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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ ภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ในรอบปีการศึกษา 2561 
(1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562) ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมาตรฐาน
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตาม 6 องค์ประกอบและ 13 ตัวบ่งชี้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วางแผนด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    
            สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ นอกจากน าเสนอตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว
ภาควิชาฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในเมื่อปีการศึกษา 2560 มาพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนา เพ่ือรักษามาตรฐานการศึกษาของภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน ให้ด ารงต่อเนื่องในฐานะสถาบันชั้น
น าทางวิชาการด้านออกแบบตกแต่งภายใน ระดับอุดมศึกษาตลอดไป 

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าทีภ่าควิชาฯ บุคลากรที่มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานรวบรวมและให้ข้อมูล จนท าให้รายงานประเมินตนเองฉบับนี้เสร็จลุล่วง ภาควิชาฯ หวังว่า
รายงานฉบับนี้จะสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเอง ทั้งนี้ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการออกแบบภายใน 

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 กรกฎาคม 2562 
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บทสรุปผู้บริหาร 

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

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 
ตัวบ่งชี ้1.1 ผ่าน   ผ่าน ได้มาตรฐาน 

เฉลีย่องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน   ผ่าน ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 4.00 

4,964 
4.22 4.22 

1,176 
ตัวบ่งชี ้2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85.00 
55 

93.22 4.66 
59 

เฉลีย่องค์ประกอบท่ี 2 - 8.88/2 = 4.44 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี ้3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3  3 

ตัวบ่งชี ้3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 4 - ระดับ 4  4 

ตัวบ่งชี ้3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 4  4 

เฉลีย่องค์ประกอบท่ี 3 - 11/3 =  3.67 ดี 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย ์
ตัวบ่งชี ้4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 3 - ระดับ 3 3 

ตัวบ่งชี ้4.2 คุณภาพอาจารย์ - 7.38/3 = 2.46   
ตัวบ่งชี ้4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 20.00 

0 
0 0.00 

7 
ตัวบ่งชี ้4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

20.00 
2 

28.57 2.38 
7 

ตัวบ่งชี ้4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 20.00 

10.60 
151.43 5.00 

7 
ตัวบ่งชี ้4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 2 - ระดับ 4  4 

เฉลีย่องค์ประกอบท่ี 4 - 9.46/3 =  3.15 ดี 
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเ้รียน 
ตัวบ่งชี ้5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร ระดับ 4   ระดับ 4  4 
ตัวบ่งชี ้5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 4   ระดับ 4  4 

ตัวบ่งชี ้5.3การประเมินผู้เรียน ระดับ 4   ระดับ 4  4 
ตัวบ่งชี ้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 10 ข้อ 

10 
100  5.00 

10 
เฉลีย่องค์ประกอบท่ี 5 - 17/4 =  4.25 ดี 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี ้6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 4   ระดับ 4   

เฉลีย่องค์ประกอบท่ี 6 - 4/1 =  4.00 ดี 
เฉลีย่รวมทุกองค์ประกอบ - 50.34/13 = 3.87 ดี 
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องค์ประกอบท่ี คะแนนที่ได้และผลการประเมิน หมายเหตุ 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต 4.44 ดีมาก 
3. นักศึกษา 3.67 ดี 
4. อาจารย ์ 3.15 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินหลักสตูร 

4.25 ดมีาก 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 4.00 ดี 
สรุปรวม 3.87 ดี 

 

         เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 
บัณฑิต และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร ในรายละเอียด
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต โดดเด่นที่ตัวชี้วัดภาวะการได้งานท าของบัณฑิตที่มีผลการด าเนินงานเป็นผลลัพธ์ 
100% สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของหลักสูตรที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ประกอบการและผู้ว่าจ้าง และส่วนในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
หลักสูตร สะท้อนถึงความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ที่บ่งบอกถึงผลลัพธ์ของคุณภาพหลักสูตรได้
อย่างชัดเจน   

องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก ่ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา และองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์ และ
องค์ประกอบที่ 6 สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และยัง
สะท้อนถึงคุณภาพของอาจารย์ที่มีความสามารถทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ยัง
สามารถพัฒนาให้ไดร้ะดับคุณภาพเพ่ิมขึ้นอีกได้ รวมถึงร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเป็นตัวบ่งชี้ที่ก าลังด าเนินการแก้ไขและสนับสนุนพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้ได้เกณฑ์คะแนนที่เหมาะสม  
ทั้งนี ้ ในองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังคงเป็นประเด็นที่ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
สถานที่และเมื่อการปรับปรุงอาคารเรียนของคณะฯ ที่วิทยาเขตวังท่าพระแล้วเสร็จ ก็จะสามารถเพ่ิมศักยภาพ
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  

จุดเด่นของหลักสูตรที่ยังมีความต่อเนื่องมาตลอด 60 ปี ยังคงได้แก่ เรื่องที่หลักสูตร/ภาควิชามีความ
โดดเด่นระดับชาติและปรับปรุงหลักสูตรตามพัฒนาการของสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง 5 ครั้ง สามารถรับ
นักศึกษา ที่มีคุณภาพเป็นเลิศในด้านทักษะการปฏิบัติงานทางศิลปะการออกแบบตามความถนัดของสาขาวิชา
โดยมีสถิติจ านวนการรับสมัครเข้าสูงอย่างต่อเนื่องมาตลอด 60 ปี และเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เป็น
ต้นแบบซึ่งพัฒนาวิชาชีพขึ้นมาจากทักษะของศิลปินคณะเดียวของประเทศไทยคือคณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นคณะวิชาทางศิลปกรรมที่มีศิษย์เก่าได้รับการยอมรับในระดับศิลปินแห่งชาติด้าน
วิชาชีพมัณฑนากร  (จรูญ อังศวานนท์ มัณฑนศิลป์รุ่น 1, ศิลปินแห่งชาติ 2558)     ศิลปินศิลปาธร      
(สมชาย จงแสง มัณฑนศิลป์ 24, วิฑูรย์ คุณาลังการ มัณฑนศิลป์รุ่น 25) ปัจจุบัน ยังคงได้รับเชิญสอนและร่วม
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วิพากษ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นที่สนใจในกลุ่มนักเรียนที่มุ่งเรียนในสายวิชาชีพนี้มาตลอด 60 ปี
จนถึงในปัจจุบัน 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2561 ภาควิชาฯ ได้ท าการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีความสมดุลขึ้นดังนี้ ปรับเปลี่ยนผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กด ีซึ่งได้ถึงแก่กรรม โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง ซึ่งมีต าแหน่งทางวิชาการระดับเดียวกันทดแทน และเพ่ิมอาจารย์ปาริฉัตร สุชาติ
กุลวิทย์ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก 1 ท่าน รวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 7 ท่าน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
อาจารย์ที่ สกอ.ชี้วัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ทั้งนี้ จากการประเมินตนเองและทบทวนเอกสารพบว่า มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
ดังต่อไปนี้  

ในส่วนของหลักสูตร 
1. นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในห้องเรียนได้ช้าเพราะปัญหาของสภาพแวดล้อมสิ่งอ านวย

ความสะดวกในห้องเรียน  
2. ปรับปรุงการเรียนเน้นประสบการณว์ิชาชีพมากขึ้น (เริ่มด าเนินการในหลายรายวิชา) 
3. ปรับปรุงและลดรายวิชาเลือกที่ไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน และเพ่ิมรายวิชาที่เหมาะสมกับ

นักศึกษา ทันต่อความก้าวหน้าในวงวิชาการและวิชาชีพ ปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเดิม
เพ่ือให้ดียิ่งขึ้น 

4. เพ่ิมรายวิชาเลือกให้มีความน่าสนใจ และเป็นทางเลือกเรียนให้มากขึ้น เช่น การออกแบบแสง
สว่าง เนื่องจากภาควิชามีบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านแสงสว่างโดยตรง 

ในส่วนของอาจารย์ 
 

1. ควรเพิ่มจ านวนอาจารย์ให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา (1 ต่อ 8) 
2. สนับสนุนให้มีการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
3. เปิดรับอาจารย์ใหม่เพ่ิมเติมจากอัตราที่ว่างเพ่ือลดภาระงานของอาจารย์แต่ละท่านลงให้มี

เวลาในการท าเอกสารประกอบการสอน หนังสือ และต าราต่างๆ  
4. การกระจายภาระงานและจัดระบบสนับสนุน หรือเพ่ิมพนักงานสายสนับสนุนที่เหมาะสมกับ

งานเพ่ือให้อาจารย์มีเวลาแบ่งไปส าหรับชีวิตส่วนตัวให้มีความสุขในการท างาน 
 

ทั้งนี้ ทางหลักสูตรยังคงเสนอแนวทางพัฒนา ไม่ได้ค านึงถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณ โดยขอความ
อนุเคราะห์ภาควิชาฯ หรือคณะฯ ควรบริหารจัดการบุคลากรเพ่ือให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรมาช่วยให้ความ
อนุเคราะห์ดูแลงานด้านเอกสารประกันโดยเฉพาะเพ่ือให้มีระบบการท างานประกันคุณภาพฯ เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว คล่องตัว และสอดคล้องกับธรรมชาติของบุคลากร ส่วนใหญ่ในสังกัดภาควิชาเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับมือ
อาชีพในด้านวิชาชีพมัณฑนากร และมีชื่อเสียงระดับประเทศที่วงการวิชาชีพรู้จักและให้การยอมรับ การท างาน
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ด้านเอกสารอาจไม่เชี่ยวชาญหรือมีนโยบายสนับสนุนให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรเหล่านี้มีการพัฒนาตนเองใน
การท างานด้านเอกสารอย่างมีความสุขมากยิ่งข้ึน 

รวมทั้งในอนาคตควรศึกษาวิธีการประกันคุณภาพด้วยวิธีการอ่ืนๆ ที่ง่าย และสะดวก เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาขาเพ่ือลดภาระการท างานในส่วนนี้ลง   
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 วันที่รายงาน 1 ก.ค.60 

 
หมวดที ่1 

ข้อมูลทั่วไป 
 

รหัสหลักสูตร 25500081105674 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. อ.กศิตินทร  ชุมวรานนท์ 1. อ.กศิตินทร  ชุมวรานนท์ สภามหาวิทยาลัย 
2. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 2. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ ครั้งที่ 6/2560 
3. อ.ไพบูลน ์ จิรประเสริฐกูล 3. อ.ไพบูลน์  จิรประเสริฐกูล วันที่ 14 มิ.ย.61 

4. อ.พัฒนา  เจริญสุข 4. อ.พัฒนา  เจริญสุข  
5. อ.สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล 5. อ.สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล  
6. ผศ.เทิดศักดิ์  เหล็กดี 6. อ.ปาริฉัตร  สุชาติกุลวิทย์  
 7. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง สภามหาวิทยาลัย 

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
1. ศาสตราจารย์เอกชาติ  จันอุไรรัตน์  ประจ าหลักสตูรดุษฎีบณัฑิตศลิปะการออกแบบนานาชาติ 
2. รองศาสตราจารย์ ร้อยต ารวจเอก ดร.อนุชา  แพ่งเกษร  ประจ าหลักสูตรมหาบณัฑติศิลปะและการออกแบบ 
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 และอาจารย์ประจ าหลักสูตรข้างต้น 
 

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

 

อาจารย์พิเศษเหล่านี้มีรายนามปรากฏในหนังสือเชิญสอนและปรากฏในเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5  
ของแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในฐานะวิทยากรและอาจารย์พิเศษ ช่วงปีการศึกษา 2561 

   

หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท
ต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี      
พ.ศ. 2557 – 2561 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์ (ตลอดปีการศึกษา 2561) 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ. 2558) 

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

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

ตารางที่ 1.1-1  
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
  

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

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

3. คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
  

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

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

4. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน 
  

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

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

  

ถึงก าหนดปรับปรุงตามรอบฯ ในปี พ.ศ.
2560 (ครั้งล่าสุด พ.ศ.2555) ได้ท าการ
ปรับปรุงหลักสูตรจนเสร็จสิน้ และได้รบั
การอนุมัติหลักสูตรใหม่จากสภา
มหาวิทยาลยั เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60 
และหลักสูตรปรับปรุงฯ 2560  
ได้ด าเนินการทวนสอบทุกรายวิชา 
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 องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

1.1  หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนจ านวนมากเป็นศิษย์เก่าและมัณฑนากรวิชาชีพที่มี 
ใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญและวุฒิสถาปนิกมากที่สุดในประเทศไทยที่มาเป็นอาจารย์
ประจ าในหลักสูตร มีคณาจารย์ประจ าจ านวนมากมีความรู้ความสามารถและชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

2. กระบวนการรับนักศึกษาและกลไกการสร้างผลผลิตบัณฑิตที่แข็งแกร่งเป็นแนวปฏิบัติยึดถือมา
โดยตลอดจนมีชื่อเสียงในสังคมอย่างกว้างขวาง คุณภาพของทักษะอาชีพมัณฑนากรเป็นที่
ยอมรับมาโดยตลอดและต่อเนื่อง 

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการและพัฒนาการทางสังคมอย่างต่อเนื่องถึง  
5 ครั้ง แสดงถึงความใกล้ชิดของหลักสูตรการเรียนการสอนกับอาชีพมัณฑนากรที่อยู่ในวงการ
ออกแบบตกแต่งภายในของประเทศ 

4. มีอาจารย์ผู้สอนจ านวนมาก และมีพ้ืนฐานการศึกษาและประสบการณ์ที่หลากหลาย  
ท าให้หลักสูตรเกิดเสถียรภาพมากขึ้น โดยที่เน้นการประกอบวิชาชีพ  

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ที่หลากหลายและก้าวหน้ามากขึ้นในยุคปัจจุบันตามความสนใจ
เฉพาะของผู้เรียนและสังคม 

2. พัฒนาการเปิดรับผู้เรียนให้มีความหลากหลาย การเปิดหลักสูตรนานาชาติหรือสองภาษา 
การศึกษาที่มีความหลากหลายที่ตอบโจทย์นักออกแบบที่มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการ 
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ผ่านประสบการณ์ฝึกอบรม และหลักสูตรอาชีพมัณฑนากร
เพ่ือเป็นนักออกแบบย่อยแขนงต่างๆ ส าหรับผู้ต้องการเรียนรู้ทั่วไป และผู้สูงวัยรองรับอนาคต 

3. ต่อยอดองค์ความรู้ของบัณฑิตจบการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงซึ่งมีความสนใจที่หลากหลาย 
นอกเหนือไปจากวิชาชีพมัณฑนากร เช่น การบริหารและจัดการเครือข่ายธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ การตรวจสอบอาคาร นักออกแบบและนักสร้างสรรค์เฉพาะทาง ศิลปิน 

4. โดยสิ่งที่อยากเห็นคือมีการบูรณาการความรู้ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพให้เป็นที่
ประจักษ์มากขึ้น  

5. พัฒนาผลงานทางวิชาการประเภทอ่ืนๆนอกเหนือจากผลงานสร้างสรรค์  เช่น หนังสือ  ต ารา 
และงานวิจัย 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 

ข้อมูลนักศึกษา 
ปี

การศึกษา 
จ านวนที่
รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ ์(โดยรวมที่
ส าเร็จก่อนเกณฑ์) 

 

จ านวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา 

2561 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหว่าง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2561 (4) 

อัตราการคงอยู่ 

  X 100 

 2559 2560 2561 

2556 70 57 6 2 81.43 2 3 2.86 
2557 67 - 55 9 82.09 2 1 2.99 
2558 70 - - 64 91.43 5 1 7.14 
2559 70 - - -  69 1 98.57 
2560 73 - - -  67 6 91.78 
2561 70 - - -  70 - 100 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา :  

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

2. นักศึกษาลาออกเนื่องจากต้องการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน 
3. ปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 61 60 59 58 57 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น 2 6 57 - - 65 
2556 จ านวนรับเข้าในรุ่น 70 70 70 - - 70 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 2.86 8.57 81.43 - - 92.86 
 จ านวนจบในรุ่น 9 55 - - - 64 

2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น 67 67 - - - 67 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 13.43 82.09 - - - 95.52 
 จ านวนจบในรุ่น 64 - - - - 64 

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น 70 - - - - 70 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 91.43 - - - - 91.43 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2559 จ านวนรับเข้าในรุ่น 70 - - - - 70 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
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ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 61 60 59 58 57 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 
2560 จ านวนรับเข้าในรุ่น 73 - - - - 73 

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

2561 จ านวนรับเข้าในรุ่น 70 - - - - 70 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา :  

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

ระหว่างการศึกษา 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2560 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งช้ี 

ผลรวมค่า
คะแนน 

(1) 

จ านวนข้อ
ที่ตอบ 

(2) 

จ านวนคน
ที่ตอบ 

(3) 

ค่าเฉลี่ย 

(4) =  (1) 
      (2)X(3) 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง 
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

4,964 21 60 4.22 
โครงการ
ติดตามผล 

    (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 793 3 60 4.41 บัณฑิตฯป ี

    (2) ด้านความรู ้ 751 3 60 4.17 การศึกษา 
    (3) ด้านทักษะทางปัญญา 755 3 60 4.19 2560 

    (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 761 3 60 4.23   

  
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1,249 5 60 4.16 
  

    (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 945 4 60 4.22   
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน) 64     

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

60   
  

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสตูร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

93.75   
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว       : ค่าเฉลี่ย 4.20            เกณฑ์ประเมิน    : 4.20  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้         : ค่าเฉลี่ย 4.22            เกณฑ์ประเมิน    : 4.22  คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้                      : ค่าเฉลี่ย 4.00            ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป                      : ค่าเฉลี่ย 4.00            เกณฑ์ประเมิน    :  4.00 คะแนน 

 
การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเทียบกับปีท่ีผ่านมาและการประเมินผลเพื่อการพัฒนาต่อไปใน
กระบวนการ 

จากผลการประเมินของผู้จ้างงานของบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้จ้างงานของบัณฑิตมี
ความพึงพอใจการท างานในภาพรวมของบัณฑิตทุกด้าน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้
จ้างงาน เรื่องความรู้ การฝึกปฏิบัติ ทักษะด้านที่ควรเน้น  หรือเพ่ิมเติมเป็นพิเศษ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขอบัณฑิต 
ผู้จ้างงานให้ความเห็นว่า บัณฑิตมีคุณภาพทางด้านความรู้ด้านการออกแบบเป็นอย่างดี ควรมีความรู้เพ่ิมเติม
ด้านวัสดุพื้นฐาน ทักษะการใช้ ทรีดีแม็กซ์ ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ เช่น อสังหาริมทรัพย์ บัณฑิต
ควรหาความรู้เพิ่มเติมด้านอาคาร Mix Use และความแตกต่างระหว่าง คอนโดมิเนียมและอพาร์ทเมนท์  

โดยภาพรวมบัณฑิตจากภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
มีความรู้พ้ืนฐานด้านการออกแบบ เขียนแบบ และทักษะด้านการสเก็ตช์ดีไซน์ที่โดดเด่น ถือเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของสาขาวิชาฯ รวมถึงรสนิยมในการออกแบบได้ดี อย่างไรก็ตาม ทักษะที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม เป็นเรื่อง
ของการเขียนแบบก่อสร้าง ควรเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารในการท างานและประสานงานกับผู้อ่ืน ฝึกทักษะการ
ใช้ภาษาในการน าเสนอผลงานในที่ประชุม  การน าเสนอผลงาน จะเป็นการดี ถ้าบัณฑิตมีการฝึกอบรมหรือ
ความรู้เพ่ิมเติม หรือมีความรู้เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่ง ปัจุบันภาษาอังกฤษ มีความส าคัญมาก
ส าหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพมัณฑนากร โดยเฉพาะนักออกแบบมืออาชีพ จะต้องใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารกับ
เพ่ือนร่วมงาน และผู้รับบริการควรฝึกการเข้าไปปฏิบัติจริงในโครงการที่ก าลังก่อสร้างและออกแบบ เพ่ือได้เห็น
ถึงงานจริงและปัญหาที่เกิดข้ึน บัณฑิตมีทักษะพ้ืนฐานทางด้านการออกแบบดีแล้ว เพ่ิมทักษะทางด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ที่ใช้ส าหรับงานออกแบบ จะท าให้บัณฑิตมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น 
     ด้านจรรยาบรรณหรือคุณลักษณะที่ควรมีในวิชาชีพ บัณฑิตควรค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 
เพ่ือน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบิตงานออกแบบ ควรท างานใหต้รงกับ Timeline และเสร็จตรงตาม
วัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ พัฒนาเรื่องทางการสื่อสารทาง E-mail (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) 
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากยุคปัจจุบัน การปฏิบัติงานจะต้องมีการสื่อสารทางระบบโซเชียลเข้ามาเก่ียวข้อง 
นอกจากนี้ บัณฑิตควรมีทัศนคติต่อการปฏิบัติวิชาชีพ และการท างานที่ดี อดทนและพยายามท างานให้ส าเร็จ
ลุล่วง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความรับผิดชอบสูง  ในวิชาชีพมัณฑนากร  จะตอ้งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักออกแบบที่จะท าให้บริหารเวลาและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จ
ในวิชาชีพ การแต่งกายและบุคคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานของนักออกแบบ 

ความเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ บัณฑิตมีความสามารถในงานดีไซน์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลักษะ
เด่นกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ มาก มีความรู้เรื่องวัสดุและการเขียนแบบเป็นอย่างดี แต่ควรเพ่ิมเติมความรู้ด้าน
อสังหาริมทรัพย์ เพราะมีความจ าเป็นอย่างมากในวิชาชีพมัณฑนากร บัณฑิตควรพัฒนาบุคลิกภาพในการ
ท างาน ในการน าเสนอผลงานในที่ประชุม ซ่ึงต้องการความน่าเชื่อถือ    
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ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปีรุ่นจบปีการศึกษา 2560  
(ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี) วันที่ส ารวจ 25 ธ.ค.61 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 

จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 64 100 

ข้อมูลจาก
แบบสอบถามของ

ทางคณะฯ 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 64 100 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

57 95.00 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 3 5.00 

-                   ตรงสาขาที่เรียน 56 93.33 

-                   ไม่ตรงสาขาที่เรียน 4 6.67 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 

- - 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 4 6.25 

จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท 1 1.56 

จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

60-4-1-0 

64-4-1-0 
93.22 

  
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว       : ร้อยละ 100             เกณฑ์ประเมิน    : 5.00  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้         : ร้อยละ 93.22           เกณฑ์ประเมิน    : 4.66  คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้                    : ร้อยละ 85.00           ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป                    : ร้อยละ 85.00           เกณฑ์ประเมิน    :  4.25 คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :   บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

2.1 ค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเฉลี่ย 4.22 4.22 

2.2 ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 93.22 4.66 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
8.88/2  =  4.44 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 ข้อมูลจากการส ารวจจ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด และให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนบัณฑิตทั้งหมด พบว่ามีบัณฑิตจ านวน 57 คน  ที่ได้งานท าหลัง
ส าเร็จการศึกษา  (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)  มีอาชีพหลังจบการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  
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1. การได้รับเข้าท างานตรงตามสาขาที่ส าเร็จการศึกษามาจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 
ของจ านวนบัณฑิตที่มีงานท า ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

2. มีการเข้าท างานไม่ตรงตามสาขาที่ส าเร็จการการศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 
3. ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 5 ของจ านวนบัณฑิตที่มีงานท า 

 
ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าปริมาณบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพตรงตามสาย

งานที่ส าเร็จการศึกษามามีจ านวนสูงมาก แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนของภาควิชาบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกสู่สังคม เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนางานสายวิชาชีพการออกแบบต่อไป
ในภายภาคหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หลักสูตรได้ให้ความส าคัญกับบัณฑิตท่ีท างานไม่ตรงสาขาวิชาและ
ประกอบอาชีพอิสระมากข้ึน เพ่ือดูความสอดคล้องกับกลุ่มทักษะวิชากลุ่มทักษะทางสังคมชุดใดในหลักสูตร ที่
นักศึกษาน าไปใช้ประกอบการท างาน ซึ่งจากการสัมภาษณ์บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ตรงกันในด้านวิชาชีพพ้ืนฐานมัณฑนศิลป์ และสังคมอยู่ร่วมกัน ในคณะที่มีสาขาวิชาออกแบบมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย ท าให้นักศึกษามีสังคมที่กว้างมองภาพรวมในการใช้ชีวิตหลังจากจบการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองเป็นอย่างยิ่ง 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 ค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเฉลี่ย 4.22 4.22 
2.2 ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 93.22 4.66 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
8.88/2  =  4.44 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. บัณฑิตส่วนใหญ่มีความตั้งใจและมีความรักในสายงานวิชาชีพ จึงก่อเกิดเป็นความอดทน 
ในการท างานอย่างมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่การสร้างสรรค์งานออกแบบที่ตนได้รับมอบหมายให้
บรรลุผลตรงตามเป้าหมาย 

2. บัณฑิตมีทักษะการเขียนแบบและทักษะการท างานจริงครบถ้วนได้ตรงตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานทั้งในสายอาชีพการออกแบบ และ  

สายอาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีคุณภาพ 
4. บัณฑิตที่จบเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการในการเข้าท างาน และได้รับการตอบประเมิน 

คุณภาพการท างานอยู่ในระดับเกณฑ์ดีมาก 
5. บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิชาชีพ และมีศักยภาพในวิชาชีพ  
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โอกาสในการพัฒนา 
1. พัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยการเน้นการท างานเป็นหมู่คณะ เรียนรู้และ

ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  
2. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในแนวทางกระตุ้นให้นักศึกษาเรียนรู้จาก

สภาพแวดล้อมรอบตัวที่สัมพันธ์และเก่ียวเนื่องกับวิชาชีพ เพ่ือต่อยอดให้นักศึกษาน าความรู้ไป
ใช้ในการประกอบวิชาชีพในการณ์ต่อไป 

3. พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกออกแบบด้วยโปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว และชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

4. พัฒนา เปิดกว้าง และสนับสนุนให้นักศึกษาได้น าเสนอ concept ของงานออกแบบที่มีความ
แปลกใหม่และเป็นตัวของตัวเองมากข้ึน  

5.   บัณฑิตมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา  

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 

- การรับนักศึกษา 
P กลไกการรับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนผังกระบวนการรับและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (การออกแบบภายใน) 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ข้อมูลสถิติการ
รับนักศึกษาของ
คณะ
มัณฑนศิลป์ 
 
รายงานการ
ประชุมภาควชิาฯ 

 เป็นหลักสูตรวิชาชีพมัณฑนากรของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับ
จากสังคมทั้งนี้เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีความรู้
ความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์งานออกแบบภายในที่มี
สุนทรียภาพด้านความงามมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพด้าน
ประโยชน์ใช้สอย สามารถประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ภาควิชาฯ ก าหนดให้มี
กระบวนการ คัดเลือก นักศึกษา โดยใช้การจัดสอบที่มีคุณภาพ ผ่าน
ระบบและกลไกท่ีชัดเจนและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มีส่วนร่วม ดังนี้ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ ออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การสอบ 
สัมภาษณ์ ครอบคลุมถึงกระบวนการ พิจารณาแผนการก าหนดจ านวน
รับนักศึกษาตามแผนการพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะนักศึกษาท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
D มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 

คัดเลือกนักศึกษาที่ได้ระดับผลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้น
ต่ า 

ที่ไม่น้อยกว่า 50%  
ในกรณีที่นักศึกษาผ่านเกณฑ์ มีไม่ครบตามจ านวนที่เปิดรับ 

ภาควิชาจะพิจารณาการเปิดสอบรอบพิเศษ เพ่ือคัดเลือกและรับ 
นักศึกษาเพ่ิมเติม ให้ครบตามจ านวน (โดยใช้กระบวนการ ผ่านที่
ประชุมกรรมการหลักสูตร และกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์) 
C มีการประเมินกระบวนการ 

การทบทวนลักษณะข้อสอบรับนักศึกษามีการวางแผนคัดเลือก 
ให้ได้นักศึกษาที่มี ทักษะ ความถนัดเฉพาะตนในการออกแบบภายใน 
ที่สอดคล้องกับระเบียบการรับนักศึกษาเข้าเรียนของคณะ และตรง
ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศึกษา 2561 เป็นปีการศึกษาแรกที่รับนักศึกษาด้วยระบบ
เคลียริ่งเฮาส์ SU-TCAS หลักสูตรฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จ านวน 
70 คน ตามแผนรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ โดยเปิดรับจ านวน 3 รอบ 
ดังนี้ 

รอบท่ี 1/2 การรับด้วย Portfoilo โดยไม่มีการสอบข้อเขียนส าหรับ
นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควต้า 
นักเรียนเครือข่าย โดยนักเรียนยื่นสมัครกับสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง 
ซึ่งมีนักเรียนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เป็นจ านวน 60 คน 

รอบท่ี 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ 
ส าหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย 
และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ ซึ่งสถาบันประกาศเกณฑ์การ
สอบให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเข้ารับการ
คัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ ซึ่งมีนักเรียนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เป็น
จ านวน 8 คน 

 
 
 
 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารสอบ 
SU-TCAS  
รอบที ่1 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับสมัครโดยตรงด้วย
วิธีการของสถาบันอุดมศึกษาเอง ซึ่งมีนักเรียนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์
เป็นจ านวน 2 คน 
การประเมินกระบบวนการรับนักศึกษา (PDCA) 
    มีการจัดประชุมพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยของกระบวนการ การ
คัดเลือก เพ่ือหาแนวทางการพัฒนากระบวนการคัดเลือกนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
A มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินผลที่ได้
จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา 

ภาควิชาได้ร่วมกันพิจารณาถึงคุณลักษณะของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามความต้องการของหลักสูตร โดยทุกปีจะมีการทบทวนสัดส่วนการ
รับนักศึกษาทั้งจากการสอบตรง การจัดสัดส่วนนักเรียนโควตาจาก
โรงเรียนเขตภูมิภาค นักเรียนสายอาชีวะ และนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกิดความเหมาะสม โดยวัดผลสัมประสิทธิ์ 
จากผลการเรียนของนักเรียนที่มาจากสถาบัน แต่ละประเภทแล้วมีการ
ปรับสมดุลย์  อัตราส่วนการรับเข้าให้มีคุณภาพมากยิ่ งขึ้น  ในปี
การศึกษา 2561 ที่ประชุมมีมติ เพ่ิมจ านวนรับนักเรียนจากสัดส่วน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มากขึ้นโดยลดสัดส่วนจากนักเรียนอาชีวะ 
เนื่องจากคุณภาพทักษะวิชาการของนักศึกษาที่รับเข้าใน 2 ปี
การศึกษาที่ผ่านมา ไม่ตรงกับเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ (ELO) ซึ่ง
ได้มีผลต่อเนื่องมาใช้ในปีการศึกษา 2561  ได้เพ่ิมสัดส่วนโควต้าการ
รับนักศึกษาจากโรงเรียนสาธิตฯ เป็น 2 โควตา 

 
P กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

1. ภาควิชาได้มีการเผยแพร่ภาพการเรียนการสอน และผลงาน
สร้างสรรค์แต่ละรายวิชาของนักศึกษาปัจจุบัน ลงระบบโซเชียลมีเดีย
อย่างต่อเนื่อง เช่น website คณะมัณฑนศิลป์และ Facebook 
Official Page รวมทั้ง Pinterest ภาควิชาฯ  เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้
ค้นคว้าและศึกษาได้ด้วยตนเองก่อนเข้าศึกษา 

2. โครงการ Interior Design Open House และ โครงการ SU 
Open House ได้รับความสนใจของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง 
และได้มีการเดินทางมาเข้าชม และเข้าร่วมประกวดการเขียน
ทัศนียภาพภายในเป็นครั้งแรกเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้
นักศึกษาปัจจุบันได้มีกิจกรรมร่วมกันจัดสถานที่และกิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารขอ
อนุมัติโครงการ 
Open house 
ปีการศึกษา 
2561  
12 ตุลาคม 
2561 
 

https://www.pinterest.com/
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

 
3. โครงการ Dec camp มีนักเรียน นักศึกษาสนใจเข้าร่วมเป็น

จ านวนมาก เป็นผลให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพจากอาจารย์ผู้สอนในภาควิชาก่อนเข้าศึกษามากขึ้น 

4. การจัดโครงการ INT TREND เป็นการที่ท าต่อเนื่องมา 2 ปี
ได้รับผลตอบรับดีมาก ถือเป็นการเผยแพร่ภาควิชาให้นักเรียนระดับ
เยาวชนได้รู้จักมากขึ้น และสร้างแรงบันดาลไดใจในการน าศิลปะมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
พร้อมกันทั้ง 4 ชั้นปี เพ่ืออธิบายโครงสร้างของหลักสูตร และการ
เชื่อมโยงบูรณาการกันของแต่ละรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็น
ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของการศึกษาของทุกรายวิชาตลอด 4 ปี 

 
6. โครงการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 1 และประชุม

ผู้ปกครอง รวมทุกภาควิชา 
 
 
 

 
 
Decorative 
Arts, 
Silpakorn 
University, 
Facebook 
 
ภาพประกอบใน
วันที่ท ากิจกรรม 
และเอกสาร 
ขออนุมัติ
โครงการ Open 
house 
ประจ าปี
การศึกษา 
2561  
12 ตุลาคม 
2561 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
การด าเนินการ
เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของรุ่น 
62 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

D มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
ผลการด าเนินงาน 
1. มีการต่อยอดเป็น Facebook จนพัฒนาต่อเป็น Facebook page 

ของแต่ละชั้นปี ให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงาน และได้เพ่ิมช่องทาง
ในการเผยแพร่ผลงานนักศึกษาอีก 2 ช่องทางคือ Instagram และ 
Pinterest ของภาควิชา รวมไปถึงก าลังด าเนินการท า Website 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการกระจายข่าวสารและเผยแพร่กิจกรรมการ
เรียนการสอนของภาควิชา 

2. โครงการ Interior design Open house และ โครงการ SU 
open house ได้รับความสนใจของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง 
และได้มีการเดินทางมาเข้าชม และเข้าร่วมประกวดการเขียน
ทัศนียภาพภายในเป็นครั้งแรกเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาปัจจุบันได้มีกิจกรรมร่วมกันจัดสถานที่และ
กิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

3. โครงการ Dec camp มีนักเรียน นักศึกษาสนใจเข้าร่วมเป็นจ านวน
มาก เป็นผลให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพจากอาจารย์ผู้สอนในภาควิชาก่อนเข้าศึกษามากขึ้น 

4.  การจัดโครงการ INT TREND เป็นงานที่ท าต่อเนื่องมา 2 ปีได้รับผล
ตอบรับดีมาก ถือเป็นการเผยแพร่ภาควิชาฯ ให้นักเรียนระดับ
เยาวชนได้รู้จักมากขึ้น และสร้างแรงบันไดใจในการน าศิลปะมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

5.  นักศึกษามีความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตรและการเชื่อมโยง
การบูรณาการกันของแต่ละรายวิชามากยิ่งขึ้น 

6. นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
เรียนการสอนของภาควิชามากขึ้น 

 

C มีการประเมินกระบวนการ 
การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ของนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรฯ ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ในปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ คือ ให้นักศึกษา
ใหม่ทั้งที่มีภูมิล าเนาต่างจังหวัดและนักศึกษาใหม่ที่ภูมิล าเนาในพ้ืนที่  
รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมต่อคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน
ระบบโซเชียลมีเดียของภาควิชาฯ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

 
 

A มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

 
     นักศึกษาใหม่ในทุกๆ ปี ให้ความร่วมมือ และน าผลงานมาขอรับ
ค าปรึกษาเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนเข้าสู่
ระบบการเรียนการสอนของหลักสูตร 

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

ตารางอ้างอิง 

การ
ส่งเสริม
และ
พัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 
3.2) 

- หลักสูตรจัดการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
P กลไกการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มีการประชุมและหารือร่วมแสดงความคิดเห็นกันในภาควิชา วางแผนกลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตร
ให้แต่ละวิชาให้มีความเชื่อมต่อกันและสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลถึงกันได้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในองค์ประกอบ 5 

ในทุกปีการศึกษา ภาควิชาฯ ก าหนดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเป็นจ านวน 3 
ท่านต่อชั้นปี เพ่ือให้ค าแนะน ากับนักศึกษา โดยหลักสูตรมีการตรวจสอบ ก ากับและติดตามนักศึกษา
ในการให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องทางวิชาการและปัญหาส่วนตัว ตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาจน
จบการศึกษาอย่างทั่วถึง  

มีการติดต่อ แจ้งข่าวฝากประชาสัมพันธ์ และการติดตามตัวนักศึกษาผ่านระบบโซเชียลมีเดียเพ่ือ
การเข้าถึงและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา ครอบคลุมถึงการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
รายบุคคลอย่างใกล้ชิด 
    สนับสนุนการสร้างระบบรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง เพ่ือให้นักศึกษาได้มีเครือข่ายและได้ช่วยเหลือกันเอง
ในด้านการเรียนรู้และชีวิตความเป็นอยู่ โดยทดลองเปิดโอกาสให้รุ่นพ่ีได้แนะน า แสดงความคิดเห็น
ต่อผลงานของรุ่นน้องโดยมีอาจารย์เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้นักศึกษาระหว่างชั้นปีได้มีโอกาส
รู้จักกันมากข้ึน 

 

D มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
ผลการด าเนินงาน  

1.  บูรณาการรายวิชาเพ่ือนักศึกษาจะมีภาระงานน้อยลง และมีความสามารถในการเชื่อมโยง
ข้อมูลความรู้ จนกระท่ังสามารถสร้างผลงานสร้างสรรค์แต่ละชิ้นได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. จากช่องทางการเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนที่สะดวกขึ้น เห็นได้ชัดว่า
นักศึกษามีความกล้าที่จะเข้าหาอาจารย์ และแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เมื่อเกิดปัญหาทั้งทางด้าน
การเรียน สภาพจิตใจ ท าให้ภาควิชาสามารถรับทราบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ 

3. ระบบโซเชียลมีเดีย ท าให้สามารถส่งข้อมูลการศึกษาหรือติดต่อประสานงานกับนักศึกษาได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. นักศึกษามีเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือกัน เข้าถึงกันได้ง่ายและรวดเร็วกระจายอยู่ทุกท่ีตั้ง
แต่เริ่มเข้าเป็นนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา และต่อเนื่องไปถึงการท างานวิชาชีพในอนาคต 
 

 
 
 
 

ปฏิทิน
การศึกษา
ของ
หลักสูตร/
ภาควิชา 
 
บันทึก
ข้อความ 
ประชุม
ภาควิชาฯ  
 
 
 
ภาพ
บรรยากาศ
การจัดการ
เรียนการ
สอน 
 
เอกสาร
ประเมิน
อาจารย์
ผู้สอน 
ประจ าปี 
พ.ศ.2561 
บันทึก
ข้อความ 
เรื่องขอ
อนุมัติจัด
โครงการ
พัฒนา
นักศึกษาและ
อาจารย์
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

C มีการประเมินกระบวนการ 
การประเมินกระบวนการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

1. สังเกตนักศึกษาอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าศึกษาจนจบการศึกษา ถึงความ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาทักษะด้านความรู้ และด้านจิตใจ 

2. เปิดโอกาสให้เด็กได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านผ่านระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย 
 
A มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา 

1. ปริมาณนักศึกษาออกระหว่างการศึกษาน้อยลง 
2. นักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและแนะน าผ่านทางระบบต่างๆ ของภาควิชา ท าให้

คณาจารย์รับรู้และเข้าใจถึงปัญหา สามารถน ามาช่วยกันคิดหาทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

3. นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลและตัวอย่างการท างานของรุ่นพ่ี รวมถึงการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบโซเชียลมีเดีย เกิดเป็นการตั้งกลุ่มอีกหลายๆ กลุ่ม
ขึ้นมา 

4. นักศึกษารุ่นน้องมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้นจากรุ่ นพ่ี อีกทั้งเป็นผลดี
ต่อเนื่องหลังจบการศึกษา เวลาสมัครงานและท างาน เป็นผลให้บัณฑิตที่ทั้งหมดจบ
การศึกษามีงานท า 

