกครองและสาธารณะชน
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หมวดที่ 9
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
แผนดาเนินการ กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
1. ทาการพัฒนา
สิงหาคม 2562
คณะกรรมการ การปรับปรุงเสร็จ สิงหาคม 2562
ปรับแก้ไข
บริหารหลักสูตร เพื่อให้ใช้ระหว่างภาคการศึกษา
คาอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการ ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักสูตร
ออกแบบภายใน ต่อไป
ปรับปรุงปี 2560
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
หลักสูตรของภาควิชาฯ ได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2558 ภาควิชาฯ ได้ปรับปรุง
หลักสูตรอีกครั้งหนึ่งตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มคอ. โดยหลักสูตรใหม่นี้วัตถุประสงค์
ในการรับใช้สังคมตลอดจนเพื่อการตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นฝึกฝนให้ผู้
ศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณ มีความรู้และความเข้าใจในสาขาอย่างถ่องแท้
ในปี การศึกษา 2562 นี้ทางภาควิชาจะเริ่มต้นการวางรากฐานกระบวนการขั้นตอนการเรียนรู้ใน
รายวิชา ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ การบริหารจัดการองค์ความรู้ทั้งหมดให้ เป็นทรั พยากรที่มีคุณค่าในด้านข้อมูลและ
แหล่งสาคัญอ้างอิงในอนาคต เป็นคลังความรู้ให้แก่สังคมในอนาคต และพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคต
และเป็นฐานข้อมูลให้นักวิจัยได้สืบค้นและอ้างอิงได้ในอนาคต นอกเหนือจากที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ใน
การบูรณาการกับสิ่งที่เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา มีการกาหนดลักษณะการเรียนรู้ที่มีขั้นตอน อาทิเช่น การเรียนรู้
ปรั บ ตามลั ก ษณะพื้ น ที่ ใ ช้ ส อย ขนาด และ ความซั บ ซ้ อ นในรายละเอี ย ดของประโยชน์ ใ ช้ ส อย โดยการ
วางรากฐานดังกล่าวมีจุดประสงค์ที่จะให้การเรียนการสอนในทุกรายวิชามีการต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อสร้าง
ความต่อเนื่องในแต่ละภาคการศึกษา อีกทั้งอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษที่ทางานวิชาชีพมีองค์ความรู้จาก
ภายนอก สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ระบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ ความก้ า วหน้ า และการ
เปลี่ยนแปลง ต่อไป
การพัฒนาวิชาชีพ การเขียนตารา การขอตาแหน่งทางวิชาการ จะคานึงถึงธรรมชาติของสาขาวิชาเป็น
หลัก ด้วยการสร้างผลงานให้ประจักษ์ สร้างกลไกแปลงให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญา
ผลกระทบการพัฒ นาหลัก สูต รคือ แนวทางการประเมิ นคุณ ภาพที่ ห ลั ก สู ต รใช้ อยู่ เป็ นไปตามกฏ
ระเบียบซึ่งมีภาระงานส่วนเอกสารการประเมินที่ต้องย้อนกลับไปค้น คว้าและเรียบเรียงภายหลัง จากการ
ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีซึ่ง ปัญหามีความแตกต่างกัน ผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพมา
ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพที่เผชิญอยู่ในแต่ละปีไม่ได้ทั้งหมด เพราะผลการประเมินไม่ได้ถูกใช้กับนักศึกษาชั้นปีนั้น
แต่จะถูกใช้กับนักศึกษาหน้าใหม่ที่ปรับชึ้นมา การเรียนการสอนก็ต่างออกไปตามธรรมชาติของรายวิชา
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2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) ยังต้องรอผลการตรวจเยี่ยม
และผลการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกลไกการปรับหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ.*
2.1 เพิ่มเติมการนาภาษาอังกฤษ มาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้นในหมวดวิชาหลักของ
สาขา (การออกแบบภายใน 1-6) รายวิชา 361 105 สถาปัตยกรรมศึกษา 1 361 108
สถาปัตยกรรมศึกษา 2 361 109 การออกแบบเครื่องเรือน 2 รายวิชา 361 104 วัสดุและ
อุปกรณ์เพื่อการออกแบบ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ให้กับทั้ง ผู้เรียนและ
ผู้สอน เพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ

2.2

ปรับปรุงและลดรายวิชาเลือกที่ไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน และเพิ่มรายวิชาที่เหมาะสม
กับ นั กศึกษา ทัน ต่อความก้าวหน้าในวงวิช าการและวิช าชีพ ปรับปรุงและพัฒ นา
รายวิชาเดิมเพื่อให้ดียิ่งขึ้น
2.3 ในหมวดวิช าหลั ก ของสาขาตามเกณฑ์ การแบ่ งของสภาสถาปนิก (การออกแบบ
ภายใน 1-6) ได้แยกรายวิชาในส่วนการออกแบบฉับพลัน (Sketch Design) เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนคล่องตัวในการสอนแล้วนั้น ได้ปรับปรุงหลักเกณท์การให้โจทย์และ
เกณท์การประเมินและการให้คะแนนใหม่ให้สะท้อนเป้าหมายที่ตั้งไว้ของรายวิชานั้นๆ
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กาหนดให้คณาจารย์เข้าอบรม ประชุม สัมมนา หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 50 ชม.
ในแต่ละปีการศึกษา
สร้างกลไกและระบบจัดการให้คณาจารย์นาผลงานการออกแบบในวิชาชีพที่ ทากันอยู่มาประสานกับ
การเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ เพราะการทางานวิชาชีพก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนาเอา
ความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน ก็จะทาให้หลักสูตรพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้อาจารย์นาเสนอ
ผลการพัฒ นาอาจารย์ผ่ านที่ประชุมหลักสู ตร/ภาควิช า ได้ตลอดทุกการประชุมเพื่อให้ เป็นผลการประกัน
คุณภาพในแต่ละปี
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เปิดโอกาสให้หาและนาความรู้ใหม่ๆมาต่อยอด
และพัฒนาองค์กร
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2562
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
- ปรับปรุงกลุ่มรายวิชาทฤษฎีทั้งหมดของภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะไทยและศิลปะตะวันออก ให้เป็น
ระบบการเรียนรู้และเป็นคลังข้อมูลสาหรับการอนุรักษ์และค้นคว้าสืบไป พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่
ไปสู่นานาชาติได้ โดยคาดหวังว่าการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนจะเสร็จสิ้นในปี 2565 และ
พร้อมนาไปเผยแพร่ได้ในปี 2567 โดยให้เป็นภารกิจร่วมกันระหว่างคณาจารย์สังกัดภาควิชาทุกท่านที่
มีภารกิจร่วมกันสอนในหลักสูตร โดยมีหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ประจาหลักสูตร 6 ท่าน เป็นผู้
ประสานงานและดาเนินการร่วมกัน
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2561 ที่นาเสนอในรายงาน
ฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เหลักสูตรเดียว ไม่ได้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นๆ อีก (ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558)
1.

....................................................................
(อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์)
วันที่ 1 ก.ค.62

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร

2.

....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยั ณรงค์ อริยะประเสริฐ)
วันที่ 1 ก.ค.62

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.

....................................................................
(อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล)
วันที่ 1 ก.ค.62

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4.

....................................................................
(อาจารย์พัฒนา เจริญสุข)
วันที่ 1 ก.ค.62

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5.

....................................................................
(อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล)
วันที่ 1 ก.ค.62

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

6.

....................................................................
(อาจารย์ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์)
วันที่ 1 ก.ค.62

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

7.

....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง)
วันที่ 1 ก.ค.62

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

....................................................................
(อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์)
หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
วันที่ 1 ก.ค.62

....................................................................
(อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล)
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
วันที่ 1 ก.ค.62
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561
คุณวุฒิ
ตาแหน่ง
ประสบการณ์
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา),
ทางวิชาการ
ด้านการสอน
ทุกระดับการศึกษา)
1 นายกศิตินทร ชุมวรานนท์
อาจารย์
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
M.Design (Del Prodottod'Arredo)
2 นายชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
ผู้ช่วย
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
ศาสตราจารย์
ศ.ม. (การออกแบบภายใน)
3 นายไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล
อาจารย์
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
B.Arc. (Architecture)
M.Sc. (Advanced Architectural Design)
4 นายพัฒนา เจริญสุข
อาจารย์
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
ศ.ม. (การออกแบบภายใน)
5 นายสมบัติ วงศ์อัศวนฤมล
อาจารย์
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์)
6 นางสาวปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์
อาจารย์
M.A. (Architectural Lighting Design)

7

นายเอกพงษ์ ตรีตรง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
ศล.ม. (การออกแบบ)

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน, ประเทศ
ม.ศิลปากร
Academia Italiana, Italy
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Pratt Inst., USA.
Columbia U., USA.
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Hochschule Wismar
University of Applied
Sciences Technology,
Business and Design
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.รังสิต

ปีที่ หน้าที่ *
สาเร็จ
1, 3
2533
2547
1, 3
2540
2553
1, 3
2538
2544
2545
1, 3
2531
2551
1, 3
2528
2545
2, 3
2016