 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
P ภาควิชามีแผนการท างานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ แยก
เป็นโครงสร้างใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 

1. กิจกรรมสนับสนุนภายในภาควิชา 
2. กิจกรรมสนับสนุนบูรณาการร่วมกับองค์กรภายนอก 
3. กิจกรรมสนับสนุนบูรณาการร่วมกันองค์กรต่างประเทศ 

 

D จากการวางแผนที่จะด าเนินการพัฒนาศักยภาพ และ เสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักศึกษา เกิด
เป็นโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. กิจกรรมสนับสนุนภายในภาควิชา 
  1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในพร้อมกันทั้ง 4 ชั้นปี เพ่ือ

อธิบายโครงสร้างของหลักสูตร และการเชื่อมโยงบูรณาการกันของแต่ละรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้
เห็นภาพรวมและวัตถุประสงค์ของการศึกษาของทุกรายวิชาตลอด 4 ปี 

1.2 การจัดท า Instagram และ Pinterest ส าหรับแสดงงานนักศึกษาทีโดดเด่น นอกจากจะ 
เป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาของภาควิชาแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นให้นักศึกษามี
ความกระตือรือร้นในการศึกษาและแข่งกับตัวเองมากข้ึน 

1.3 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที ่

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทักษะ
และ
ประสบการณ์ 
บันทึก
ข้อความ 
เรื่องขอแจ้ง
ผล ทัศน
ศึกษา
รายวิชา 301 
202 
เทคโนโลยี
อาคารและ
ระบบเทคนิค
เพ่ืองาน
ออกแบบ
ภายใน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

 
1.4 เริ่มบูรณาการภาษาอังกฤษเข้ากับการเรียนการสอนบางรายวิชา เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือประวัติการออกแบบภายในและเครื่องเรือนตะวันตก เป็นต้น 
1.5 มีการเชิญวิทยากรที่มีความสามารถหลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับรายวิชา

นั้นๆ มาบรรยายให้ความรู้ แนวคิด และแรงบันดาลใจกับนักศึกษา 
1.6 จดัโครงการแสดงศิลปนิพนธ์ประจ าทุกปี นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานนักศึกษาส่วน

ภายนอกแล้ว ยังเป็นการแสดงตัวอย่างและกระตุ้นให้นักศึกษารุ่นต่อมามีแนวทางและแรงบันดาลใจ
ในการเรียนและการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 

2. กิจกรรมสนับสนุนบูรณาการร่วมกับองค์กรภายนอก 
2.1 รายวิชาฉาก เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รวมกลุ่มออกแบบเพ่ือคัดเลือกช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วย

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 กับโครงการประกวดเพ่ือแสดง
นิทรรศการปล่อยแสง Bangkok Design week 2019 เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

 
2.3 ท าความร่วมมือระหว่างภาควิชากับกระทรวงวัฒนธรรม 

น านักศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าให้ความรู้และค าแนะน า รวมถึงออกแบบเพ่ือช่วยเหลือชุมชนในการ
พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่น 
 

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 โครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ระดับ

นานาชาติ ร่วมกับสมาคมสถาบันการศึกษาการออกแบบภายในแห่งเอเชีย (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
จ าหน่ายลิขสิทธิ์ 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 ทีเ่ป็นที่ยอมรับระดับโลกมาบรรยายให้แรงบันดาลใจกับ
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของคณะและภาควิชา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

 
3.5 โครงการ Arcade 2019 มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการด้าน

ศิลปะและการออกแบบนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2562 โดยเชิญวิทยากรจากทั่วโลกมาบรรยาย
และจัด Workshop ให้กับบุคลากรและนักศึกษา 
 

C จากการด าเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพ และ เสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักศึกษา มีผลการ
ด าเนินการแยกเป็นหัวข้อหลักดังนี้ 

1. กิจกรรมสนับสนุนภายในภาควิชา นักศึกษาได้ประโยชน์จากการบูรณาการรายวิชา มีผล
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกัน สามารถสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ และดูตัวอย่างผลงานจากรุ่นพ่ีได้จากสื่อ 
Facebook, Instagram และ Pinterest ที่ภาควิชาจัดท าขึ้น อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ซึ่งเริ่มบูรณาการการเรียนเข้ากับบางรายวิชาตามมติของภาควิชา นักศึกษาได้เริ่มเรียนรู้และคุ้นชิน
กับการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการออกแบบ ท าให้มีความกล้าในการสื่อสารมากขึ้น  

2. กิจกรรมสนับสนุนบูรณาการร่วมกับองค์กรภายนอก การส่งงานประกวดเป็นอีกแนวทางใน
การกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง
การบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการออกแบบเพ่ือพัฒนาชุมชน ยังเป็นประโยชน์กับทั้ง
หน่วยงาน ชุมชน และนักศึกษาเองในการสร้างสรรค์งานออกแบบเพ่ือการใช้ประโยชน์จริง 

3. กิจกรรมสนับสนุนบูรณาการร่วมกันองค์กรต่างประเทศ ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ได้ความรู้ 
และมุมมองใหม่จากการสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยองค์กรต่างประเทศ และยั งเป็นการหาความ
ร่วมมือใหม่ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในภายภาคหน้า มีบางโครงการที่สนับสนุนให้น า
นักศึกษาพร้อมอาจารย์ร่วมศึกษา ดูงานและท า workshop อาจมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณบ้าง 
แต่ทางภาควิชายังคงสามารถช่วยเหลือและให้การสนับสนุนได้อย่างทั่วถึง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

D จากการด าเนินการมีรายละเอียดแนวทางการส่งเสริมและปรับปรุงแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพ และ เสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักศึกษา จ าแนกเป็นหัวข้อหลักดังนี้ 

1. กิจกรรมสนับสนุนในภาควิชา อาจารย์มีความเห็นชอบในการบูรณาการการเรียนการสอน
ของรายวิชา และอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการให้มีการบูรณาการร่วมกันในทุกๆ รายวิชา 

- เริ่มจัดท า Website ของภาควิชาฯ เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเข้าถึงข่าวสารและเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษาปัจจุบัน และของศิษย์เก่าท่ีน าชื่อเสียงให้กับภาควิชา 

- ภาควิชาฯ พยายามเพ่ิมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาอ่ืนๆ ด้วย 
2. กิจกรรมสนับสนุนบูรณาการร่วมกับองค์กรภายนอก ยังคงแนวทางในการพยายามหาความ

ร่วมมือระหว่างภาควิชากับองค์กรภายนอก เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานจริงตั้งแต่อยู่ใน
มหาวิทยาลัย และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม 

3. กิจกรรมสนับสนุนบูรณาการร่วมกันองค์กรต่างประเทศ มีการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการ
เข้าร่วมกิจกรรมและดูงานต่างประเทศของอาจารย์และนักศึกษา หากมีข้อจ ากัดในงบประมาณอีก มี
การแก้ไขด้วยการแบ่งสัดส่วนที่ภาควิชาฯ สนับสนุนและส่วนทีน่ักศึกษามีความพร้อมและสมัครใจ 

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

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.3) 

แสดงผลที่เกิด 
-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาย้อนหลัง 4 ปี แสดงถึงมาตรฐาน
คุณภาพทางวิชาชีพของการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับ ดีมาก 
นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2558 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนต่อชั้นปีที่ 2 = 100% 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรียนต่อชั้นปีที่ 3 = 91.78 % 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนต่อชั้นปีที่ 4 = 98.57 % 

บันทึกรายงานการ
ประชุมหลักสูตร/ 
ภาควิชา 
 

 - การส าเร็จการศึกษา  
ปัจจุบัน นักศึกษารุ่นแรกที่จบหลักสูตรนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา

วิชาชีพเพ่ือสมัครสมาชิก และสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพจาก
สภาสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ใน
ระยะเวลา 1 ปีตามกฎหมายโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรเดิมจบการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดทั้งหมด 

อัตราส าเร็จการศึกษา  
ปี 2559 = 81.43% 
ปี 2560 = 82.09% 
ปี 2561 = 91.43% 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา = 3.45 ซึ่งอยู่ในระดับด ี

ตลอดปีการศึกษา 2561 ยังไม่พบการร้องเรียนของนักศึกษา 
แต่มีข้อเสนอแนะเรื่อง อุปกรณ์การเรียนการสอน โต๊ะเขียนแบบ
และเก้าอ้ีค่อนข้างเก่า ควรเปลี่ยนใหม่ เพ่ือความปลอดภัยและ
ความสะดวกของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอดูผล
การเรียน รวมถึงวิธีและขั้นตอนการประเมินผลการเรี ยนจาก
อาจารย์ผู้สอนได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งคณาจารย์ที่
ปรึกษาในภาควิชาฯ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกันมาก  

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 
ปี 59 = 3.40 
ปี 60 = 3.52 
ปี 61 = 3.45 
 

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
3.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 4 
3.3 ระดับ 3 ระดับ 4 4 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 11/3  = 3.67 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรได้นักศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงจากระบบการสอบรับตรงที่หลักสูตรก ากับดูแลเองที่มี 
คุณภาพ 

2. หลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพจากหลายสาขาท่ีเกี่ยวข้องมาให้ความรู้กับนักศึกษา อีกท้ังมี 
ศักยภาพในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ มีเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 

3. หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานานแล้ว ท าให้นักศึกษามีตัวอย่างที่ดีจากรุ่นพ่ี  
สามารถต่อยอดความรู้และความช่วยเหลือกันในทุกด้าน จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่อง 
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4. หลักสูตรมีรายวิชาหลักท่ีขับเคลื่อนสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
5. ภาควิชามีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาด้านการออกแบบมาเป็นเวลานาน ท าให้เป็นที่รู้จัก 

แพร่หลาย เกิดเป็นความร่วมมือกันในด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยลัยและสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

6. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ และเข้าถึงชุมชน 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตรสามารถทบทวน และต่อยอดพัฒนากระบวนการรับเข้าและพัฒนานักศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อีกจากเกณฑ์คุณภาพที่แข็งแกร่งเช่นนี้ 

2. หลักสูตรยังสามารถพัฒนาระบบและกลไกการเตรียมรับมือปัญหาในการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อีกมาก 

3. หลักสูตรยังต้องพิจารณาระบบและกลไกเพ่ือก าหนดภารกิจและเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มากยิ่งขึ้นได้อีกในด้านรูปธรรมโดยต้อง
จัดการระบบเอกสารเพื่อน าเอาสิ่งที่ท าเผยแพร่ออกมาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

4. หลักสูตรมีโอกาสและสามารถมองหาโอกาสในการท าความร่วมมือด้านการศึกษา กับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการ
ออกแบบสร้างสรรค์ ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ 

5.  หลักสูตรสามารถสร้างนโยบายในการพัฒนานักศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
6.  สร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพร่วมกับองค์กรนานาชาติ   
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1) 

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ (P) 
การรับอาจารย์ใหม่ ใช้กลไกตามมาตรฐานวิชาชีพฯ  

มาอ้างอิง และเพ่ือทดแทนในอัตราอาจารย์ถึงแก่กรรมใน
สาขาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมีการก าหนดภาระงานใน
อัตรารับเข้าที่ชัดเจนนั้นๆ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ท าการทบทวนอาจารย์ในหลักสูตรอยู่เสมอ โดย
ปรับเปลี่ยนเพื่อธ ารงคุณภาพทางวิชาชีพของหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงค านึงถึงสัดส่วนการมีคุณวุฒิทาง
วิชาการของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเหมาะสม โดยในปี
การศึกษา 2561 ได้มกีระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
   - วิเคราะห์อัตราก าลังโดยค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร สกอ. 

- มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
   - ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับความต้องการของหลักสูตร 
   - มีการแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 
   - ปรับชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (อาจารย์ถึงแก่กรรม) 
   - รับอัตราทดแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี 
1 ต าแหน่งคือ อาจารย์ประธาน เลิศงาม 

- เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
1 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง   

- เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพ 1 
ท่านคือ อาจารย์ปาริฉัตร  สุชาติกุลวิทย์ 

- มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
ระบบและกลไกปกติผ่านสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

- เตรียมเพิ่มกรรมการประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 1 ท่านคือ อาจารย์ ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล    
( อยู่ระหว่างด าเนินการ ) 
   - อยู่ระหว่างเปิดรับอัตราอาจารย์ใหม่ 1 อัตรา  
   - การรับอาจารย์ใหม่หลักสูตรฯ ได้มีกระบวนการโดย

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



37 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การเชิญสอนเป็นอาจารย์พิเศษอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา เพ่ือประเมินความเหมาะสมก่อนพิจารณาเปิด
อัตราบรรจุรับเข้า 
 - หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
อาจารย์สอดคล้องกับระบบบริหารงานข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 
     ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 การปรับวิทยาเขตมาอยู่ที่
พระราชวังสนามจันทร์ เนื่องจากการปรับปรุงอาคารเรียน
ทีว่ังท่าพระ กรุงเทพฯ กรรมการบริหารหลักสูตรได้
พยายามจัดการสอนในสถานที่ต่างๆ ทั้งในวิทยาเขต และ
นอกวิทยาเขตโดยใช้ส านักงานของอาจารย์ หรือสถานที่
เอกชนต่างๆ นอกเวลาราชการเพื่อชดเชยและทดแทน 
โดยอาศัยการนัดหมายผ่านระบบโซเชียลเนทเวิร์คท่ีดี มี
การรายงานผลการนัดหมาย การประชุมตรวจงานต่างๆ
เหล่านั้น ส่งกลับไปยังไลน์กลุ่มผู้เรียนและของผู้ปกครอง
ด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจและความใกล้ชิดกันระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอนอย่างครบถ้วน  
 

ผลการด าเนินงาน (D) 
อาจารย์ใหม่สามารถท าภารกิจส าเร็จตามที่ได้รับ

มอบหมาย สามารถทดแทนอัตราขาดแคลน/ เกษียณอายุ
ราชการได้อย่างราบรื่น ในปีที่ผ่านมาได้ท าการทบทวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จากการถึงแก่กรรมของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี และการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ และวางแผน
แต่งตั้งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพิ่มเติม ซึ่งมีผลท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ให้รองรับตามค าแนะน าของคณะกรรมการประเมินฯ  ผล
การจดัการดังกล่าวจะท าให้หลักสูตรมีความสมดุลมากข้ึน
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีผลงานทางวิชาการจ านวน
มาก สามารถน ามาใช้นับตามเกณฑ์การประเมินได้   
  

การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ(C) 
   ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เน้นที่

บุคลากรที่มีทักษะสูงทางวิชาชีพและวิชาการ มีแนวทาง
การท างานสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
มหาวิทยาลัย มีทัศนคติเชื่อม่ันในการท างานเป็นทีม จาก
การที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ 
เหล็กดี ได้ถึงแก่กรรม ภาควิชาได้รับอัตราต าแหน่ง
ทดแทนคือ อาจารย์ประธาน เลิศงาม ในคุณวุฒิปริญญา
โทและก าลังอยู่ระหว่างศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาค
วิชาฯ ได้ประเมินอาจารย์ก่อนรับเข้าด้วยการเชิญเป็น
ผู้ช่วยสอน/ ผู้สอน และผ่านมาตรฐานที่ผู้ประสานรายวิชา
มอบหมายภาระงานสอน รวมถึงอาจารย์บรรจุใหม่
ภาควิชาได้มอบหมายการสอน/ ภารกิจอ่ืนๆ ทุกอย่าง
ส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากการประเมิน
ผู้สอนของนักศึกษา และการประเมินโครงการฯ 
 

โดยผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
รบัและแต่งตั้งอาจารย์ฯ (A) นั้นทางผู้บริหารจะได้
ด าเนินการต่อไป 

 - การบริหารอาจารย์ 
 

 
 
กลไกการบริหารอาจารย์ 

หลักสูตรฯ มีการบริหารอาจารย์ตามเกณฑ์ฯ โดยอาศัย
ที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชาแต่ละเดือน ขับเคลื่อนการ
ด าเนินการ โดยมีการจัดการเพ่ือมอบหมายภาระงานสอน
ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน ติดตามผลเป็น
ระยะ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่หลักสูตรฯ คาดหวัง คือ 

- รายชื่อ
อาจารย์
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
คณะ
มัณฑนศิลป์ 
(สมาชิก 17คน 
เป็นอาจารย์
สังกัดภาควิชา
ทุกท่านทั้ง
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรใน 
Linegroup: 
Interior) 
- Email: 
interior.dec.s
u@gmail.com  

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

อ้างอิง 
- วางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังของอาจารย์ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
- อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดรายวิชาให้อาจารย์สอน มีความเหมาะสม ตรงกับ
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ 
- การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการ
ประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
- ส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ/ ศึกษาต่อ 
- มีการประชุมแบบไม่เป็นทางการอย่างสม่ าเสมอทั้งระดับ
รายวิชาสอน และระดับภาควิชาฯ  
 

ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์ได้ด าเนินการตามแผน

ได้อย่างครบถ้วน โดยในรายงานการประชุม มีการระบุ
ภารกิจของอาจารย์ แต่ละรอบประชุมว่าเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม ่และมีการประชุมร่วมกันของทั้งอาจารย์ที่
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชาฯ 
- วัดผลได้จากผลการเรียนการสอน ผลประเมินของ
นักศึกษา/ ความส าเร็จของโครงการ/ กิจกรรม  ภารกิจ 
- กระจายภาระงานให้มีความสมดุล เนื่องจากอาจารย์ใหม่
สามารถแบ่งเบาภารกิจได้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย 
- บรรยากาศการท างานร่วมกันมีความสามัคคี มีความเห็น
ไปในทางเดียวกัน การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างเอกฉันท์  

ส าหรับส่ง มคอ.
3-5-7 ฯลฯ  
- รายนาม
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใหม่ 
- บันทึกรายงาน
การประชุม
หลักสูตร/
ภาควิชา 
 

 การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์(C) 
มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ร้อยละ 100 ไม่มีการ

ลาออกหรือโอนย้าย เนื่องด้วยเน้นกระบวนการผ่านการ
ประชุมแต่ละครั้ง จากการย้ายวิทยาเขตท าให้การประชุม
เกิดปัญหาในการเข้าร่วม ท าให้การติดตามความคืบหน้า
ของการบริหารอาจารย์มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่
คาดหวัง กรรมการบริหารหลักสูตรเองมิได้นิ่งนอนใจ 
พยายามใช้การประชุมนอกรอบ และแจ้งเรื่องเวียนต่างๆ 
ที่ควรทราบในแต่ละองค์ประกอบการประกันคุณภาพผ่าน
ระบบโซเชียลมีเดีย Linegroup: Interior Silpakorn   
โดยที่ผ่านมาก็ได้เนื้อหาและมีคุณภาพมากขึ้นเช่น การนัด
หมายประชุมในวาระ การนัดหมายทวนสอบรายวิชา เพ่ือ
เก็บข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งในการวัดผลการตอบรับและ
โต้ตอบในการใช้ระบบโซเชียลมีเดีย ได้รับผลตอบรับดียิ่ง  

- การใช้ 
Linegroup: 
Interior 
Silpakorn. 
- การติดต่อ
ประสานงาน 
ขอความร่วมมือ
อาจารย์ทุกท่าน
เข้าร่วมในไลน์
กรุ๊ปเดียวกัน 
Facebook 
group: 
คณาจารย์
ภาควิชา
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารอาจารย ์(A) 
 การใช้โซเชียลมีเดีย Linegroup:Interior Silpakorn 
เป็นกลไกส าคัญเพ่ิมเติม นอกเหนือไปจากการท าหนังสือ
เชิญประชุมและนัดหมายตามปกติ โดยใช้ช่องทางนี้
ติดตามผลรับข้อมูลย้อนกลับ รวมไปถึงการรับฟัง
ข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง  

ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
คณะฯ 
- Email: 
interior.dec.s
u@gmail.com 
ส าหรับส่งมคอ.
3-5-7 ฯลฯ 
- หนังสือน าส่ง
เกณฑ์
เทียบเคียง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มคอ.สายศิลปะ
และการ
ออกแบบ 
- แผนการ 
จัดท าค าขอ
อัตราก าลังและ
แผนพัฒนา
บุคลากรของ
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 
 