2553
2538
2561
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2, 3

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

8

นายเอกชาติ จันอุไรรัตน์

ศาสตราจารย์

9

ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร

รอง
ศาสตราจารย์

10

นายศมประสงค์ ชาวนาไร่

อาจารย์

11

นายเทิดศักดิ์ เหล็กดี

12

นายสัญญา สุขพูล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

13

นายณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส

อาจารย์

14

ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล

อาจารย์

15

นางสาวสลิล สมัครพงศ์

อาจารย์

16

นายภาคย์ธิร์วัฒน์วัฒน์ บุญมี

อาจารย์

ลาดับ

ประสบการณ์
ด้านการสอน

คุณวุฒิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา),
ทุกระดับการศึกษา)
ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
Dip. (Industrial Design)
M.F.A. (Interior Architecture)
ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
ศ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) ศิลปไทย
ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
M.A. (Design for the Environment)
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
ศ.ม. (การออกแบบภายใน)
ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)
สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพือ่ การออกแบบ)
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
M.Sc. (International Business and Management
for Design)
ศ.ม. (ทัศนศิลป์)

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน, ประเทศ
ม.ศิลปากร
Domus, Italy
The School of the Arts
Institute of Chicaco, USA.
ม.ศิลปากร
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ธรรมศาสตร์
ม.รังสิต
Chalsea College of Art and
Design, UK.
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ม.ศิลปากร
The University of Salford
ม.ศิลปากร

ปีที่ หน้าที่ *
สาเร็จ
2, 3
2528
1980
2001
2526
2541
2557
2523
2530
2541
2547
2539
2002

2, 3

2546
2552
2534
2545
2556
2545
2552

2, 3

2557

2, 3
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2, 3
1, 3
2, 3

2, 3

2, 3

ลาดับ

17

ชื่อ – นามสกุล

นายพสุ จารุศิริ

18

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

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

ประสบการณ์
ด้านการสอน

คุณวุฒิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา),
ทุกระดับการศึกษา)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์)
M.Arc. (Architecture)

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

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน, ประเทศ
ม.ศิลปากร
Massachusetts College of
Art and Design
มทจ.ธนบุรี
ม.ศิลปากร
Kingston University

ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2561
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ประสบการณ์ทางาน
ทาง
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา),
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
หน่วยงาน/ตาแหน่ง
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาการ
วิชาทีส่ อน
ทุกระดับการศึกษา)
(ถ้ามี)
1 อาจารย์ภราดร มีสุวรรณ์
มัณฑนากรอาวุโส
10 ปี
ศ.บ. (มัณฑนศิลป์)
2 อาจารย์ประสิทธิชยั วานิชสุขสมบัติ
มัณฑนากรอาวุโส
20 ปี
ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
3 อาจารย์นิวฒ
ั น์ สีใสเพ็ชร
วิศกร
20 ปี
วศ.บ. (ไฟฟ้ากาลัง)
4
5
6

อาจารย์กฤษณ์ เรขะรุจิ
อาจารย์นิวัตน์ ธัญปิตินนั ทน์
อาจารย์ศิริวัฒน์ หวังสุข

สถาปนิก
วิศกรที่ปรึกษา
สถาปนิก ออกแบบแสงสว่าง

20 ปี
25 ปี
20 ปี

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)

ปีที่ หน้าที่ *
สาเร็จ
2554
2, 3
2014
2551
2554
2015

2, 3

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

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

7
8

อาจารย์ ดร.บุญชนะ บุญเลิศ
อาจารย์ทีปกร แย้มกสิกร

9
10
11

อาจารย์สัญญา สุดล้าเลิศ
อาจารย์ระรวย ธนานาถ
อาจารย์สมชาย จงแสง

12

อาจารย์วิบลู ย์ ติรมงคล

13
14
15
16
17

อาจารย์สุวรรณ คงขุนเทียน
อาจารย์วีระยุทธ์ ผลประกอบศิลป์
นางสาวพรเพ็ญ กุลคาธร
นายธนชัย ปิยะชาติ
อาจารย์ธนวัฒน์ สุขัคคานนท์

18

อาจารย์นิรันดร์ ไกรฤกษ์

19
20

อาจารย์สมชาติ ศุภนภาโสตถิ์
อาจารย์ประธาน เลิศงาม

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
(ถ้ามี)

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

ประสบการณ์ทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาทีส่ อน

คุณวุฒิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา),
ทุกระดับการศึกษา)

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน, ประเทศ

ปีที่
สาเร็จ

15 ปี

น.บ. (นิติศาสตร์)
ศ.บ. (มัณฑนศิลป์)

ม.รามคาแหง
ม.ศิลปากร

2525
2529

25 ปี
12 ปี
20 ปี

ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
ศ.บ. (มัณฑนศิลป์)
ศ.บ. (มัณฑนศิลป์)

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

2535
2529
2529

20 ปี

M.F.A. (Interior Architecture)

1998

20 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
8 ปี

ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
ศ.บ. (มัณฑนศิลป์)
ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
ศ.บ. (ออกแบบภายใน)

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

50 ปี

8 ปี
5 ปี

2535
2519
2551
2554
2552
2531

Dip. Superieur de Createured
France
(Architectures Interieures et de Modeles)

1973

ศ.บ. (มัณฑนศิลป์)
ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
ศ.ม. (ศิลปะการออกแบบ)

2508
2538
2559

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
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ลาดับ

21
22

ชื่อ – นามสกุล

อาจารย์บัญชา ชูดวง
อาจารย์คมกฤช ชูเกียรติมั่น

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
(ถ้ามี)

หน่วยงาน/ตาแหน่ง

แฟชั่นดีไซน์เนอร์

ประสบการณ์ทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาทีส่ อน
ปี 10

คุณวุฒิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา),
ทุกระดับการศึกษา)
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา)
ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
สถ.ม. (เทคโนโลยีอาคารพลังงาน)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน, ประเทศ

ปีที่
สาเร็จ

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
จุฬาลงกรณ์ ม.
จุฬาลงกรณ์ ม.

2550
2532
2540
2532

ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ทีเ่ ป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561
ชื่ออาจารย์
1. อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
1. Tea and Coffee Set. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018.
2. ท่าม่วง มินิฮับ. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561.
3. การออกแบบ พื้นที่ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 : Sight & Health (ร่วมกับ นศ.). โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญา
ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม
2560.
4. การออกแบบ พื้นที่ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 : Function (ร่วมกับ นศ.). โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบ สานมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม
2560.
5. ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle
Hall ชั้น 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560.
6. Rom Jan. Tokoha University Zoukei Exhibition 15th Anniversary Celebration : Global Art Exhibition. Tokoha
University Japan. 19 - 27 พฤศจิกายน 2560.
7. โครงการเสนอแนะออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในห้องบริการฝ่ายโสตทัศนศึกษา. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

หน้าที่ *

2561
2561

1, 3

2560
2560
2560
2560
2559
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ชื่ออาจารย์

2. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
8. ร่มจัน. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558.
9. โครงการออกแบบตกแต่งภายใน ชั้นล่างอาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network
Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.
1. Rosa Bouquet. โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 13. วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์. 7 - 10 February 2018.
2. Untitled (KMUTNB). 5th International Art and Design Workshop 2018. อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. 24 - 27
February 2018.
3. Agriturismo in Monteriggioni, Toscana, Italy. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 24 November 2018.
4. โปสการ์ดที่ระลึกจากชุมชนท่าม่วง กาญจนบุรี. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ
สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561.
5. สืบสานพระราชปณิธานพ่อ (To Persue Father's hope). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2560 : สืบสาน
ปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน Thailand. 18 - 22 กันยายน 2560.
6. Landscape and Architect drawing. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์. 14 - 17 พฤศจิกายน 2560.
7. Wat Khemapirataram. โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิล ป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 12. วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 31 January - 24 February 2017.
8. “อัครศิลปิน” พระอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. 4th International Art and
Design Workshop 2017 'In memory'. หอศิลป์แนวตั้ง คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ. 1 - 4 May 2017.
9. ผลงานที่ภูมิใจและลาดับในการทา. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

หน้าที่ *

2558
2557

2561

1, 3

2561
2561
2561
2560
2560
2560
2560
2559
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ชื่ออาจารย์