แผนภาพแสดงกลไกขัน้ตอนการส่งเสริมและ 
พัฒนาอาจารย์ของหลักสูตร 

 
กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(P) 
- หลักสูตรฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็นไปตาม
เกณฑ์ฯ โดยอาศัยที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ในแต่ละ
เดือนเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการ เช่น ผศ.ชัยณรงค์  
อริยะประเสริฐ ขอรับทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อใน
หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต และได้รับอนุมัติให้ศึกษา
ตั้งแตป่ีการศึกษา 2560 (อยู่ระหว่างการศึกษา) 
- ท าหนังสือรับรองและอนุญาตให้อาจารย์พสุ จารุศิริ 
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้วยทุนส่วนตัว สาขา Design 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
and Media Technology ณ Iwate University 
จังหวัดอิวาเตะ ญี่ปุ่น ( อยู่ระหว่างการศึกษาปีแรก ) 
- ท าหนังสือรับรองและอนุญาตให้อาจารย์ศุภสุมนญ์  
โสภาจิตต์วัฒนะ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้วยทุน
ส่วนตัว สาขา Design and Media Technology ณ 
Iwate University จังหวัดอิวาเตะ ญี่ปุ่น (ตอบรับให้เข้า
ศึกษาแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการทางเอกสาร) 
- ภาควิชาฯ ได้แจ้งนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษา
เพ่ือโอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาท่ี
คณะมัณฑนศิลป์ เปิดสอนของอาจารย์ เป็นค่าลงทะเบียน
ทั้งหมดเต็มจ านวน จนจบการศึกษา 
- ภาควิชาฯ มีนโยบายส่งเสรมิเพ่ือพัฒนาด้านต าแหน่ง
ทางวิชาการด้วยการสนับสนุนทุนการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ      
- ส่งเสริม/ อนุญาตให้อาจารย์ไปบริการวิชาการ  
ในภาควิชาฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
หลากหลายในวิชาการ/ วิชาชพี มักถูกเชิญบรรยายและ
เป็นที่ปรึกษาการออกแบบ รวมถึงเชิญเป็นกรรมการใน
โครงการของหน่วยงานรัฐและเอกชนอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
กรรมการตัดสินงานประกวดออกแบบ, การออกข้อสอบ
ใบประกอบวิชาชีพภาคีสถาปนิกภายใน ของสภาสถาปนิก 
ฯลฯ 
- เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้ง
ภายในและระหว่างหลักสูตร ด้วยการท ากิจกรรม 

 

ผลการด าเนินงาน(D) 
     การสนับสนุนด้านการพัฒนาอาจารย์ ท าให้อาจารย์
สามารถวางแผนพัฒนาตนเองได้อย่างสะดวก 
ความก้าวหน้าของอาจารย์คือ ความก้าวหน้าของหลักสูตร 
ภาควิชาฯ ได้บุคลากรที่มีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้น จากการ
สนับสนุนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในรูปแบบต่างๆ 
จะท าให้ไม่เกิน 4 ปีข้างหน้าจะท าให้ภาควิชาฯ มีอาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 4 ท่าน ถ้ารวมถึงอัตราใหม่ที่
ก าลังอยู่ระหว่างเปิดรับ 1 ต าแหน่งจะรวมเป็น 5 ท่าน 
- มีอาจารย์ที่ก าลังจะได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เพ่ิมข้ึน 1 ท่านคือ อาจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
- บุคลากรทีไ่ด้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อ มีการรายงาน
ผลการเรียนต่อภาควิชาฯ ทุกภาคการศึกษา 
การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (C) 
- น ากระบวนการบริการทางวิชาการของอาจารย์เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษาดียิ่งขึ้น 
- น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- อาจารย์มีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100  

 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(A) 

จากการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตาม
ระบบและกลไก รวมไปถึงการติดตามประเมินผลดังกล่าว 
ท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารและ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่มีความรุดหน้าอย่างยิ่งในปีนี้ 
โดยคณาจารย์ประจ าหลักสูตรและไม่ประจ าหลักสูตรแต่
ละท่านได้มีความตระหนักมากข้ึน และมีแนวทางการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งอยู่ระหว่างการตั้งค่าเป้าหมายเพื่อชี้วัด 
และการติดตามตรวจสอบผลในระยะต่อไป 

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

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์  
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

(1) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
0 x 100/ 7 = 0 

ตารางที่ 1.1-1 

 (2) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
2 x 100/ 7 = 28.57 

ตารางที่ 1.1-1 

 (3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(0+10.60) x 100/ 7 = 151.43 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 
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4.2(1) สรุปจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน - ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 7 ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน - ตารางที่ 1.1-1 
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาตร ี ร้อยละ -  
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาโท ร้อยละ 100  
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ - ก าลังศึกษา 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 0.00  เกณฑ์ประเมิน  : 0.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 0.00  เกณฑ์ประเมิน  : 0.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20  ผลการด าเนินงาน     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 20  เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป) 
 
4.2(2) สรุปจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามต าแหน่งวิชาการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน - ตารางที่ 1.1-1 
รองศาสตราจารย ์ คน - ตารางที่ 1.1-1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 2 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 5 ตารางที่ 1.1-1 
รวมอาจารย์ผูร้ับผดิชอบที่มีต าแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) คน 2  
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 28.57  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 33.33  เกณฑ์ประเมิน  : 2.78  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 28.57  เกณฑ์ประเมิน  : 2.38  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  : 1.67  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี
น้ าหนัก จ านวน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40   

ตารางที ่4.2.2 

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

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

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

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

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

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

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

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่ านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต ารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 4 1.60 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80   
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 9 9.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 6 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด  

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 13 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสตูร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

10.60 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของประจ า/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

151.43 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

37.86 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 116.67  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 151.43  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 20  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์   
มติที่ประชุมภาควิชา  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่องการเปลียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 7 ท่าน   ไปยังคณะฯ เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 
2562  
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
(สมอ.08) ครั้งที5่/2562 เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 
หลักสูตรยืนยันอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
มีจ านวน 7 ท่าน ครบ 100%    

รายงาน
อัตราก าลัง 
คณะฯ 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ 3.83 

ผลส ารวจจาก
คณะฯ 

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

4.2 (1) ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 0 0.00 
4.2 (2) ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 28.57 2.38 
4.2 (3) ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 151.43 5.00 

4.2    รวม 7.38/ 3 = 2.46 
4.3 ระดับ 2 ระดับ 4 4 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.46/3  = 3.15 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีภารกิจในงานวิจัยและสร้างสรรค์เป็นประจ าและสม่ าเสมอได้รับ
ความไว้วางใจและมีเครือข่ายความรู้จักในสังคมศิลปะและการออกแบบในวงกว้างเป็นที่ยอมรับในความรู้
ความสามารถ 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดเป็นศิษย์เก่าในสถาบันที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพและ
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมวิชาชีพและที่เก่ียวเนื่องเป็นพื้นฐาน  

3. มีการสนับสนุนด้วยการมอบเงินทุนในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
4. หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์คุณวุฒิสูงไปปฏิบัติภารกิจให้กับคณะวิชาด้านการเปิดหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ยังมีคณาจารย์สังกัดภาคที่ยังไม่ประจ าหลักสูตรอีกหลายท่านที่สามารถพัฒนาทางวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ได้อีกเป็นจ านวนมากส าหรับการรองรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

       2. การจัดการผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีค่าระดับที่สูงอยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก (4.50) 

3. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ สามารถบูรณาการท าให้เกิดผลงานวิชาการ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความกระตือรือร้นในการขอต าแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ 

บางท่านอยู่ในขั้นตอนด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
5. คณาจารย์มีโอกาสที่จะพัฒนาผลงานทางวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ 
6. มีโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับสาขาวิชาชีพอ่ืนๆได้สูง 
7. คณาจารย์มีศักยภาพในการศึกษาต่อปริญญาเอก 
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หมวดที ่5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบีย
น 

สอบ
ผ่าน 

081 101 
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

2/61 3 5 11 22 9 9 7 - - - - - 66 66 

081 102 
ภาษาอังกฤษใน
ชีวติประจ าวัน  

1/61 4 9 8 8 16 8 11 6 - - - - 70 64 

081 103 
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

2/61 3 7 10 6 11 12 14 2 - - - - 69 67 

082 109 ดนตร ี
วิจักษ์ 

1/61 29 18 12 11 - - - - - - - - 70 70 

083 104 กีฬา
ศึกษา 1/61 1 - - - - - - - - - - - 1 1 

084 105 โลกแห่ง
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1/61 - - - 1 4 4 - - - - - - 9 9 

084 106 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี AEC 

1/61 57 - - - - - - - - - - - 57 57 

360 111 ภูมิปัญญา
ไทยกับการ
สร้างสรรค์ 

1/61 11 50 9 - - - - - - - - - 70 70 
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สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษ

า 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบี
ยน 

ส
อ
บ
ผ่า
น 

360 101  
การออกแบบ 1 

1/61 4 3 20 35 8 - - - - - - - 70 70 

360 103  
วาดเส้น 1                             1/61 5 5 11 20 15 8 6 - - - - - 70 70 

360 105  
ศิลปะปฎิบัต ิ

1/61 4 5 7 20 33 1 - - - - - - 70 70 

360 107  
การเขียนแบบ
เบื้องต้น  

1/61 7 10 18 21 2 5 7 - - - - - 70 70 

360 112  
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น 

1/61 16 22 14 12 - 1 - 1 - - - - 66 65 

361 103  
การออกแบบภายใน 2 

1/61 5 8 20 20 13 1 - - - - - - 70 70 

361 104  
วัสดุและอุปกรณ์เพื่อ
การออกแบบภายใน 

1/61 14 32 21 - - - - - - - - - 67 67 

361 105  
สถาปัตยกรรมศึกษา 1 

1/61 - 10 28 18 10 1 - - - - - - 67 67 

361 106  
การออกแบบเครื่อง
เรือน 1 

1/61 2 14 40 11 - - - - - - - - 67 67 

361 219 พรรณไม้
ตกแต่ง 

1/61 4 7 6 - 1 - - - - - - - 18 18 

361 223 โครงการ
ศึกษาส่วนบุคคล 1/61 4 1 - - - - - - - - - - 5 5 

361 225 นวัตกรรม
ความรู้เพื่องาน
ออกแบบภายใน 

1/61 3 2 - - - - - - - - - - 5 5 

360 102  
การออกแบบ 2 2/61 12 33 20 4 - - - - - - - 

- 
 

69 69 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษ

า 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบี
ยน 

ส
อ
บ
ผ่า
น 

360 104  
วาดเส้น 2  

2/61 7 2 5 18 23 9 5      69 69 

360 106  
ศิลปะปฎิบัติ 2 

2/61 3 7 13 21 25 
   

    69 69 

360 108  
ศิลปะไทยปริทัศน์                                                 2/61 3 6 8 25 19 8 

 

- 
 

- - - - - 69 69 

361 101  
การเขียนแบบ
ภายใน 

2/61 - - - - - - - 
- 

- - 69 - 69 - 

361 102  
การออกแบบภายใน 1 2/61 8 15 20 17 6 1 - - - - 2  69 67 

361 107  
การออกแบบภายใน 3 

2/61 22 19 13 8 5 - - - - - - - 67 67 

361 108 
สถาปัตยกรรมศึกษา 2  2/61 - 11 34 22 - - - - - - - - 67 67 

361 109  
การออกแบบเครื่อง
เรือน 2 

2/61 13 20 12 15 4 - 2 - - - 1 - 67 66 

361 110  
ประวัติการ
ออกแบบภายใน
และเครื่องเรือน
ตะวันตก 

2/61 4 9 8 17 5 8 6 - - - - - 67 67 

361 111 
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบภายใน 1 

2/61 37 18 7 4 - - - - - - 1  67 67 

361 201 การ 
ออกแบบภายใน 4 

1/61 4 14 25 14 8 5 2      72 72 

361 202  
เทคโนโลยีอาคาร
และงานระบบเพื่อ
การออกแบบภายใน 

1/61 6 5 9 18 17 10 5 - - - - - 70 70 

361 203 
มัณฑนศลิป์ไทย 

1/61 3 4 25 25 14 1 - - - - - - 72 72 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษ

า 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบี
ยน 

ส
อ
บ
ผ่า
น 

361 204 
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบภายใน 2 

1/61 55 14 1 1 - - - - - - - - 71 71 

361 205 
การออกแบบภายใน 5 2/61 15 12 27 14 1 2 - - - - 3 - 72 69 

361 206  
มัณฑนศลิป์ 
ตะวันออก 

2/61 3 2 2 11 37 8 - 2 - - 6 - 71 63 

361 207  
สัมมนาการ
ออกแบบภายใน 

2/61 - - - - - - - - 70 - - - 70 70 

361 208  
วิธีวิจัยเพื่อการ
ออกแบบภายใน 

 
2/61 

 
9 15 29 13 3 - - 1 - - - - 70 70 

361 210  
การออกแบบภายใน 6  1/61 22 21 18 6 - - - - - - - - 67 67 

361 211  
การเตรียม 
ศิลปนิพนธ ์

1/61 10 16 31 5 4 - - 1 - - - - 68 67 

361 211  
การเตรียม 
ศิลปนิพนธ ์

2/61 - - - - - - - 1 - - - - 1 1 

361 212  
การบริหารงาน
องค์กรเพื่องาน
ออกแบบภายใน 

1/61 4 52 12 - - - - - - - - - 68 68 

361 213  
การปฏิบัติวิชาชีพ
มัณฑนากร 

2/61 37 25 4 - - - - - - - - - 66 66 

361 214 ศิลปนิพนธ์  
W 5  นศ.ตกค้าง 

1/61 2 3 2 - - - - - - - - - 12 7 

361 214  
ศิลปนิพนธ์ W 3 
 

2/61 11 22 21 8 - - - - - - 4 - 69 62 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษ

า 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบี
ยน 

ส
อ
บ
ผ่า
น 

361 215  
ศิลปะและของ
ตกแต่งเพื่องาน
ออกแบบภายใน 

2/61 14 - 1 - - - - - - - -  15 15 

361 216  
ออกแบบฉาก 1/61 5 5 13 8 - - - - - - - - 31 31 

361 218 การ
ออกแบบตกแต่ง
แบบไทย 

2/61 4 4 1 - - - - - - - - - 9 9 

361 222 
แนวความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบภายใน  
W 1 คน 

2/61 3 1 - - - - - - - - 7 - 12 4 

361 224 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
การออกแบบภายใน 

1/61 4 6 6 2 2 - - - - - - - 20 20 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล- การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 5.1) 

ในชั้นปีที่ 1 และในชั้นปีที่ 2 เป็นการใช้หลักสูตรปรับปรุง 2560 มาแล้ว 2 ปีการศึกษา 
ในชั้นปีที่ 3 และในชั้นปีที่ 4 ยังเป็นการใช้หลักสูตรเดิม คือหลักสูตรปรับปรุง 2555 มีการน าผลของ

ประเมินแต่ละวิชามาปรับปรุงในกิจกรรมการเรียนในปีการศึกษา 2561 เป็นที่น่าสังเกตว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่
จบการศึกษารุ่นนี้เป็นนักศึกษาที่ต้องย้ายมาเรียนตลอดหลักสูตรที่วิทยาเขตพระราขวังสนามจันทร์ ท าให้เกิด
ปัญหากระทบด้านการเชิญบุคลากรมาสอนในห้องเรียน และการจัดเวลาส าหรับการดูงานนอกสถานที่ด้วย
ตนเองท าได้ไม่สะดวกนักเนื่องด้วยนักศึกษาทุกคนต้องมาอยู่หอพัก ในรายวิชาจึงมีการอ านวยความสะดวกรถ
เพ่ือศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงประสบการณ์นอกห้องเรียนโดยการเรยีนรู้จากสถานที่จริง
ร่วมกับบุคลากรทางวิชาชีพมากยิ่งข้ึน จากรายวิชาต่างๆ และได้รับผลตอบรับจากนักศึกษาท่ีดี จึงได้ขยาย
โอกาสทางการศึกษาลักษณะนี้มาสู่ทุกชั้นปีในหลายรายวิชาทั้งในหมวดวิชาหลัก วิชาบังคับ และวิชาเลือก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดวิชาด้านเทคโนโลยีที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสภาสถาปนิก  
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ตารางแสดงรหัสวิชา ชื่อรายวิชา ที่มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เฉพาะรายวิชาที่เปลี่ยนแปลง
จากปีการศึกษา 2560  และผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ 

 
ภาค/

ช้ันปีท่ี/
หน่วย
กิต 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
หมวดวิชา/การดูงานนอกสถานท่ี ที่
แตกต่างและเพิ่มเติมจากปีการศึกษา 

2560 

แนวโน้มของผลการด าเนินการที่เกิด
การเปลีย่นแปลงไปจากเดิมที่ดีขึ้น 

ปลาย/
1/3นก. 

360102 การออกแบบภายใน1 วิชาหลัก/รับฟังบรรยายสรปุจาก
ผู้บริหารโครงการ และวัดระยะ สงัเกต
หน้างานก่อนออกแบบจริง 

ท าให้นักศึกษาตระหนักและเข้าใจ
ความส าคญัของการวัดระยะและการ
สังเกตความแตกต่างระหว่างแบบและ
หน้างานจริงตามมาตรฐานวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศิลป ์

ต้น/
2/3นก. 

361103 การออกแบบภายใน2 วิชาหลัก/นศ.ดูงานโรงงานบริษัท
จอห์นสัน คอนโทรลฮิตาชิ แอร์คอนดิ
ชันนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

นักศึกษาได้เข้าใจระบบ/หลักการและ
การผลิตเครื่องปรับอากาศจากวิศวกร
เครื่องกลประจ าโรงงานเพื่อการสเปค
แอร์ที่ถูกต้องเหมาะสม 

ต้น/
2/3นก 

361104วัสดุและอุปกรณเ์พื่อ
การออกแบบภายใน 

หมวดเทคโนโลยี/ ดูงานแผนกR&D
บริษัทไทยเทคโนกลาส เวริ์คชอปน า
นวัตกรรมกระจกBSG มาสร้างสรรค์
การออกแบบ 

นักศึกษาเกิดความตระหนักถึง
ความส าคญัและเข้าใจจากการชม
โรงงานผลติสามารถประยุกต์ใช้วัสดุให้
เกิดแนวคิดเชิงนวัตกรรมให้กับแผนก
R&Dจากการเวริ์คชอป 

ปลาย/
2/3นก. 

361106 การออกแบบเครื่อง
เรือน 2 

ดูงานโรงงาน และร่วมออกแบบและ
ผลิตกบัโรงงานGUB 

นักศึกษาได้เข้าใจความส าคัญของการ
ออกแบบในกระบวนการผลิตระบบ
อุตสาหกรรม/ได้ร่วมออกแบบโต๊ะและ
น าไปสร้างจริงจัดแสดงในงานสถาปนิก
62 โดยน ามาผลิตและจ าหน่ายจรงิ 

ปลาย/ 
2/3นก. 

361108 สถาปัตยกรรมศึกษา 
2  

หมวดเทคโนโลยี/ ดูงานโครงการสิน
ธรวิลเลจซอยหลังสวน ชมโครงการ
และสถาปัตยกรรมอาคารจากบรษิัท
สถาปนิกช้ันน าระดับชาติและ
นานาชาติที่ท างานร่วมกันในโครงการ
ขนาดใหญ่แบบMix-used ชมโชว์แกล
เลอรี1่ใน4แห่งระดบัเอเชียของโคห์
เล่อร์ และชมห้องตัวอยา่งโนเบิลรมีิกซ์
ทั้ง3โครงการ 

นักศึกษาเกิดความตระหนัก
ความส าคญัของระบบ+เทคโนโลย+ี
โครงสร้าง+กฎหมายควบคุมอาคารสู่
ความเข้าใจในการน าไปใช้สร้างสรรค์
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบ
leased-holdingของบริษัทสยามสิน
ธร เข้าใจการประยุกต์เทคโนโลยสีู่
นวัตกรรมทีต่อบสนองวิถีชีวิตในการใช้
สอยพ้ืนท่ีโครงการพักอาศยัในเมือง
และสุขภัณฑ์ระดับโลกอย่างโคหเ์ลอร ์

ต้น/
3/5นก. 