3. อ.ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล

4. อ.พัฒนา เจริญสุข

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้น แบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6
รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
10. ครอบครัว. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช . ชั้น 1 แฟชั่นฮอลล์
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ไทย. 10 - 11 ธันวาคม 2559.
11. Pomelo Tree in The Front Yard. โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 11 . วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 19 January - 12 February 2016.
12. การประดับตกแต่ง “รุ่งอรุณแห่งความสุข”บนถุงกระดาษสินค้า.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2
เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน
2558.
13. งานสร้างสรรค์ตามงานวิจัยกกทอ.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการ
ออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง
ท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.
14. โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงแบบอาคารเรือน บ้านนนทภูมิ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ใช้พื้นที่นอนสองชั้นสาหรับ
เด็กพิการ
ทางสมอง CP ทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
15. โครงการทาผังรวม 3 มิติและแนวทางการปรับสภาพแวดล้อมกายภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านนนทภูมิ
16. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชนอาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น.
1. HAND IN BY ANT NOW. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018.
2. นิราศท่าม่วง. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561.
3. การออกแบบตราสัญลักษณ์ 808 EST.[ออกแบบ]การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการ
ออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง
ท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.
1. True Value. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018.
2. Right ค่า. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่
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2559
2559
2558
2557
2557
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2561
2561
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2561
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5. อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561.
3. คงอยู่ในสายพระเนตร (Still in Sight). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle
Hall ชั้น 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560.
4. ตามยถากรรม. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการ
ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
5. ประทีบในคืนแรม. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะ
และการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558.
6. ช้อนขวัญ.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design
Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน
2557.
7. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชน อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น.
1. Stupa @ Burirum Privince. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November
2018.
2. วิหารพระพุทธองค์ดา วัดกลันทาราม จังหวัดบุรีรัมย์. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2560 : สืบสานปณิธาน
พ่อ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560.
3. ในหลวง. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช . ชั้น 1 แฟชั่นฮอลล์
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ไทย. 10 - 11 ธันวาคม 2559.
4. สารีริกธาตุสถิตโพธิสุวรรณวิหารานุสารณี ณ ธรรมสถานบ้านโพธิท์ อง จังหวัดสุพรรณบุรี. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 –
30 กันยายน 2559.
5. วิหารโพธิสุวรรณ.[ออกแบบ]การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน
Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27
กันยายน 2557
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6. อ.ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์

7. ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

8. ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
1. โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ภายใต้โครงการไปรษณียไ์ ทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
2. LIGHT IN THE BOX. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018.
3. ผลงานสร้างสรรค์ 2 ชิ้นในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560.
4. ผลงานสร้างสรรค์และบทความประกอบ (หน้า 33-35) ความเหมือนในความแตกต่าง (Similar in Different). นิทรรศการผลงานคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560.
5. Shine. [ออกแบบ] .DIA’17 Yearbook. Wismar University Germany
1. BEYOND PATONG. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 December - 24 November
2018.
2. ผลงานสร้างสรรค์ 26 ชิ้นในนิทรรศการเดี่ยว หัวข้อ Co-Creation. หอศิลป์ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต. 9 - 31 มกราคม 2560.
3. อาณาจักร. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
4. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็กในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การท่องเที่ยวไทย
5. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้าเจ้าพระยา :ศิลปวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย"
6. รุ่งอรุณแห่งความคิด รุ่งเช้าทางปัญญา.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่ง
ความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558.
7. 4DNA คู่มือและเครื่องมือตรวจสอบความคิดและการค้นหาความคิดอย่างเป็นเอกภาพ.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.
1. Leaf me alone. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018.
2. HOME INTERIOR 4.0.กรุงเทพฯ: บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนพับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน). 131 หน้า
3. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งศิลป์ 145 หน้า
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9. รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
4. Designer of The Year. กรุงเทพฯ:บริษัท โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์ จากัด. 250 หน้า
5. บทความ “อัตลักษณ์ไทยในงานออกแบบ Thai design identity” เผยแพร่ทางเว็บไซต์ในปี พ.ศ.2559
https://issuu.com/arwinintrungsi/docs/book2015
6. TWELVE of THAI. DESIGN IDENTITY. หน้า 85-91. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.
7. โลหะทาปฏิกิริยากับออกซิเจน จะเปลีย่ นแปลงไปตามเวลา
[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.
1. Untitled. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018.
2. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : อารยสถาปัตย์ เพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและคนพิการ. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิล ป์
ประจาปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราช
ดาเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561.
3. พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเสน่ห์นครปฐม : พอเพียง เพียงพอจากเรื่องเล่า (Live Museum a Charm of Nakhon Prathom : More enough
for a Sufficient Story). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยาม
พารากอน Thailand. 18 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560.
4. ปัจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. หน้า 80
5. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : อารยะสถาปัตย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและคนพิการ Live Museum: Universal Design to Improve
the Quality of Life of Elderly and Disabled People
6. “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็ก ในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การท่องเที่ยวไทย.
7. พื้นที่สาหรับสังคมผู้สูงอายุ Happiness of Dawn : A Space for Aging Society. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60
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10. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี

11. อ.ศมประสงค์ ชาวนาไร่

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ,15 – 27
กันยายน 2558. หน้า 116.
8. การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของบ้านพักรับรอง และภูมิทัศน์ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวไทย Conservation of
Natural Resources and Environment: Interior Environmental Design for Guest Houses in National Park for the Standard
of Tourism Thailand. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่ง
อาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15
– 27 กันยายน 2557 หน้า 158
9. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุตามแนวทางปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ Interior Design for Recreational
Center of the Elderly Using Best Practice Model
1. Untitled. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018.
2. ชุมนุมเทวดา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารพระพุทธองค์. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2560 : สืบสาน
ปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560.
3. ลายประดับสารีริกธาตุสถิตโพธิสุวรรณบุษบก ณ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ.2559
4. ลายประดับฐานชุกชีพระพุทธสัพพัญญุตฌาณศิริโพธิ์สุวรรณ ณ วิหารโพธิสุวรรณ[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.
1. Untitled. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018.
2. พระราชาผู้ประเสริฐ. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยาม
พารากอน Thailand. 18 - 22 กันยายน 2560.
3. Ubosot of Maheyong temple. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์. 14 - 17 พฤศจิกายน 2560.
4. เครื่องยอด. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
5. ศิลปะสุโขไทย : กับอีกหนึ่งแนวทางของการเข้าถึงสภาวะจิตในการสร้างสรรค์.การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ
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12. อ.สัญญา สุขพูล

13. อ.ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
มัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2
เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน
2558.หน้า 17-30.
6. ศิลปะสุโขไทย : กับอีกหนึ่งแนวทางของการเข้าถึงสภาวะจิตในการสร้างสรรค์.การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ
มัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2
เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน
2558.หน้า 17-30.
7. ส่วนประดับจั่วศิลปกรรมอยุธยา. สมุทรสาคร : บริษัทพิมพ์ดี จากัด. 480 หน้า
8. หนทางอันบริสุทธิ์.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน
Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27
กันยายน 2557
1. VPM. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018.
2. ผลงานสร้างสรรค์ 4 ชิ้นในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560.
3. Light Box Art.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน
Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27
กันยายน 2557.
1. A2 STUDIO HOME OFFICE. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November
2018.
2. เสน่ห์ของความไร้ระเบียบ. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561.
3. ผลงานสร้างสรรค์ 2 ชื้นในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560.
4. รูปที่มีทุกบ้าน (As the pictures are in every homes). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2560 : สืบสาน
ปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560.
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14. อ.ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
5. Designer of the year 2017 Exhibition. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์. 14 - 17 พฤศจิกายน 2560.
6. คีตราชนครินทร์.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
7. ขัด/ไขว้/สาน. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558.
8. บทความประกอบงานสร้างสรรค์ “ขัด/ไขว้/สาน” ในรุ่งอรุณแห่งความสุข. 73. งานแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 18 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 1527 กันยายน 2558.ม.ป.ท.,2558.
9. แรงกระเพื่อม.[ออกแบบ]การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน
Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27
กันยายน 2557.
10. บทความประกอบงานสร้างสรรค์ “แรงกระเพื่อม” ใน DNA. 18. งานแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 17 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15-27
กันยายน 2557. ม.ป.ท.,2557.
11. บทความวิชาการ “การสร้างสรรค์รปู ด้านในงานออกแบบภายใน” ในวารสารวิชาการคณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2557.
1. 80 Royal Residence. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018.
2. การประยุกต์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงแรม. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
ประจาปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราช
ดาเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561.
3. สืบสานศิลปะและหัตถกรรมท้องถิ่น ด้วยการผสมผสานกับงานออกแบบตกแต่งภายใน (The inheritance of Local arts and craft
by interior design composition). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall
ชั้น 2 สยามพารากอน Thailand. 18 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560.
4. บทความประกอบงานสร้างสรรค์.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการวางผังพื้น.คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.หน้า 31-37.
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15. อ.สลิล สมัครพงศ์

16. อ.ภาคย์ธิร์วัฒน์ บุญมี

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพือ่ การวางผังพื้น. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์
ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
6. “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็ก ในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การท่องเที่ยวไทย.
7. "การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน โรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้าเจ้าพระยา :ศิลปวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการ
ส่งเสริมท่องเที่ยวไทย"
8. บทความประกอบงานสร้างสรรค์.การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยการออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.หน้า 26-29.
9. การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยการออกแบบตกแต่งภายใน [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. หน้า 161.
1. Little Big Space. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018.
2. Little big space. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561.
3. Interior space. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์. 14 - 17 พฤศจิกายน 2560.
4. Martin No.38. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการ
ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
5. พื้นที่แห่งความสุข. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 :รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะ
และการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,5 – 27 กันยายน 2558.
1. Maleebucha. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018.
2. บันทึกความทรงจา. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมปิ ัญญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561.