361201การออกแบบภายใน4 หมวดวิชาหลัก/หมวดเทคโนโลย/ี
บูรณาการประสานพันธกิจกันเพื่อดู
งานท้ังวัน อาคารSCG100ปี อาคาร
FYI พระรามสี ่ การออกแบบภายใน
ส านักงานSEAC บริษัทขไนเดอร์
อีเลคทริค และบริษัท3M 
(ประเทศไทย) พระรามเก้า 

นักศึกษาเกิดความตระหนักถึง
ความส าคญัของความรู้ในด้าน
เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการออกแบบ 
ได้เข้าใจวสัดุใหม่ๆ  

ต้น/
3/3นก. 

361202เทคโนโลยีอาคารและ
งานระบบเพื่อการออกแบบ
ภายใน 
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ภาค/
ช้ันปีท่ี/
หน่วย
กิต 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
หมวดวิชา/การดูงานนอกสถานท่ี ที่
แตกต่างและเพิ่มเติมจากปีการศึกษา 

2560 

แนวโน้มของผลการด าเนินการที่เกิด
การเปลีย่นแปลงไปจากเดิมที่ดีขึ้น 

ปลาย/
3/5นก. 

361205การออกแบบภายใน5 หมวดวิชาหลัก/พานศ.เข้าชมโครงการ
พิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เขตพระนครและ 
โครงการ ณ สัทธา อุทยานไทย 
ด าเนินสะดวก ราชบรุ ี

นักศึกษาเกิดความตระหนักและเรยีนรู้
ถึงพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ใหม่ๆ
ที่ทันสมัยในปัจจุบันได้ด้วยตนเองเชิง
ประจักษ์ น ามาประยุกต์ใช้ได้จริงใน
การออกแบบของผลงานท่ีปรากฏใน
รายวิชา 

ต้น/
4/3นก. 

361212การบริหารงานองค์กร
เพื่องานออกแบบภายใน 

หมวดวิชาสนับสนุน/น านศ.ร่วมพธิี
เปิดและชมนิทรรศการในโครงการ
สร้างสรรคศ์ิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรมของอาจารย์ประจ า
วิชาที่อิมแพค/ดูงาน โรงแรม
GreenPIXเขาใหญ่ นครราชสมีา ชม
การบริหารโครงการและการออกแบบ
ภายใน 

นักศึกษาได้เข้าใจบทบาทของการ
บริหารงานออกแบบท่ีมผีลต่ออัต
ลักษณ์ของพื้นที่ชุมชนจังหวัดต่างๆ 
และตระหนักถึงนโยบายขององค์กรที่มี
ผลต่อการออกแบบภายในโครงการ
โรงแรมที่เขาใหญ่ซึ่งมpีainpointที่จะมี
คนมาพักผ่อนจ านวนมากเฉพาะช่วง
วันหยุดสดุสัปดาห์และวันหยดุนักขัต
ฤกษ์ 

ต้น/
4/3นก. 

361222แนวความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบ 

หมวดวิชาเลือก/พานศ.ชมโครงการ
ออกแบบภายในโรงแรมราชาปุระ 
ราชบุร ี

นักศึกษาได้ตระหนักถึงการน า
แนวความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้งานได้จริง
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจการ
ออกแบบโรงแรมในเมืองรองของ
ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
จะสังเกตได้ว่า ในปีการศึกษา 2561 ทั้ง 2 ภาคการศึกษาของทุกหมวดวิชาในทุกชั้นปี มีการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นของการทัศนศึกษาดูงาน โดยเฉพาะการเปลี่ยนสถานที่ทัศนศึกษาดูงานที่ทันยุคทันสมัยใน
หมวดรายวิชาหลัก และวิชาเลือก สะท้อนได้ถึงความเกี่ยวข้องกับคณาจารย์กับแวดวงทางวิชาชีพสถาปนิก
มัณฑนากรในสังคมภาคธุรกิจที่เป็นปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังรวมถึงการเชื่อมโยงต่อเนื่องกับยุทธศาสตร์งานวิจัย
ของชาติในด้านศิลปะการออกแบบ อันจะสังเกตได้จากการน านักศึกษาร่วมพิธีเปิด และเข้าชมโครงการ
สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของเหล่าคณาจารย์ประจ ารายวิชาที่เป็นผู้รับทุน
สนับสนุนสร้างสรรค์โครงการด้วย 

ผลลัพท์สะท้อนได้จากการน าผลการเรียนรู้ จากการทัศนศึกษานอกสถานที่มาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานการออกแบบในแต่ละรายวิชา ซึ่งสะท้อนจากเกรดนักศึกษาท่ีได้ในภาพรวมของปีการศึกษา 2561 สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน (ช่วงระหว่าง 65-100 คะแนน A-B+-B-C+) มีปริมาณรวมเป็นสัดส่วนจ านวน
ที่มากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 ซึ่งแสดงถึงผลของความส าเร็จในการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ โดยการทัศน
ศึกษาดูงานเพ่ิมเติมนอกสถานที่ใหม่ๆ ที่ให้ความรู้ความเข้าใจและความตะหนักในการน าไปใช้ เพ่ือการ
ออกแบบผลงานของนักศึกษา ส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาท้ังห้องในทุกชั้นปี จากผลการ
วิเคราะห์สัดส่วนการกระจายคะแนนในภาพรวมที่แตกต่างจากปี 2560 ซ่ึงในที่ประชุมมีความเห็นว่าควรจะท า
ให้กลายเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เมื่อท าการปรับวิทยาเขตการสอนมาที่วังท่าพระในลักษณะเดิม 
หากได้ติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากความ
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ร่วมมือของเหล่าคณาจารย์ หน่วยงานเอกชนภายนอก คณะวิชาและหน่วยงานภายนอกทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ในแต่ละรายวิชา ก าลังด าเนินการปรับปรุงเอกสาร มคอ5 และ มคอ3 ให้
แสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Learning Outcome ที่ชัดเจนของกลุ่มวิชาและแต่ละรายวิชา ที่สอดรับกัน
ในแต่ละชั้นปี เพ่ือส่งต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างต่อเนื่องกันในแต่ละชั้นปี โดยให้สอดรับกับเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ 7 ระดับ ในระบบเครือข่ายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน (AUN – 
QA) ที่น าผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Outcome) เป็นแนวทางออกแบบหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัย
ก าหนดให้หลักสูตรนี้ใช้อย่างเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

โดยในปีการศึกษา 2561 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับเข้าโดยที่ประชุม ทปอ. ที่เป็นระบบ 
TCAS มีการรับถึง 5 รูปแบบ หลักสูตรได้รับนักศึกษาได้ตามยอดโดยใช้เพียงการรับใน 3 รอบ ได้แก่ รอบยื่น 
Portfolio รอบสอบโควตาแบบมีสอบข้อเขียนและ GAT/ PAT และรอบสอบรับตรง  ท าให้มีนักศึกษาท่ีมี
ลักษณะของคุณภาพในการผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแตกต่างกัน ภาควิชาตระหนักถึงปัญหาในเรื่องนี้ เพ่ือให้ปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรธ ารงความเป็นเลิศในคุณภาพของทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าศึกษาของผู้เรียน 
ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2561 ภาควิชาได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดการเขียนทัศนียภาพภายใน เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรและวันเปิดบ้าน (Open house) วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เปิดบ้านศิลปากร เพ่ือใช้เป็นกลยุทธซึ่งเป็นช่วงก่อน TCAS 
รอบท่ี 1 ของปีการศึกษา 2562 ได้ทันก าหนด ถือเป็นสนามประกวดทักษะระดับนักเรียนนักศึกษาก่อนเข้า
ระดับอุดมศึกษาระดับประเทศแห่งแรก เพ่ือให้นักเรียนผู้สนใจจากทั่วประเทศท่ีสนใจจะสอบเข้าในหลักสูตร
ศิลปะการออกแบบภายในและ/หรือสถาปัตยกรรมภายใน ได้ใช้เป็นเวทีน าเสนอทักษะเฉพาะตนในการ
ประกวดการเขียนทัศนียภาพให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่รู้จักกับคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และภาควิชาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดเป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมและนักศึกษาวิชาชีพ ที่ติดตาม
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์และเวบไซท์ของคณะมัณฑนศิลป์และท่ีเดินทางมาสมัครประกวดที่หน้างานจ านวน
กว่า 100 คน โดยคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานการประกวดได้รับเกียรติบัตรจ านวน 5 ผลงาน 
(จากส ารวจล่าสุดนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรของปีการศึกษา 2562 พบว่ามีท้ังผู้ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศรวมอยู่ด้วยจ านวน 3 คน อันแสดงถึงคุณภาพของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียน เป็นผู้ที่มี
ความสนใจติดตามการศึกษาด้านศิลปะการออกแบบภายในของหลักสูตรอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับเจตนารมย์
ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ออกแบบกิจกรรมไว้) 

ในรายวิชา 361 101 การออกแบบ 1, 360 103 วาดเส้น 1, 360 105 ศิลปะปฏิบัติ และ 360 107 
การเขียนแบบเบื้องต้น กลุ่มรายวิชาแกนทักษะมัณฑนศิลป์ชุดนี้ จากคุณภาพของการกระจายคะแนนพบว่ามี
สัดส่วนโดยรวมของกลุ่มที่ท าคะแนนได้น่าพึงพอใจมากขึ้นโดยตลอดและต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 จากผลการทวน
สอบประจ าปี 2561 พบว่างานที่ระบุเป็นไปตามแผนการสอน ทั้งปริมาณท่ีมอบหมายตลอดทั้งภาคการศึกษา 
รวมถึงการประเมินคะแนนสอดคล้องกับคุณภาพของงาน สะท้อนถึงความรู้และทักษะที่ได้รับและพัฒนาอย่าง
ดี โดยปรับปรุงพิจารณามากขึ้นในเรื่องการใช้สีและทฤษฎีสีในวิชาออกแบบ 1 มากยิ่งขึ้น ผู้ทรงคุณวุฒิการ
ทวนสอบมีข้อคิดเห็นให้ปรับปรุงการใช้สีโปสเตอร์ให้สร้างสีสันให้ถูกต้องตามทฤษฎีสี 

ในกลุ่มวิชาออกแบบหลัก มีคะแนนนักศึกษาได้คะแนนดีเยี่ยม มีจ านวนลดลง คือวิชาเขียนแบบ
ภายใน ซึ่งเป็นวิชาปฏิบัติในห้องและการบ้านซึ่งเป็นการเรียนเขียนและการท าซ้ า เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและ
ช านาญ โดยเรียนพร้อมกับวิชาการออกแบบภายใน 1 ที่เป็นการออกแบบขั้นต้นในที่พักอาศัย ซึ่งต้องน าเอา
ความรู้จากทักษะในรายวิชาเขียนแบบภายในมาใช้อย่างเต็มที่ มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนโดยการท าโปรเจคท์ 
ออกแบบจาก 2 เป็น 3 โปรเจคท์ และเปลี่ยนพื้นที่ศึกษาจากคอนโดมิเนียมขนาดเล็กและขนาดกลาง มาเป็น
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การเรียนออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ที่นักศึกษาต้องท าความเข้าใจความต่อเนื่องของพ้ืนที่ในแต่ละฟังค์ชั่นที่
สัมพันธ์กัน ในการออกแบบพื้นท่ีใช้สอยให้ครบถ้วนได้มาตรฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิไดท้วนสอบแล้วพบว่าเห็น
สอดคล้องกับการบูรณาการรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะมาประกอบในการท างาน เพ่ือลดปริมาณงานที่ซ้อนกันลง
เพ่ือให้นักศึกษาได้บริหารเวลาไปใช้กับการสร้างคุณภาพของผลงานให้ดียิ่งขึ้น  

 
โมเดลแสดงกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร(PDCA) 

 

 

การออกแบบหลักสูตร  (A)  

หลักสูตรปรับปรุง 2560 ใช้กลไกตามเกณฑ์การปรับหลักสูตรปกติของ  สกอ. ในปี 2560 โดยน าผล
การทวนสอบทุกรายวิชา ผ่านวาระในที่ประชุมภาควิชาร่วมกันเห็นชอบ ในการปรับปรุงโดยน าผลทวนสอบ 
และผลจากข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามสัดส่วนวิชาการและ
วิชาชีพตามเกณฑ์ของ สกอ. มาเป็นแนวทางในการออกแบบหลักสูตร 2560 และมีการน ามาใช้ระหว่างปี
2560-2561 และเพ่ิงจัดการทวนสอบจ านวน 19 รายวิชาโดยไม่นับรวมวิชาศึกษาทั่วไป 
 

การด าเนินการตามหลกัสูตร (D) และการตดิตามตรวจสอบการด าเนินการ(C) 

• ในรายวิชาหลักของหลักสูตรใช้กลไกของ สกอ. ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ โดยมีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงในการจัดหาอาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้มีความรู้/ประสบการณ์ เข้ามาเติมในรายวิชาอย่าง
ต่อเนื่อง จากผลของการทวนสอบรายวิชา ในเอกสารการประเมินใน มคอ.5 และการปรับใน มคอ.3 
รายวิชา 361 102 การออกแบบภายใน 1, 361 202 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบในการออกแบบ
ภายใน, วชิา 361 201 การออกแบบภายใน 4 ซึ่งในปีการศึกษา 2561 และอีกหลายวิชาในตาราง
ด้านบน แสดงถึงการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาอยู่อย่างต่อเนื่องโดยปรับวิธีการสอน รวมถึงการ
เปลี่ยนสถานที่ศึกษาดูงานให้สอดคล้องกับการน าไปใช้ให้มากยิ่งข้ึนในทุกชั้นปี 

• มีการประชุมเพ่ือสรุปผลของวิชาศิลปนิพนธ์ ทบทวนเกณฑ์ตัดสิน และการเปลี่ยนแปลงระเบียบและ
ข้อก าหนดโดยใช้มติของวาระประชุมของภาควิชา โดยคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ สาขาการออกแบบ
ภายใน (เอกสารรายงานการประชุม เดือนธันวาคม 2561 และเดือน มิถุนายน 2562) 

• ในหลักสูตรรายวิชา 361 209 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงาน
จริง โดยมีคณะกรรมการจากภาควิชา ให้ นศ.ได้ท า INFOGRAPHIC และบรรยากาศในการท างานของ

น าประเด็นการออกแบบ
หลักสตูรและสาระของ

รายวิชาเข้าสู่วาระประชุม
กรรมการบริหาร หลักสูตร/

ภาควิชาปกติ (ผลของ
ประเมินหลักสูตรจาก

ผูท้รงคุณวฒิุตามกลไก
สกอ.) 

น าผลทีไ่ด้เสนอผ่านท่ีประชุม
ฯ เพื่ออภิปรายในวาระประ

ขมุ 

ข้อสรุปและเสนอแนะจาก
การอภิปรายในท่ีประชุมฯ 

น าผลจากอภิปรายในท่ีประชุมฯในประเด็นด้านการออกแบบ
หลักสูตรและสาระของรายวิชาไปบรรจุในการปรับมคอ.2,3 

ก าหนดแผนการปรับปรุงในรอบถัดไป ก าหนดระบบและกลไกใน
การตรวจติดตามและผู้รับผิดชอบ 
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ทั้งชั้นปี ซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ในการติดตามการท างานของ นศ.โดยให้นศ.มีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึนในการ
ติดตามกันเอง ซ่ึงได้ให้นักศึกษาจัดท าต่อเนื่องต่อมาเป็นปีที่สอง 

• ในหลักสูตร และรายวิชา 361 201 การออกแบบภายใน 4, 361 203 เทคโนโลยีอาคารและงาน
ระบบเพ่ือการออกแบบภายใน มีการศึกษาดูงานโดยคณะวิทยากร และอาจารย์พิเศษท่ีหน้างานใน
สถานที่อาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่ได้รับรองมาตรฐานด้านต่างๆ จากสถาบันรับรองระดับนานาชาติ 
เช่น การทัศนศึกษาดูงานที่อาคารสถาบัน EEC บริษัทชไนเดอร์ และบริษัท 3M (ประเทศไทย) อาคาร
รุ่งโรจน์ธนกุล และอาคาร SCG 100 ปี ในรายวิชาออกแบภายใน 4 บูรณาการร่วมกับวิชาเทคโนโลยี
อาคารและงานระบบเพ่ือการออกแบบภายใน 

• ในหลักสูตร รายวิชา 361 107 ออกแบบภายใน 3 มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
น าคณะนักศึกษาในรายวิชา เข้าท าการออกแบบร้านค้า เพ่ือพัฒนาชุมชนในตัวเมืองจังหวัดนครปฐม
และข้างเคียงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง 

 ในรายวิชา 361 207 สัมมนา และรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือประวัติศาสตร์เครื่องเรือนตะวันตก ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีการใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ ในการออกแบบและการจัดท ารายงานส าหรับ
ทุกคนและทุกทีมในรายวิชา อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้วซึ่งท าให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก
ทางความคิดและการน าเสนอต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น เป็นพื้นฐานที่ดีมากในการเตรียมนักศึกษาใน
การออกไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างดี 

  
การน าผลการตรวจติดตามไปสู่การสรุปและประเมนิเพ่ือปรับปรุง  

ในปีการศึกษา 2561 ได้ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 มาแล้ว 2 ปี จึงได้ท าการทวนสอบทั้ง 19 
วิชา เพื่อน าผลที่ได้เตรียมการส าหรับปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษา 2562 และการปรับปรุงหลักสูตรในปี 
2565 ต่อไป ซึ่งปัญหาส าคัญของด าเนินการตลอดปีการศึกษา คือ ภารกิจคณาจารย์ประจ าแต่ละท่านมีจ านวน
มาก ท าให้จัดการประชุมพร้อมกันได้ยาก โดยตลอดทั้งปีสามารถจัดการประชุมได้ 7 ครั้ง (รวมวาระพิเศษ)  
ได้แก้ปัญหาโดยการใช้วิธีพูดคุยผ่านทางระบบ LINEGROUP จึงท าการปรับลดคะแนนประเมินตนเองลงมาที่
ระดับ 3 ให้สอดรับกับการท างานจริง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

ศึกษาการรายงานผลด าเนินงาน หน้า 
45-49 

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

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน    ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3 คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ี 5.2) 
      การพิจารณาข้อมูลการกระจายคะแนนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ภาคต้นและ
ปลาย ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2559 เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลง
ของการกระจายคะแนน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับนโยบายของหลักสูตร ดังตัวเลขการกระจายคะแนนของนักศึกษา
ชึ้นปีที่ 1 ในหน้าที่ 49 จ านวน 19 รายวิชา และจากการพิจารณาผลการเรียนของ นศ.ชั้นปีที่ 2-4 (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) ท าให้ในที่ประชุมภาควิชา โดยหัวหน้าภาควิชาได้มอบหมายให้ อ.ไพบูลน์ อ.ศุภสุมนญ์ 
และอาจารย์ปาริฉัตร ช่วยกันสร้างกระบวนการเชื่อมต่อของรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกันตามภาพที่แสดงดังนี้
เพ่ือให้เห็นการเชื่อมต่อกันของรายวิชาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกัน 
  

 

ภาพแสดงการเชื่อมโยงรายวชิา โดยอาจารยไ์พบลูน์ จิรประเสริฐกูล และอาจารย์ศุภสุมนญ์  โสภาจิตต์วัฒนะ  
ในวาระการประชุมภาค เมื่อ มิถุนายน 2561 และหลักสูตรยังคงใช้ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2561 ไปจนจบตลอด

หลักสูตรในปีการศึกษา 2564 
 

โมเดลแสดงกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (PDCA) 

 

 

น าประเด็นการวางระบบ
ผู้สอนเข้าสู่วาระประชุม

กรรมการบริหาร 
หลักสตูร/ภาควิชาปกติ 
(ผลของประเมินมคอ.5) 

ผลของมคอ.5 ที่เสนอผ่านท่ี
ประชุม เพื่ออภิปรายในวาระ

ประขมุ 

ข้อสรุปและเสนอแนะจากการ
อภิปรายในที่ประชุมฯ 

น าผลทวนสอบรายวิชาในประเด็นด้านการวางระบบผูส้อนไป
บรรจุในมคอ.5 ก าหนดแผนการปรับปรุงรายวิชา และให้มผีล