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

หน้าที่ *

2558
2558
2557
2557

2561
2561

2, 3

2560
2559
2558
2561
2561

2, 3
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ชื่ออาจารย์

17. อ.พสุ จารุศิริ

18. อ.ศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
3. ผลงานสร้างสรรค์ 2 ชิ้นในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560.
4. My Heart. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน.
18 - 22 กันยายน 2560.
5. ทา-ลาย-มือ, มือ-ทา-ลาย. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.
6. มโนภาพในวัยเด็ก.ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการทัศนศิลป์เพชรบุรีเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 แสดง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์หอทะเบียนที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี.
7. พิมพ์ประวัติ.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดศิลปกรรม”Installation art Thailand Green watch บริษัท ปตท. 20 มิถุนายน
2557.
1. โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ภายใต้โครงการไปรษณียไ์ ทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
2. Cloud 19 Resort Retreat, Phuket. 2018 Pacific Rim Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018.
3. ไบ-ตอง. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561.
4. เส้นทางการสัญจรภายในตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (ร่วมกับ นศ.). โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560.
5. สัมพันธภาพของความรูส้ ึก (Continuum of emotions). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2560 : สืบสาน
ปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560.
1. Brand New Fieldgood, Chaing-Mai. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24
November 2018.
2. สี-สัญ(จร). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561.
3. งานแสดงผลงาน Calligraphy ณ โถงจัดแสดงงาน ชั้น 6 ห้ามสรรพสินค้า เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ ประเทศไทย, สิงหาคม 2015
4. งานแสดงผลงาน ‘DESIGN MANIFESTO’ ณ โถง มหาวิทยาลัย Kingston university London วิทยาเขต knight park ลอนดอน
ประเทศอังกฤษ, 2014.

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

หน้าที่ *

2560
2560
2559
2558
2557
2561
2561
2561

2, 3

2560
2560
2561

2, 3

2561
2559
2557
122

*หมายเหตุ
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการจานวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2. อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ
ชื่อ-นามสกุลอาจารย์
1. อาจารย์ภราดร มีสุวรรณ์

ผลงานวิชาการ**

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

หน้าที่ของ
อาจารย์

ผลงานวิชาการที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
1…………………………………………………….
ผลงานวิชาการที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ
1…………………………………………………….

2. อาจารย์ประสิทธิชัย วานิชสุขสมบัติ
3. อาจารย์นิวัฒน์ สีใสเพ็ชร
4. อาจารย์กฤษณ์ เรขะรุจิ
5. อาจารย์นิวัตน์ ธัญปิตนิ ันทน์
6. อาจารย์ศิริวัฒน์ หวังสุข
7. อาจารย์ ดร.บุญชนะ บุญเลิศ
8. อาจารย์ทีปกร แย้มกสิกร
9. อาจารย์สัญญา สุดล้าเลิศ
10. อาจารย์ระรวย ธนานาถ
11. อาจารย์สมชาย จงแสง
12. อาจารย์วิบูลย์ ติรมงคล
13. อาจารย์สุวรรณ คงขุนเทียน
14. อาจารย์วีระยุทธ์ ผลประกอบศิลป์
123

ชื่อ-นามสกุลอาจารย์

ผลงานวิชาการ**

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

หน้าที่ของ
อาจารย์

15. นางสาวพรเพ็ญ กุลคาธร
16. นายธนชัย ปิยะชาติ
17. อาจารย์ธนวัฒน์ สุขัคคานนท์
18. อาจารย์นิรันดร์ ไกรฤกษ์
19. อาจารย์สมชาติ ศุภนภาโสตถิ์
20. อาจารย์ประธาน เลิศงาม
21. อาจารย์บัญชา ชูดวง
22. อาจารย์คมกฤช ชูเกียรติมั่น
**หมายเหตุ
อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางองค์ประกอบนี้ มีผลต่อตัวบ่งชี้ 4.2.3
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2561(1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2561(1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

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

ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2561(1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2561(1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

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

ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอื่ นๆ
ปี พ.ศ. 2561(1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)(ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความ
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
วิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
/ตารางประกอบ
วิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
1
ความแยบยลในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ : ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
Veridian E-Journal,Silpakorn University
บทความ
ในเอสโตเนีย สวีเดน และฟินแลนด์ (Cleverness in
(Humanities, Social Sciences and arts)
Veridian Emuseum space : Museum trip in Estonia, Sweden
Vol 11 No 2 (2561): ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์
Journal,Silpakorn
and Finland.)
สังคมศาสตร์ และศิลปะ (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) University
(Humanities,
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความ
วิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

Social Sciences
and arts)
Vol 11 No 2
(2561):
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่
1.
2.

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

โครงการพิษ ณุโ ลกเมือ งแห่ งความสุข อย่ า งยั่ งยื น ด้ว ยการ ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง
ถอดรหัส อัตลักษณ์ (4 DNA) ด้วยไอเดีย พิษณุโลก
พลิกโลก”
“โครงการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดระยองสูค่ วามสมดุลอย่าง ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง
ยั่งยืน กิจกรรมถอดรหัส 4 DNA และการออกแบบ
ภาพลักษณ์รวมจังหวัดระยอง”

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
สานั ก งานจั งหวัด พิ ษ ณุ โลก กลุ่ม งานยุท ธศาสตร์ แ ละ วิจัยฉบับสมบูรณ์
2561
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม
หน่วยงานที่ว่าจ้าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและสานักงานจังหวัดระยอง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่ การพัฒนาจังหวัด.
กระทรวงวัฒนธรรม

วิจัยฉบับสมบูรณ์
2561
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ลาดับที่
3.