ในการปรับมคอ.3ต่อไป 
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มีการวางแผน กระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (P)  
หลักสูตรฯ ใช้วาระและมติของที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชา ท าการรับรองผลของ 

มคอ.5 โดยจัดประชุมโดยคณาจารย์ที่ได้รับมอบหมายภารกิจ จัดท าแผนและการจัดการ โดยมีการด าเนินการ
ตามแผนงานไปตามขั้นตอน แต่ละรายวิชามีอาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้ดูแลไปตามหมวดรายวิชา  ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตาม สกอ.และระเบียบของสภาสถาปนิก โดยสังเกตหลักฐานที่พบได้จาก มคอ.5 และ
น าผลที่ได้มาใช้ในการปรับ มคอ.3 ของปีการศึกษาต่อไป (D) 

จากตารางความสัมพันธ์ของรายวิชา จะเห็นถึงการจัดกระบวนและกลุ่มของรายวิชาที่ส่งต่อความรู้กัน
โดยในการประชุมเดือน มิ.ย.62 หลักสูตรได้มีการปรับกระบวนรายวิชาที่เก่ียวกับเรื่องศิลปะไทยอีกครั้งโดยรอง
หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล ซึ่งจะได้ด าเนินการน ามาใช้เมื่อเปิดภาคการศึกษาต่อไป 

 

 
 

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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การติดตามผลด าเนินการวางระบบผู้สอนและการการจัดการเรียนการสอน (C)  
โดยคณาจารย์ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชา ท าการตรวจ

ติดตามผลการด าเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปแต่ละรายวิชาจะใช้ผลการรายงานใน 
มคอ.5 ท าการประเมินผลและสรุปทวนเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนการเรียนใน มคอ.3 รอบต่อไป (หลักฐาน
จาก มคอ.3 และ มคอ.5 วิชา 361 102 การออกแบบภายใน 1, วิชา 361201 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบ
เพ่ือการออกแบบภายใน, วิชา 361102 วิชา 361203 การออกแบบภายใน 1 และ 4) มีการจัดการความรู้จาก
อาจารย์ผู้สอน สร้างเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย และการ
บริการวิชาการแก่สังคม วิชาออกแบบภายใน 3 มีการออกแบบให้กับร้านค้าภายในเทศบาลนครปฐม และ
ข้างเคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาวัสดุอุปกรณ์ และวิชาออกแบบเครื่องเรือน มีการออกแบบรับให้ค าปรึกษา 
ใช้สถานที่ปฏิบัติงานท าชิ้นงานจริงร่วมกับบริษัทภายนอก โดยในปีการศึกษา 2561 ทางรายวิชาได้ประสานกับ
บริษัท The Grand UB. น าผลงานประกวดที่ชนะในกิจกรรมไปผลิตจริง เพ่ือจัดแสดง รับออเดอร์และ
จ าหน่ายจริงในงานสภาสถาปนิก 2562 และทางบริษัทได้มอบโต๊ะปรับระดับความสูงได้ ให้มาใช้ในการเรียน
การสอนวิชาการออกแบบเครื่องเรือน 1-2 ซ่ึงอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 

 

การด าเนินการตามข้อสรุปสู่การพัฒนากลไกการวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน (A) 
ภาควิชา ฯ มีการหารือประชุมระหว่างผู้สอนในแต่ละรายวิชาเพ่ือปรับการจักการเรียนการสอนจากปี

การศึกษาท่ีผ่านมา ดังเห็นได้จากการจัดตารางสอนในรายวิชามีการเปลี่ยนแปลงผู้สอนตามภาระงานให้สมดุล
และในรายวิชาการออกแบบภานใน 3 โจทย์งานได้ก าหนดขอบเขตท่ีชัดเจนกว่าเดิม เพ่ือให้เหมาะสมกับชั้นปี
ฐานความรู้ในนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และจุดประสงค์รายวิชา ผลการศึกษาท่ีได้ท าให้นักศึกษาท างานส่งได้ตาม
ก าหนด จากปีการศึกษาที่ผ่านมาที่นักศึกษาจะขอเลื่อนก าหนดส่ง 
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ภาพข้อมูลการพูดคุยและประชุมในระบบ LINEGROUP ของคณาจารย์ในภาควิชาที่มีกว่า 80% 
รวมถึงอาจารย์อาวุโส ที่ใช้ตามประสานงาน และความเข้าใจระหว่างกัน 
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ภาพบรรยากาศการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางเรียน  หลักสูตรศิลปบัณฑิต   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาขาวิชาการออกแบบภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2561 

เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2562  
 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การวางระบบผู้สอน
และกร ะบวนกา ร
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 

ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้จากการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน หน้า 43-53 

- บันทึกทวนสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
18 มิถุนายน 2562 
- มคอ.3  

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

    
การวางแผนการประเมินผู้เรียน (P) 

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

 
การด าเนินการในการประเมินผู้เรียน (D) 

โดยอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ท าหน้าที่ประเมินผลคะแนนให้กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชา และท า
การบันทึกและรายงานผลต่างๆ ลงเอกสารใน มคอ.5 เพ่ือใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการรายงานผลและ
ปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาในปีต่อไป โดยทั้งกระบวนการนี้ใช้ระยะเวลา 30 วันทัง้ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนเริ่มต้น และเสร็จสิ้นในแต่ละภาคการศึกษา 

ผลการประเมินผู้เรียนได้ผู้ตอบแบบประเมินในระบบ GOOGLE FORM จากทั้ง 4 ชั้นปี ทั้งสิ้น 69 คน 
ตอบมาทั้งสิ้น 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.63 ได้ค่าเฉลี่ย 3.45 โดยให้ข้อสังเกตเก่ียวกับอุปกรณ์โต๊ะเขียนแบบที่
เก่าและช ารุดควรปรับปรุง ซึ่งจะได้แก้ปัญหาต่อไป 

 
การติดตามและตรวจสอบการประเมินผลผู้เรียน (C)  

เนื่องจากในหลักสูตรปรับปรุง 2555 และ 2560 มีการเปลี่ยนแปลงในชั้นปีที่ 3 และจ านวนรับนศ.เท่า
เดิมคือ70 คน ดังนั้นใน มคอ.5 ของรายวิชาจึงจัดการเรียนการสอนมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง จึงได้ท าการ
เปรียบเทียบรายวิชาเพ่ือดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อย 3 ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาในรายวิชาเดียวกัน
ใน มคอ.5 รายวิชา 361 102 การออกแบบภายใน 1, รายวิชา 361 201 การออกแบบภายใน 4 และรายวิชา 
361 203 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบในการออกแบบภายใน เพ่ือให้เห็นรูปแบบของการกระจายคะแนน 
การเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา ปัญหาที่พบ และการแก้ไขปัญหาในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน โดยพบว่านักศึกษาแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันในการสนใจและการเรียนรู้ เมื่อท าการ
เปรียบเทียบค่าระดับคะแนนที่ได้ 3 ปี พบว่าการกระจายคะแนนเกาะกลุ่มไปในทิศทางเดียวกันคือผ่านเกณฑ์

น าประเด็นการประเมิน
ผู้เรยีนในมคอ.5 รายวิชา
ต่างๆ เข้าสู่วาระประชุม

กรรมการบริหาร 
หลักสตูร/ภาควิชาปกติ 
(วาระเกาะเต่า 19-21

มิย.60) 

ผลของมคอ.5 ที่เสนอผ่านท่ี
ประชุม เพื่ออภิปรายในวาระ

ประขมุ 

ข้อสรุปและเสนอแนะจากการ
อภิปรายในที่ประชุมฯ 

น าผลทวนสอบรายวิชาในประเด็นด้านการประเมินผู้เรียน
ไปบรรจุในมคอ.5 ก าหนดแผนการปรับปรุงการประเมิน

ผู้เรยีนและใหม้ีผลในการปรับมคอ.3ต่อไป ในภาคการศึกษา
ต่อไป พร้อมการก าหนดผู้ตดิตามและค่าเป้าหมายต่อไป 
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และอยู่ในระดับที่ดีและพอใช้ กลุ่มคะแนนน้อยและไม่ผ่านเกณฑ์ อยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพของ
นักศึกษาท่ีผ่านการสอบคัดเลือกและมีความปรารถนาที่จะเรียนในหลักสูตรจึงมีความพยายามและ
กระตือรือล้นในการเรียน ซึ่งจะน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาเดียวกันในหลักสูตร
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 จ านวน 2 คน และได้ค่าระดับไอ จ านวน 6 คน ในขณะที่อาจารย์ในวิชา 361205 ออกแบบ
ภายใน 5 ซึ่งเป็นวิชาบังคับหลักของหลักสูตร นศ.ติดค่าระดับ ไอ จ านวน 3 คน โดยที่นักศึกษา 2 คนที่ติด F  
เป็นคนเดียวกันทั้ง 3 วิชา โดยนักศึกษา 1 คนเป็นนักศึกษาท่ีมีอาการซึมเศร้าและยังคงตกค้างจนถึงปีสุดท้าย 
ในขณะที่อีกคนหนึ่งเป็นนักศึกษาในหลักสูตร 60 ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคซึมเศร้า โดย
คณาจารย์ในภาควิชาพยายามทัดทานให้นักศึกษาลาพักการศึกษาเพ่ือรักษาตัว แต่นักศึกษายืนกรานที่จะลง
เรียนต่อจนท าให้เกิดปัญหาติด F จนเป็นผลดังกล่าว   ชัน้ปีที่ 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
คณาจารย์ที่ด าเนินการรับผลงานแก้ไขของนักศึกษาแล้วจะได้รับคะแนนผ่านทุกคน 

จากการวิเคราะห์ภาพรวมของการเรียนนักศึกษาแล้ว พบว่าสาเหตุส าคัญของความผิดปกติทางการ
เรียนเกิดจากปัญหาสุขภาพของนักศึกษารายบุคคลซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยชั้นปีละ 1 คน ทั้งนี้ ทางภาควิชาฯ ได้
แก้ไขปัญหาด้วยการให้อาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารภาควิชาติดต่อกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดโดยตลอด ทั้งใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ  รวมถึงที่ประชุมภาควิชาได้มีนโยบายให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาเตรียมศิลปนิพนธ์ และรายวิชาต่างๆได้มีการใช้เกณฑ์การวัดผลให้คะแนนรายวิชาหลัก 
การออกแบบภายใน 1-6 ที่เริ่มต้นใช้เกณฑ์วัดผลลักษณะเดียวกันทุกรายวิชาบังคับหลักของหลักสูตร  
การติดตาม สรุปผลเพื่อน ามาสู่การปรับประสิทธิภาพในกระบวนการประเมินผลผู้เรียน (A) 

จากผลของ มคอ.5 โดยรวมทุกรายวิชา และผลการอภิปรายกันในกลุ่มคณาจารย์ผู้สอน ได้ข้อสรุปว่า
ผลของผู้เรียนที่ได้มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่จัดวิทยาเขตการสอนที่วังท่าพระไปบ้าง โดยชั้นปีต้นๆ มีทักษะ
ที่ดียิ่งข้ึนด้วยความต่อเนื่องในการท างานในรอบสัปดาห์ การติดตามตรวจสอบการท างานตนเองเปรียบเทียบ
กับเพ่ือนมีมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันงานโปรเจคท์ออกแบบมีการเปลี่ยนแปลงโดยการจัดเป็นทีมการเรียนรู้กับ
คณาจารย์แต่ละคนตามสัดส่วน 1:8 และใกล้เคียง 1:8 จึงท าให้ นศ.กับอาจารย์หลายกลุ่มสามารถแสดงความ
โดดเด่นในการท างานที่แตกต่างกันในแต่กลุ่มได้มากยิ่งข้ึน ทั้งในด้านกระบวนการออกแบบ การพัฒนาทักษะ
การออกแบบ การแก้ปัญหา การน าเสนอผลงาน การเรียบเรียงเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลมาจากการที่
เกือบทุกคน (ทั้งอาจารย์และ นศ.) ต้องย้ายสถานที่เรียนและท างานมาอยู่หอพักเพ่ือท างานและใช้ชีวิตตลอด
ภาคการศึกษา ท าให้มีความต่อเนื่องในการเรียนรู้ระหว่างสัปดาห์ และการบูรณาการของแต่ละรายวิชาที่
สัมพันธ์กันนั้นมีความสอดคล้องกัน รายวิชาของ นศ.ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ท ารายงานร่วมกันในช่วงสัปดาห์จะ
แสดงผลสมัฤทธิ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งน่าจะได้น ามาเป็นผลในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และ
รายวิชา รวมถึงวิทยาเขตที่เรียนท าให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกันต่อไปในอนาคต 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 

ในรายวิชา 361 101 การออกแบบ 1, 360 103
วาดเส้น 1, 360 105 ศิลปะปฏิบัติ และ 360 
107 การเขียนแบบเบื้องต้น กลุ่มรายวิชาแกน 
ทักษะมัณฑนศิลป์ชุดนี้ จากการกระจายคะแนน 
พบว่ากลุ่มท่ีผ่านเกณฑ์เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกับ
ทุกปีที่ผ่านมา แต่ที่ได้คะแนน A มีจ านวนน้อยลง
อย่างเห็นได้ชัด และจากผลการทวนสอบ
หลักสูตร 2561 พบว่างานที่ระบุเป็นไปตาม
แผนการสอน ปริมาณท่ีมอบหมายตลอดทั้งภาค
การศึกษา การประเมินคะแนนสอดคล้องกับ
คุณภาพของงาน สะท้อนถึงความรู้และทักษะที่
ได้รับและพัฒนาอย่างดี ตลอดจนการวัดผล
สอดคล้องกันเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีการน า
ผลการทวนสอบมาปรับปรุงในเรื่องสีและทฤษฎีสี
ให้มากยิ่งขึ้นแล้วจากความเห็นผู้ทวนสอบในปีที่
ผ่านมาซึ่งท าได้ดี  

ในกลุ่มวิชาที่มีคะแนน นศ.ผ่านเกณฑ์ลดลง 
คือ วิชาเขียนแบบภายใน ซึ่งเป็นงานปฏิบัติใน
ห้องและการบ้าน เป็นการเรียนเขียนท าซ้ าเพ่ือ
สร้างความคุ้นเคยและความช านาญ โดยเรียน
พร้อมกับวิชาออกแบบภายใน 1 ผู้ประเมินพบ
เห็นการน าผลทวนสอบมาปรับปรุงโดยมีการบูร
ณาการรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะมาประกอบในการ
ท างาน เช่น การเขียนแบบ และการเขียน
ทัศนียภาพ ควรบูรณาการเพ่ือลดปริมาณงานที่
ซ้ าซ้อนกันลง เพื่อให้ได้คุณภาพผลงานที่ดียิ่งขึ้น 

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

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน    ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4 คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF (ตัวบ่งช้ี 5.4) 

โมเดลแสดงกระบวนการในด าเนินการตามกรอบ TQF (PDCA) 

 

     
อ้างอิงและปรับปรุงจากโมเดลกระบวนการของหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ข้อที่ ตัวบ่งชี้การด าเนินการผลงาน ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อย

ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

หลักสตูรจดัการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสตูรใน 
ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง 
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสตูร โดยอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 6 คนได้เข้าร่วมประชุม
ทุกครั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมี
คณาจารย์ประจ าภาควิชาผู้ทรงคณุวุฒิ
ท่านอื่นๆ ร่วมด้วยเสมอ 

เอกสารประชุมภาควิชาและ
หลักฐานการลงนามการ
ประชุม 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี  

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ไดผ้่าน
ความเห็นชอบจาก สกอ. วันท่ี 31 พ.ค.
60 และมีหนังสือประทับตราเพื่อแจ้งให้
ทราบผลการพิจารณาจากส านักงาน
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
(สกอ.)  

มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

หลักสตูรให้อาจารยผ์ู้สอนจัดท า มคอ.3 
และ มคอ.4 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
ก่อนเปิดภาคการศึกษาครบถ้วนทุก
รายวิชา โดยด าเนินการจัดส่งให้แก่
หลักสตูรไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

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

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้
ครบทุกรายวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตล่ะภาค
การศึกษา ทางหลักสตูรก าหนดให้
อาจารยผ์ู้สอนทุกรายวิชาจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ครบทุกรายวชิาที่
จัดการเรียนการสอนภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา  

มคอ.5 รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา / 
มคอ. 6 รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ของแต่ละรายวิชา 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา  

ทางหลักสูตรจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2561 
ภายใน 60 วัน  

รายงานผลการด าเนินงาน 
มคอ.7  
 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561หลักสูตรมีการทวน รายงานการประชุมการทวน
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ข้อที่ ตัวบ่งชี้การด าเนินการผลงาน ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา  

สอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 จ านวน 19 รายวิชา คิดเปน็ร้อย
ละ 90 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
ของช้ันปีท่ี1และ 2 ใน ปีการศึกษา 
2561 

สอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้ปีการศึกษา 2561 
ไม่ได้นับวิชาGEN ED แต่มี
การรายงานผลคะแนน 

7 มีการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มีการปรับปรุงจากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี
การศึกษา 2561 

รายงานผลการด าเนินงาน 
มคอ.7 ปีการศึกษา 2561 

8 อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน  

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม ่2 คน  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรฯ บันทึกการพัฒนา
ตนเอง 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง  

ในปีการศึกษา 2561 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร จ านวน 6 คน 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพครบทุกคน รวมถึงคณาจารย์
ประจ าภาควิชาท่านอ่ืนๆด้วย 

สรุปการเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร  
ผศ.ชัยณรงค์ อบรมประกัน
คุณภาพAUNQA 
อบรมการบุคลากรการ
ท่องเที่ยว 
และอ.5 ท่านเข้าร่วมสัมนา
คณาจารย์ที่เกาหลี (เว้น ผศ.
เอกพงษ)์ อ.ไพบลูน์มีการ
อบรมพัฒนาตนเองด้วยการ
ท างานวิชาชีพ (สัมภาษณ์
บุคลากร) 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อป ี 

ปีการศึกษา 2561หลักสูตรมีบุคลากร
สนับสนุนการเรยีนการสอน เพิ่มเติม
จ านวน 1 คน แต่เข้ามาในภาคปลาย จึง
ยังไม่ครบรอบการอบรมพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ โดยจะด าเนินการ 
ในป ี2562 ในขณะเดียวกันม ี
อาจารย์ประจ าหลักสตูรไดร้ับการอนุมัติ
ให้ศึกษาต่อต่างประเทศ 1 ท่าน  

ผศ.ชัยณรงค์ รับทุนของคณะ
เพื่อการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก โดยยังคงไมล่า
เรียน มาแล้วจ านวน4ภาค
การศึกษา/ผ่านการน าเสนอ
หัวข้อวิทยานิพนธ ์
แล้ว โดย อ.พสุ ลาไปศึกษา
ต่อและได้รบัอนุมัติเรียบร้อย
แล้ว 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0  

ทางหลักสูตรได้ประเมินระดับความพึง
พอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสตูร โดยได้รับคะแนน  4.00 จาก
คะแนนเตม็ 5.0  

รายงานผลความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสตูร (กองแผนงาน 
มศก.)  
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ข้อที่ ตัวบ่งชี้การด าเนินการผลงาน ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี

ต่อบัณฑติใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนน 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสตูรได้
ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่พบว่าไดร้ับ
คะแนน 4.22 จากคะแนนเต็ม 5.0 

รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่
(ผลการเก็บข้อมูลหลักสูตร
โดยคณุวิไลศร ีจากการใช้ 
LINE GROUP ของภาควิชา) 
การส่งแบบสอบถาม 
ไปให้บัณฑติ เพื่อบัณฑิต
น าไปให้ผู้บังคับบญัชาตอบ
แบบสอบถาม และส่งกลับ
มายังภาควิชาฯ 

 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  บันทึกประชุมภาค  61 

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

  มคอ2 

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

  มคอ3, 5 

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

  เอกสาร มคอ5 

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

  เอกสาร มคอ7 

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

  เอกสารทวนสอบปี
2560 และ 2561 
วิชาแกนทวนสอบซ้ า
ครั้งท่ี 2 

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

  ตารางความสัมพันธ์
รายวิชา 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

  อ.ใหม่ที่รับเข้ามีอายุ
งานไม่ถึงปีจึงยังไม่
เข้าเกณฑฯ์ 

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  ตารางช้ีให้เห็นการ
พัฒนาท่ีคณะจัดด้าน
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

อาชีพและด้านอ่ืนด้วย
แสดงถึงความสนใจ
ของผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่หลากหลาย 

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

  มี 1 คน มีการพัฒนา 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.00  มีบัณฑติหลักสูตรฯ ใน
ปีการศึกษา 2563 
 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.22 
 

 มีผู้ใช้บัณฑติในปี
การศึกษา 2564  

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้ 10   
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 10   

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

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

แนวทางการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1. คณาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรแตล่ะท่านมีทัศนคติที่
หลากหลายต่อการบริหาร
หลักสตูรให้มีประสิทธิภาพ 
หัวหน้าภาคฯจึงเป็น 1 ท่านใน
หลักสตูรนี ้
2. มีอาจารย์ประจ าหลักสตูรเป็น
ผู้บริหารคณะ/บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา(โครงการพเิศษ) 
3.ยังมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก
หลายท่านมคีุณสมบตัิเข้าเกณฑ์
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสตูรนี ้

1. การก าหนดสมัฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรจาก
ทัศนคติที่หลากหลายของอาจารย์
ประจ าจึงเป็นเรื่องท้าทายของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปัจจุบันไดร้ับความอนเุคราะห์
จากรองหัวหน้าภาคฯฝ่าย
วิชาการร่วมเป็นอีก 1 ท่านใน
หลักสตูร 
2. ใช้การประนีประนอมภารกจิ
ต่างๆของอาจารย์ที่มีจ านวนมาก
เพื่อสัมฤทธิผลตามวตัถุประสงค์

การสร้างกลไกการมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตรจากทุกภาค
ส่วนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
สร้างกลไกการบริหารหลักสูตร
ที่สามารถน าข้อคดิเหฯ็
เสนอแนะจากทุกภาคส่วนท่ีมี
ส่วนไดเ้สียอย่างหลากหลาย
อย่างเป็นระบบและเช่ือถือได้
อย่างเป็นธรรม 
(stakeholders)เช่นจาก
อาจารย์ประจ า อาจารย์อาวุโส 
ศิษย์เก่าที่มีกว่า 60 รุ่น สมาคม

การใช้social 
media จากผู้
ให้บริการต่างๆ 
เช่น 
Facebook 
Instragram 
LINE 
Googleform 
Google 
classroom 
Elearning เวบ
ต่างๆที่ใช้
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ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

แนวทางการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ของหลักสูตรร่วมกัน 
3. การกระจายภารกจิแตล่ะด้าน
ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรยัง
สามารถพัฒนาเพื่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้
อีกมาก 

วิชาชีพ สภาวิชาชีพตาม
กฏหมาย ผู้ปกครองนักศึกษาท่ี
ศึกษาอยู่และที่เป็นศิษย์เก่า 
รวมถึงบริษัทรัฐและเอกชนท้ัง
ในและต่างประเทศท่ีมีการใช้
งานบัณฑิตในหลักสตูร อาจารย์
ประจ าหลักสตูรการศึกษาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพ่ึงพาระบบ
จากเทคโนโลยสีื่อสารให้
เปลี่ยนแปลงได้ทันต่อความผัน
ผวน (Disruption) เพื่อสร้าง
นโยบายของภาควิชาท่ีได้รับ
การรับรองการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องที่ทันยุค 

รวบรวมข้อมลู
ที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาผล
สัมฤทธิตาม
วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร   

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)  

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ
การ

ตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

- - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2561  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิด

สอน 
มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
361 221  
การน าเสนอผลงานฯ 

2/61 เป็นวิชาเลือก ไมม่ี
นักศึกษาลงทะเบียน 

เป็นวิชาที่น่าสนใจเรยีนรู้ ภาคมีมติ
ให้คงไว้ โดยให้หาวิธีจูงใจให้เด็ก
เรียนเช่นผลเพียงผ่าน/ไมผ่่านแบบ
รายวิชาสัมนาการออกแบบ เป็นตน้ 

 

 
              จากการทบทวนพบว่า ในปี 2560 มีนักศึกษาไมเ่ลือกลงทะเบียนเรียนจ านวน 6 วิชา แต่ในปี 
2561 มีผู้เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชามากยิ่งขึ้น 5 วิชา (วิชาโครงการศึกษาส่วนบุคคล วิชาพรรณไม้ในการ
ตกแต่ง วิชาแนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ วิชาการออกแบบตกแต่งแบบไทย วิชานวัตกรรมความรู้
ในการออกแบบตกแต่งภายใน โดยเหลือเพียงรายวิชาเดียวที่ไม่มีคนลงคือ วิชาการน าเสนอผลงาน จากการ
วิเคราะห์พบว่าเป็นวิชาที่จะมีการบ้านที่ใช้เวลาและเสี่ยงต่อการได้รับคะแนนน้อยจากงานน าเสนอแนวใหม่ แต่
การเปลี่ยนแปลงในการลงรายวิชาเลือกเพ่ิมขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในหลักสูตรปรับปรุง 2555 แสดง
ถึงทัศนคติและความสนใจในการเรียนเฉพาะบุคคลในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ดีขึน้อย่างเห็นได้ชัด แม้
การเปลี่ยนแปลงการสอนจากวิทยาเขตวังท่าพระมาเป็นพระราชวังสนามจันทร์ นศ.ก็ยังสนใจเรียนวิชาเลือก
มากขึ้นกว่ายุคหลักสูตร พ.ศ.2555 แสดงถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและทัศนคติของผู้เรียนปัจจุบัน ในหลักสูตร
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วิชาชีพตามกฏหมายควบคุมในปัจจุบันที่แตกต่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผลเสริมแรงอีกประการหนึ่งคือ การ
เหมาจ่ายค่าเล่าเรียน (22 หน่วยกิต) ท าให้วิชาเรียนที่น่าสนใจถูกลงทะเบียนโดยที่ไม่ได้เสียเงินเพิ่มก็อาจเป็น
ตัวช่วยในการตัดสินใจด้วย ท าให้เห็นแนวโน้มว่าหลักสูตรอาจท าการศึกษาถึงรายวิชาอ่ืนๆ ด้านศิลปะการ
ออกแบบที่ นศ.จะมีความนิยมเพ่ิมต่อไปในอนาคตได้ 
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2561  

หลักสูตรไม่ได้รับการรายงานว่ามีปัญหาในส่วนนี้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหารายวิชาถูกท าให้งวดขึ้น
จากการปรับเพ่ิมลด ยุบรวม จากหลักสูตรปรับปรุง 2555 ที่ผ่านมา ท าให้มีประสิทธิภาพในการจัดการความรู้
ที่มากขึ้น ส่งผลให้การจัดการความรู้ในการออกแบบหลักสูตร 2560 ของแต่ละรายวิชาในหมวดต่างๆ ที่
ด าเนินการไปแล้ว 2 ปีการศึกษาต่อเนื่องไม่เห็นปัญหา ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นหลักสูตรวิชาชีพ การสะสมความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ออกแบบไปใช้ในชั้นปีที่สูงขึ้น ระดับของอาคารสาธารณะที่ต้องมีกรอบและข้อจ ากัดมาก
ขึ้นทางกฏหมาย การอนุรักษ์และการประหยัดพลังงาน รวมถึงความยั่งยืน จะเป็นองค์ความรู้ที่ท้าทายต่อ
บริบทความสามารถเฉพาะบุคคลของผู้เรียนในการออกแบบสร้างสรรค์โครงการในระดับที่สูงขึ้นของชั้นปีที่ 3
และ 4 ต่อไป โดยอาจจะสังเกตทิศทางของหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติในโครงการศิลปนิพนธ์ปัจจุบันจะพบว่า 
ลักษณะหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ มีจ านวนหัวข้อโครงการประเภทศูนย์ศึกษาให้ความรู้ หรือโครงการ
สาธารณประโยชน์ที่ไม่ใช่โครงการธุรกิจ มีจ านวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งหัวข้อประเภทนี้มีความจ าเป็นต้อง
อาศัยความรู้ที่กว้างขวางกว่าความรู้ทางวิชาชีพในการเก็บข้อมูลลงพ้ืนที่กับกลุ่มข้อมูลชนิดเฉพาะเจาะจงมาก
ยิ่งขึ้น การเรียนรายวิชาต่างๆ ของชั้นปีที่ 3 และ 4 ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการเรียนการสอนในหลายหมวดวิชา ในปีการศึกษา 2561 มีการเปลี่ยนสถานที่ทัศนศึกษาดูงานมากข้ึนใน
วิชาเทคโนโลยีอาคารและงานระบบ วิชาออกแบบภายใน 4 และ 5 ที่ไปดูงานทั้งอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ใน
เมือง รวมถึงโครงการพิพิธภณฑ์ต่างจังหวัดที่เป็นกระแสน่าสนใจ อย่าง ณ สัทธา ราชบุรี รายวิชาสัมมนา มี
โจทย์เพิ่มเติม เรื่อง AR และ Disruptive & Design Thinking และเป็นรายงานที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม
ในการน าเสนอ รวมถึงมีการท าคลิปประชาสัมพันธ์ใน Social Media สู่ภายนอก เป็นต้น หรือการ
เปลี่ยนแปลงโจทย์ฝึกออกแบบในระดับต่างๆ ให้สอดรับกับแนวโน้มทัศนคติค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่
ยังคงให้ได้ผลสัมฤทธิทางการเรียนในลักษณะเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในรายวิชา Sketch Design  

 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ไม่ม ี - - - - - 

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา) เนื่องจาก มคอ.5 ส่วนใหญ่ของแต่ละรายวิชาจะด าเนินการไปตามตารางท าให้
การวิเคราะห์ภายในให้มองคุณภาพได้ยาก แต่ที่สังเกตเห็นได้ชัดจะเป็นการอ้างอิงข้อมูลการกระจายคะแนน
และการวิเคราะห์ที่แสดงผลย้อนหลังมากกว่า 1 ปีการศึกษา ซึ่งมีให้เห็นใน มคอ.5 ในหมวดรายวิชาหลัก และ
วิชาในหมวดเทคโนโลยี ทั้งภาคการศึกษาต้นและปลาย ทั้งนี้ทุกรายวิชามีการน าผลประเมินโดยนักศึกษามาใส่
ในด้านท้ายของ มคอ.5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาที่มีข้อสังเกต เช่น วิชา 361203 เทคโนโลยีอาคารและงาน
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ระบบในการออกแบบภายใน จะมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สอนที่ผู้ประเมินท าการรายงานต่อระบบ จากเหตุผล
ดังกล่าวได้น าเข้าสู่ที่ประชุมหลักสูตรเมื่อมิถุนายน 2561 จากการวิเคราะห์ผลของรายวิชาท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงผู้สอนใหม่ให้สอดรับกับข้อคิดเห็นและเสนอแนะของผู้เรียน อันแสดงถึงความเอาใจใส่ติดตาม ต่อ
ข้อคิดเห็นของผู้เรียนของผู้ประสานรายวิชาอย่างชัดเจน 
 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
360 101  
การออกแบบ 1 
 

1/61  
 คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ น าผลการ

ประเมินโดยนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาคุณภาพการสอนให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ศึกษา  ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้
ซึ่งมาตรฐานตามที่ได้ก าหนดในข้อมูลเฉพาะของ
หลักสตูร ตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หลักสตูรศลิป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ทั้งนี้  ผลที่ได้จาการประเมินของนกัศึกษาน ามา
พิจารณาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดท า
มคอ.2 หลักสตูรศลิปบณัฑิต  สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มคอ 5 

360 103  
วาดเส้น 1                                   1/61  

  
มคอ 5 
 

360 105   
ศิลปะปฎิบัติ              1/61  

  
มคอ 5 
 

360 107  
การเขียนแบบ
เบื้องต้น                                             

1/61  
  

มคอ 5 

360 111  
ภูมิปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค์ 

1/61  
  

มคอ 5 

360 112 
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น 

1/61  
  

มคอ 5 

361 103  
การออกแบบ
ภายใน 2 

1/61  
  

มคอ 5 

361 104  
วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อการออกแบบ
ภายใน 
 

1/61  

  
 
มคอ 5 

361 105 
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 1 
 

1/61  

  
 
มคอ 5 

361 106  
การออกแบบเครื่อง
เรือน 1 
 

1/61  

  
มคอ 5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
360 102  
การออกแบบ 2  2/61  

  
 
 

มคอ 5 

360 104  
วาดเส้น 2                                        2/61  

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ น าผลการ
ประเมินโดยนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาคุณภาพการสอนให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ศึกษา  ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้
ซึ่งมาตรฐานตามที่ได้ก าหนดในข้อมูลเฉพาะของ
หลักสตูร ตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หลักสตูรศลิป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ทั้งนี้  ผลที่ได้จาการประเมินของนกัศึกษาน ามา
พิจารณาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดท า
มคอ.2 หลักสตูรศลิปบณัฑิต  สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มคอ 5 
 

360 106  
ศิลปะปฎิบัติ 2 2/61  

  
มคอ 5 

360 108  
ศิลปะไทยปริทัศน์                                                 2/61  

  
มคอ 5 
 

361 101  
การเขียนแบบ
ภายใน 

2/61  
  

มคอ 5 

361 102  
การออกแบบ
ภายใน 1 
 

2/61  

  
มคอ 5 

361 107  
การออกแบบ
ภายใน 3 
 

2/61  

  
มคอ 5 

361 108 
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 2 
 

2/61  

  
มคอ 5 

361 109  
การออกแบบ
เครื่องเรือน 2 
 

2/61  

  
มคอ 5 

361 110  
ประวัติการ
ออกแบบภายใน
และเครื่องเรือน
ตะวันตก 

2/61  

  
 
มคอ 5 

361 111 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 1 

2/61  

  
มคอ 5 

361 201 1/61    
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
การออกแบบ
ภายใน 4 

 
 
มคอ 5 

361 202  
เทคโนโลยีอาคาร
และงานระบบเพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 

1/61  

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ น าผลการ
ประเมินโดยนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาคุณภาพการสอนให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ศึกษา  ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้
ซึ่งมาตรฐานตามที่ได้ก าหนดในข้อมูลเฉพาะของ
หลักสตูร ตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หลักสตูรศลิป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ทั้งนี้  ผลที่ได้จาการประเมินของนกัศึกษาน ามา
พิจารณาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดท า
มคอ.2 หลักสตูรศลิปบณัฑิต  สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ต่อไป 
 

มคอ 5 

361 203 
มัณฑนศลิป์ไทย 

1/61  
 มคอ 5 

361 204 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 2 

1/61  

 มคอ 5 

361 205 
การออกแบบ
ภายใน 5 

2/61  
 มคอ 5 

361 206 
แบบอย่างศิลปะ
ตกแต่งตะวันออก 

2/61  
 มคอ 5 

361 207 
สัมมนาการ
ออกแบบภายใน 

2/61  
 มคอ 5 

361 208 
วิธีวิจัยเพื่อการ
ออกแบบภายใน 

2/61  
 มคอ 5 

361 218 
การออกแบบ
ตกแต่งแบบไทย 

2/61  
 มคอ 5 

361 220 
ออกแบบภูมิทัศน์ 

2/61  
 มคอ 5 

361 215 
ศิลปะและของ
ตกแต่งเพื่องาน
ออกแบบภายใน 
 

2/61  

 มคอ 5 

361 216 
ออกแบบฉาก 

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 
“เป็นผู้น าความคิดสร้างสรรค์ และทักษะศิลปะระดับสูง” ซึ่งน่าจะได้ท าการศึกษาในภาพรวมด้านนี้จากวิชาที่
เรียนต่อไป     
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม ดูจาก มคอ 5 ของทุกรายวิชาใน
หลักสตูรไม่พบว่ามสี่วนไหนไมม่ี
ประสิทธิผล 

- มคอ 5 
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

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

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

1. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาคณะ
มัณฑนศลิป์ “AUN-QA 
Imprementation and Gap 
Analysis” ระหว่างวันท่ี 28-29 
พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์
การออกแบบศิลปากร ช้ัน 1 
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ์

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

น.ส.วิไลศร ี
ช านาญกิจ 

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

ก าหนดการ 
บันทึกเรียนเชิญ
เข้าร่วมโครงการ 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

ผศ.เอกพงษ์  
ตรีตรง 

ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ตอบ
ข้อซักถาม 

2. โครงการจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรคร์ะดบันานาชาต ิ
2018 Pacific Rim 
International Exhibitions. 
Hue University Vietnam.  
19 December - 24 
November 2018. 
 
 

คณาจารย์
ประจ าภาควิชาฯ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

เผยแพรผ่ลงานสร้างสรรค์ระดับ
นานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

สูจิบัตร 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการจัดแสดงนิทรรศการ 
เผยแพรผ่ลงานคณาจารยภ์ายใต้
ความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร และ 
Kookmin University  
ประจ าปี 2562 30 เมษายน – 4 
พฤษภาคม 2562 
ณ  Chohyung Gallery, 
College of Art & Design,  
Kookmin University, 
Seoul,Korea 
 

คณาจารย์
ประจ าภาควิชาฯ 
 
 
 

- แลกเปลีย่นประสบการณร์ะหว่าง
คณาจารย์ต่างสถาบัน และเผยแพร่
ความรู้ให้กับนักศึกษา ระดมความ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความเปน็
เลิศดา้นศิลปะและการออกแบบ
อย่างสร้างสรรค์ การบริหารองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการ
สร้างสรรคเ์พื่อก้าวสู่คณะวิชา
ทางด้านศิลปะ และการออกแบบท่ี
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติ เพื่อพัฒนาทักษะและ
ประสิทธิภาพของบุคลากรภายใน
องค์กร  ให้มีความช านาญและมี
ความรอบรู้ แสดงนิทรรศการ และ
เผยแพรผ่ลงานสร้างสรรค์ระดับ
นานาชาติ 

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

4. เข้าร่วมอบรมโครงการเชิง
ปฏิบัติการส าหรับบุคลากรผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว
และการบริการ  เพื่อยกระดบั
ศักยภาพการท่องเที่ยวทุกมิต ิ
8-10 พฤษภาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

ผศ.ชัยณรงค ์
อริยะประเสริฐ 

- ได้รับความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับ
ทางการท่องเที่ยวและการบริการ  
เพื่อยกระดับศักยภาพการ
ท่องเที่ยวทุกมิติ 
 
 

ประกาศนียบตัร 

5. เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง 
EdPEx Overview และการ
บริหารองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จด้วยเกณฑ์ EdPEx 

ผศ.ชัยณรงค ์
อริยะประเสริฐ 

- เพื่อวิพากษ์ SAR คณะน าร่อง
เตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการ 
EdPEx 200 ของ สกอ. และสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจ EdPEx 

บันทึกข้อความ
ที่ศธ 6803.9/ว.
019 ขอเชิญเข้า
ร่วมโครงการ
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

7-8 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสริิรทธร 
(องค์กรมหาชน) ตลิ่งชัน 

Overview รวมทั้งการแลกเปลีย่น
เรียนรู้การพัฒนาองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จด้วยเกณฑ์ EdPEx 
จากสถาบัน/หน่วยงานท่ีมี
ประสบการณ์ในการขับเคลื่อน
องค์กรด้วย 
 

อบรมฯ จาก
กองประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
ส านักงาน
อธิการบด ี

6. เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง 
“EdPEx Criteria คณะวิชา/
หน่วยงาน  วันท่ี 5-6 มิถุนายน 
2562 ณ ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต ช้ัน 4 อาคารโสมสวลี  
คณะศึกษาศาสตร์  
ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรม 
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ 
พระราชวังสนามจันทร ์

อ.กศิตินทร 
ชุมวรานนท์ 

- เพื่อส่งเสริม  พัฒนาองค์ควมรู้ใน
การบริหารจัดการองค์กรสูค่วาม
เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx 
สามารถเข้าใจเนื้อหาของเกณฑ์
และข้อก าหนดในแตล่ะหัวข้อ 
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในโครงร่าง
องค์กรกับรายหมวดและผลลัพธ์ 