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
ปฏิบัติการถอดรหัสการพัฒนาสมุทรสาครเมืองแห่งความสุข
(4 DNA).

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
ลาดับที่
การจดทะเบียน

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความ
หลักฐาน
วิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
/ตารางประกอบ
วิชาการ หลายครั้งก็ตาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และสานักงานจังหวัด
วิจัยฉบับสมบูรณ์
สมุทรสาคร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
2561
พัฒนาจังหวัด.กระทรวงวัฒนธรรม

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1
ท่าม่วง มินิฮับ

อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์

นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี

ฐานข้อมูล RIS
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ลาดับที่
2
3
4

ชื่องานสร้างสรรค์
โปสการ์ดที่ระลึกจากชุมชนท่าม่วง กาญจนบุรี
นิราศท่าม่วง
Right ค่า

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
อ.ไพบูลน์ จิระประเสริฐกูล
อ.พัฒนาเจริญสุข

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 หอศิลป์
ร่วมสมัยราชดาเนิน 15 - 30 ก.ย.61

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้าหนัก 0.60)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้าหนัก 0.80)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้าหนัก 1.00)
1
Rosa Bouquet.
ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
2

Untitled (KMUTNB).

ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

3
4
5
6
7
8
9

Tea and Coffee Set
Agriturismo in Monteriggioni, Toscana, Italy
HAND IN BY ANT NOW
True Value
Stupa @ Burirum Privince
LIGHT IN THE BOX
BEYOND PATONG

อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์
ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
อ.ไพบูลน์ จิระประเสริฐกูล
อ.พัฒนา เจริญสุข
อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล
อ.ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์
ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ
ครั้งที่ 13 ว.เพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์. 7-10 ก.พ.61
5th International Art and Design Workshop 2018.
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม. 24-27 ก.พ.61
2018 Pacific Rim International Exhibitions ณ Hue
University Vietnam. 19 - 24 พ.ย.61

ฐานข้อมูล RIS

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

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ผ่าน
ผ่าน

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

4.22

4.22

93.22

4.66

4.44

ดีมาก

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

-

4,964
1,176
55
59
8.88/2 =

ระดับ 3
ระดับ 4

-

ระดับ 3
ระดับ 4

3
4

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ระดับ 3

-

ระดับ 4

4

-

11/3 =

3.67

ดี

ระดับ 3

-

ระดับ 3

3

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.00
85.00

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
7.38/3 =
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
0
20.00
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
7
2
ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
20.00
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
7
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
10.60
20.00
หลักสูตร
7
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 2
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
9.46/3 =
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 4
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 4
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน
ระดับ 4
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
10
10 ข้อ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
10
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
17/4 =

2.46
0

0.00

28.57

2.38

151.43

5.00

ระดับ 4
3.15

4
ดี

ระดับ 4

4

ระดับ 4

4

ระดับ 4

4

100

5.00

4.25

ดี
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ระดับ 4
-

ระดับ 4
4.00
= 3.87

4/1 =
50.34/13

ปานกลาง
ดี

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (คานวณด้วยโปรแกรม Excel)

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

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

องค์
ประกอบ
ที่

I

3.67
3.15
4.00
3.49
ดี

P

4.33
3.00
4.00
ดี

คะแนน
เฉลี่ย

O

4.44
4.44
ดีมาก

4.44
3.67
3.15
4.25
4.00
3.87

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

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

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

2559

2560

ปีงบประมาณ
2561
2562

2563

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

2559

2560

ปีงบประมาณ
2561
2562

2563

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

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

แผนการพัฒนา
รูปแบบการสอน

แผนการ
พัฒนาคุณภาพ
บุคลากร

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

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

ระยะยาว
การจัดทาแนวทางประกันคุณภาพของตนเองร่วมกับคู่
เทียบที่ได้มาตรฐาน

แผนการจัดตั้งทุน
สนับสนุนทาง
วิชาการและวิชาชีพ
แก่บุคลากร
หลักสูตร/ภาควิชา

การจัดทาระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรที่ตอบสนองสังคมด้วย
แนวคิดแบบมัณฑนศิลป์

การพัฒนาความเป็นเลิศและการธารงกระบวนการ
สอบเข้าเพื่อให้ได้นักศึกษาคุณภาพเป็นเลิศทีส่ ุดในแต่ละ
ปีการศึกษา
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