ส าเนาบันทึก
ข้อความที่ ศธ 
6830.9/ว.250 
จากกองประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
ส านักงาน
อธิการบด ี

7. เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง 
การบริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  เพื่อเผยแพร่ (Thai 
Qualification Register : TQR) 
และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์
การประกันคณุภาพภายในระดับ
หลักสตูร รุ่นท่ี 6 ระหว่างวันท่ี 4-
5 เมษายน 2562 ณ ห้อง
ภาณมุาศ ช้ัน 10 โรงแรมรอยลัริ
เวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ชัยณรงค ์
อริยะประเสริฐ 

- เพื่อเผยแพร่และรับรองมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ประกันคณุภาพฯ 
หลักสตูร 

หนังสือเชิญเข้า
ร่วมโครงการ

อบรมฯ/
รายงานการ

ประชุม
คณาจารย์

ประจ าภาควิชา 
ครั้งท่ี 2/2562 
วันศุกร์ ที่ 5 

เมษายน 2562 

8. กิจกรรมเวริ์คชอประดับ
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 
 

ผศ.ชัยณรงค ์
อริยะประเสริฐ 

- เพื่อให้คณาจารย์  ศิลปิน  นัก
ออกแบบ  นักศกึษาชาวไทยและ
ศิลปินชาวต่างชาติได้ปฏิบตัิงาน
และสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะ
ร่วมกัน  เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้กิจกรรม 
Workshop  Sketch design  

ประกาศ 
นียบัตรเข้าร่วม
โครงการ 
รายงานการ
ประชุม
คณาจารย์
ประจ าภาควิชา 
ครั้งท่ี 1/2562 
วันพุธ ที่ 20 
กุมภาพันธ2์562 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

9. วิทยากรโครงการอบรม  
"จากหิ้งสู่ชุมชน" ครั้งท่ี  9 
ปีงบประมาณ 2562 
บรรยายหัวช้อ Design Thinking 
และการสรา้งสรรค์งานศิลปะ 
ตัดแปะกับการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมพื้นถ่ิน" 
ณ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า   
อ าเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบรุ ี
15 มีนาคม 2562 

ผศ.ชัยณรงค ์
อริยะประเสริฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมบรรยาย  การฝึกปฏิบตัิทักษะ 
และกิจกรรม แบ่งกลุม่ 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มโีอกาส
น าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนลัสังคม  
เพื่อเพ่ิมทักษะการสอนศิลปะ 
แก่ครูส าหรับน าไปใช้ในการเรียน
การสอน 

หนังสือเชิญเป็น
วิทยากร
บรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA 
Implementation and Gap 
Analysis ณ ห้องประชุมไทย
ประกันชีวิต ช้ัน 4 อาคารโสม 
สวลี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
7 พฤษภาคม 2562 

ผศ.ชัยณรงค ์
อริยะประเสริฐ 

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

แบบตอบรับ 
เอกสาร
ประกอบ
โครงการ
ฝึกอบรม 

11. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการจดัการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไปการ
เรียนรูต้ามแนว Outcome-
baseed education  
ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนีย์ ไผท
ฉันท์ ช้ัน 3 อาคารโสมสวลี คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 19-20 มกราคม 2562 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดการเรยีนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ณ ห้องประชุมนริศรานุ
วัติวงศ์ ช้ัน 4 ส านักงาน
อธิการบดี ตล่งชัน  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 31 มกราคม 2562  

ผศ.ชัยณรงค ์
อริยะประเสริฐ 
อ.สัญญา   
สุขพูล 

- ได้รับความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับ 
1.เรื่อง แนวคิดและหลักการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ (OBE) 
2.การก าหนดผลการเรยีนรู้ที่
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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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

12. เข้าร่วมโครงการอบรม 
การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา 
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร   
ครั้งท่ี 1 จัดโดยคณะจติรกรรม 
ประตมิากรรมภาพพิมพ์ ร่วมกับ
คณะมณัฑนศลิป์ ณ ห้องประชุม
ส านักงานคณบดี ช้ัน 2  
วันท่ี 22 มีนาคม 2562 

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

- ได้รับความรูค้วามเข้าใจผลงานเพือ่
จดลิขสิทธ์ิเพื่อประโยชน์ต่อการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
ระดับหลักสตูร 

บันทึกข้อความ
เรียนเชิญเข้า
ร่วมโครงการ
อบรม 

13. โครงการบรรยายพิเศษ A 
lecture of Italian design โดย 
Giulio Capellini & Francesco 
Sorrentino ที่ ห้องประชุม ยาใจ 
จิตรพงศ์ คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ วันท่ี 28 มกราคม 
2562  

อ.สัญญา  
อ.กศิตินทร 
อ.เอกชาติ 
ผศ.ชัยณรงค ์
ดร.นุชภางค ์
อ.สลลิ 
อ.ปาริฉัตร 
อ.ภาคย์ธีร์วัฒน ์

- ได้รับความรูค้วามเข้าใจ ผ่าน
กระบวนการคดิ และมุมมอง ของ 
designer จาก ประเทศ อิตตาลี ที่
มีความสามารถ ท าให้ ได้เห็นถึง
ความแตกต่างและ ความส าคญั
ของงานออกแบบ ในรูปแบบที่ต่าง
ออกไป รวมถึง การรับฟังมุมมอง
ในการท างาน ก็ได้ความรู้ และ
สามารถน ามาปรับใช้กับการเรยีน
การสอนได้  

หนังสือเชิญเข้า
ร่วมกิจกรรม 

14. วิทยากรบรรยายโครงการจัด
ปาฐกถาราชบัณฑติสญัจร : 
ส านักงานศิลปกรรม  ประจ า
พุทธศักราช 2562 
ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562  
ณ ห้องแกรนด์บอลรูมแสนสุข 
โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ าเภอ
เมือง  จังหวัดชลบุร ี

ศ.เอกชาต ิ
จันอุไรรตัน ์

- บรรยายร่วมกับวิทยากรจ านวน 3 
ท่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
เรื่อง เรื่อง ศิลปะกับชีวิตในสังคม 
4.0 

หนังสือเชิญ 
ที่ รภ 0004/ว
460 ลงวันท่ี 21 
มีนาคม 2562 
ลงนามโดย
นางสาวกนกวลี 
ชูชัยยะ 
เลขาธิการราช
บัณฑิตยสภา 
 

15. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  
คณาจารย์และนักศึกษามีก าหนด
เดินทางไปน าเสนอผลงาน 29
ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561, 
นักศึกษาไปน าเสนอผลงานท่ี 
Swinburne University และ 
RMIT University (Royal 
Melbourne Institute of 
Technology University) 

ศาสตราจารย์
เอกชาติ จันอุไร
รัตน์ แจ้งว่า 
คณาจารย์
ประจ าหลักสตูร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ  
 

 คณาจารย์และนักศึกษาร่วม
น าเสนอผลงาน และเผยแพร่
ผลงาน 

ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

ประเทศออสเตรเลยี จ านวน 21 
คน โดยมี ศาสตราจารย์เอกชาติ 
จันอุไรรตัน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จริวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปณุยลิขติ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ ระหว่างวันท่ี 
26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 
2561 
16. โครงการ BKKDW 2019 
Talk & Workshop กิจกรรมเติม
ความรู้และแรงบลัดาลใจ  
จากนักสร้างสรรค์ของไทย  
และต่างประเทศ ท่ี TCDC 
( Thailand creative & design 
center ) ในงาน Bangkok 
Design week 2019 Fusing 
Forward ผสานสร้างสู่อนาคต 
วันท่ี 26 มกราคม – 3 
กุมภาพันธ์ 2562 

อ.พสุ  จารุศิร ิ
อ.ศุภสุมนญ ์
โสภาจิตต์วัฒนะ 

- ได้รับความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับ
การออกแบบในหลากหลายแง่มุม
และได้รับฟังประสบการ์ณของนัก
ออกแบบหลายๆท่าน ท่ีสามารถ
น ามาปรับใช้ในงานสอนและงาน
ออกแบบได้  

เอกสาร
ประกอบ
โครงการอบรม 

17. โครงการพัฒนานกัศึกษา 
และอาจารย์แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ทักษะและ 
ประสบการณ์ระดับนานาชาต ิ
ณ เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์  
จัดโดยสมาคม มณัฑนากรแห่ง
ประเทศไทย TIDA และสมาคม
สถาบันการออกแบบภายในแห่ง
เอเชีย AIDIA ระหว่างวันท่ี 29 
กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 
2562 

อ.สลลิ  
สมัครพงศ ์
อ.ศุภสุมนญ์ 
โสภาจิตต์วัฒนะ 

- 1.ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนของหลักสูตรและภาควิชา  
2.เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และ
ทักษะให้กับนักศึกษาและอาจารย์
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในโครงการ 
โดยท างานร่วมกับนักศึกษาและ
อาจารย์ต่างชาตติ่างภาษาระดับ
นานาชาติในต่างประเทศ 
3.เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้
พัฒนาและแสดงทักษะเฉพาะตน
ในโครงการร่วมกับนักศึกษาและ
อาจารย์ต่างชาติในต่างประเทศ
พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นอันเป็น
ประโยชน์จากวิทยากรต่างชาต ิ
และต่างวัฒนธรรม 
4.ส่งเสรมิการท างานในกรอบ
กระบวนการ เสมือนการปฏิบตัิงาน
จริง 
5.กิจกรรมเวริ์คชอปนานาชาต ิ

หนังสือเชิญเข้า
ร่วมกิจกรรม  
โครงการฯ 
รายงานการ
ประชุม
คณาจารย์
ประจ าภาควิชา 
ครั้งท่ี 3/2561 
เมื่อวันอังคารที่ 
11 มิถุนายน 
2562 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

6.ส่งเสรมิการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมผา่นการท างานร่วมกัน 

18. โครงการสร้างสรรค์ศลิปะ
ร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม 
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงถึงอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น 
จังหวัดนครราชสีมา 
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุมพันทิพย์   
อาคารนิวรสทิพย์   
อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร 
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 
ณ หอประชุมวทญัญู 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตนครราชสมีา 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา 
วันพุธท่ี 26 มิถุนายน 2562 
ณ  ห้องประชุมค ามอกหลวง  
ช้ัน 5 อาคาร M-Square 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
อ าเภอเมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย 
วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562  
ณ โรงแรมรอยลัไดมอน 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรุ ี

ผศ.เอกพงษ์   
ตรีตรง 
 
รศ.ร.ต.อ.ดร.
อนุชา  แพ่ง
เกษรและ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ 

- ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงถึงอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น ท าหน้าที ่
ออกแบบอัตลักษณ์จังหวัด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ควบคุม
การด าเนินงานบรรยายเรื่องการ
การถอดรหสั 
4 DNA ให้ผู้เข้าร่วมอบรมภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ภาพกิจกรรม 
 

19. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ณ ปัณธารา รีสอร์ท 
14-16 มิถุนายน 2562 
 

 น.ส.วิไลศรี  
ช านาญกิจ 

ได้รับความรูค้วามเข้าใจไปใน
แนวทางเดียวกัน เรื่องเกณฑ์การ
จัดท า KPIs (Key Performance 
Indicator) ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ
ของงาน  และเข้าใจเรื่องการ
บริหารงานแบบ Flat 
Organization 

ก าหนดการ
โครงการพัฒนา
บุคลากร 

20. เดินทางไปราชการเพื่อเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษและเยี่ยม
ชมงานเกี่ยวกับการก่อสร้างและ

ผศ. เอกพงษ์  
ตรีตรง 

- ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและ
เผยแพรผ่ลงานในครั้งนี้ 

ภาพกิจกรรม 
บันทึกข้อความ 
ที่ศธ 6803.7/- 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

การออกแบบตกแต่งภายใน 
ณ ราชอาณาจักรเบลเยยีม   
ระหว่างวันที่ 8-17 เมษายน 
2562 

ลงวันท่ี 14 
มีนาคม 2562 
เรื่อง ขออนุมัติ
ให้บุคลากรใน
สังกัดเดินทางไป
ราชการ ณ 
ราชอาณาจักร
เบลเยยีม 
รายงานการ
ประชุม
คณาจารย์
ประจ าภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
คณะ
มัณฑนศลิป ์
ครั้งท่ี 2/2562 
วันศุกร์ ที่ 5 
เมษายน 2562 

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

ผศ. เอกพงษ์  
ตรีตรง 

- บรรยายพิเศษให้ความรู ้
หัวข้อ “The  innovation design 
For Hotel by 4DNA theory on 
Wednesday, 5th 
 
  June 2019 
 Myanmar Expo @ Furtune 
Plaza  in Yangon , Myanmar 

ภาพกิจกรรม 
รายงานการ
ประชุม
คณาจารย์
ประจ าภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
คณะ
มัณฑนศลิป ์
ครั้งท่ี 2/2562 
วันศุกร์ ที่ 5 
เมษายน 2562 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

22. วิทยากรบรรยาย 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การระดมความคิดเห็น 
(Brianstorming) 
โครงการพัฒนารปูแบบสินคา้และ
บริการเพื่อการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 
(ชุมชนท่องเที่ยวยุค 4.0) 
ในปีงบประมาณ 2562  
บรรยายหัวข้อ "การก าหนด
ต าแหน่งผลติภณัฑผ์้าทอมือ 
พื้นเมือง จังหวัดมุกดาหาร" 
ณ ห้องประชุมภผูาเทิบ วิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร 
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
20-21 มกราคม 2562 

รศ.ร.ต.อ.ดร.
อนุชา  แพ่ง
เกษร 

- ร่วมบรรยายให้ความรู้กับวิทยากร 
ในการท าวิจัยการค้นหาและการ
สร้างอัตลักษณ์ชุมชนระดมความ
คิดเห็น  แลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสินค้า
และการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
ในปีงบประมาณ 2562 
  

หนังสือเชิญเข้า
ร่วมเป็น
วิทยากร
บรรยายประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ 

23. ศึกษาดูงานโครงการสมัมนา
การเผยแพร่ผลงาน 
ด้านการออกแบบของคณาจารย์
และนักศึกษา  
หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ  
สาขานวัตกรรมการออกแบบบ 
และการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย ์
ณ Pine Bay Hotel Kusadasi 
ประเทศตุรกี  10-16 ตุลาคม 
2561 

รศ.ร.ต.อ.ดร.
อนุชา  แพ่ง
เกษร 

- เผยแพรผ่ลงานด้านการออกแบบ
ศึกษาดูงานด้านสถาปตัยกรรม
ระดับโลก สามารถน าความรู้ที่
ได้รับทางดา้นการเรียนการสอน 
มาปรับแผนการสอนในหลักสูตร
   

ภาพกิจกรรม 
 

24. เดินทางไปศึกษาดูงาน
ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษา 
หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ  
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้าน
การออกแบบต่างประเทศ  
ศึกษาดูงานมรดกโลก และ 
สถาปัตยกรรมตะวันออก  
ณ กรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
17-22 ตุลาคม 2561 

คณาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
รศ.รตอ.ดร.
อนุชา แพ่ง
เกษร/ 

- ได้รับความรูเ้กี่ยวกับเรื่องการ 
ออกแบบโรงแรม สถาปัตยกรรม 
ตะวันออก ประเทศจีน  
เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอน 
ในหลักสูตร  

ภาพถ่าย
กิจกรรม 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

25. เดินทางไปศึกษาดูงาน
ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษา 
หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ  
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้าน
การออกแบบต่างประเทศ  ณ 
ประเทศญี่ปุ่น 14-19 พฤษภาคม 
2562 
 
 
 
 

รศ.รตอ.ดร.
อนุชา แพ่งเกษร 
และคณาจารย์
ประจ าหลักสตูร  
 
 
 
 
 
 
 

- เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ เพื่อไป   
เยี่ยมชมศลิปะการออกแบบ
โรงแรมและสถาปัตยกรรม ศึกษาดู
งานศิลปะกลางแจ้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์กับนักออกแบ
และน าความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงาน   
เพื่อน ามาพัฒนาการท างาน
ถ่ายทอดให้กับนักศึกษา  
และบุคลทั่วไปท่ีสนใจงาน
ออกแบบ   

ภาพถ่าย
กิจกรรม 

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

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

- ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมระดับโลก 
คณาจารย์สามารถน าความรู้ที่
ได้รับทางดา้นการเรียนการสอน 
มาปรับแผนการสอนในหลักสูตร 

ภาพถ่าย
กิจกรรม 

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

อาจารย์ภาคย์ธิร์
วัฒน์  บุญมี 
อาจารย์ประธาน
เลิศงาม  

- ศึกษาดูงานด้านศลิปะ และการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อน ามา
ปรับประยุกต์ใช้ในการเรยีนการ
สอน 

ภาพกิจกรรม
โครงการ 

 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 4 ระดับ 4 4 
5.2 ระดับ 4 ระดับ 4 4 
5.3 ระดับ 4 ระดับ 4 4 
5.4 10 จาก 10 ข้อ  10 จาก 10 ข้อ  5 

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

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

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

2. หลักสูตรมีโอกาสบูรณาการข้ามศาสตร์ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตในเรื่องคุณภาพชีวิต และเทคโนโลยี
ยุคใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

หมวดที ่6 
การบริหารหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

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

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

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

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยส านักหอสมุดมีการสั่งหนังสือ
ตามท่ีภาควิชาฯร้องขอไปอย่างสม่ าเสมอ ท าให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาการท่ีทันต่อยุคสมัย 

4. ปีการศึกษา 2560 คณะมัณฑนศิลป์ ท าการติดตั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จ านวน 60 เครื่อง เพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา ท าให้มีความ  
ก้าวหน้าทางวิชาการท่ีทันต่อยุคสมัย 

5. คณะมัณฑนศิลป์ มีการด าเนินการติดตั้งระบบ wi-fi ใน
อาคาร ศิลป์พีระศรี 3 ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ส าหรับการเรียน
การสอน เพ่ือ ให้ นักศึกษา และ อาจารย์ สามารถเข้าถึงข้อมูล
ส าคัญในการเรียนรู้ได้ในทุกพ้ืนที่ 

6. ภาควิชาฯ ด าเนินการจัดซื้อแผ่นติดตั้งผลงานให้กับนัก 
ศึกษา ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะให้ การตรวจงานมีความราบรื่น 
และ เป็นการแสดงผลงานที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ ในการเรียนรู้ 
ระหว่างนักศึกษาต่างชั้นปี 

7. คณะมัณฑนศิลป์ ท าการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่บริเวณห้อง 
ชั้น 1 อาคาร ศิลป์พีรศรี 3 ให้เป็น พ้ืนที่ส่วนรวมส าหรับ
อาจารย์และนักศึกษา เพ่ือประโยชน์การใช้สอย นอกเหนือจาก
เวลาการเรียนการสอน ในช่วงเวลาปกติ 

บันทึก
ภาควิชา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 

 
 

8. ภาควิชาฯ ด าเนินการจัดซื้อโต๊ะเขียนแบบมาตราฐาน
ให้กับนักศึกษา ด้วยความมุ่งหมายในประสิทธิภาพการท างาน
ของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

9. ภาควิชาฯ ด าเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิ์ภาพสูง โดยก านหดให้มีจ านวนเพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษา เพ่ือผลส าเร็จในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

10. ภาควิชาฯ ด าเนินการติดต่อ วางแผน และปรึกษาเจรจา
กับบริษัทขายโปรแกรม AchiCAD ส าหรับการสร้างผลงาน 2 
มิติและ 3 มิติ รวมทั้งโปรแกรม BIM  ส าหรับนักศึกษาเพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพในสร้างสรรค์ผลงานและสร้างองค์
ความรู้ด้านโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับยุค
ปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน (D) 
การติดตั้ง ระบบ Wifi ส าหรับสนับสนุนมีความจ าเป็นมาก 

ส าหรับระบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน  ในปีการศึกษา 
2560 ทางคณะมัณฑนศิลป์ ด าเนินการติดตั้งระบบการ
เชื่อมต่อที่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ในบริเวณอาคารศิลป์พีระศรี 3 
เพ่ือประโยชน์ต่อปัจจัยการเข้าถึงข้อมูลความรู้ของนักศึกษา 
ทั้งนี้ยังคงพบ ปัญหาเกี่ยวเนื่องกับความเสถียร ของระบบรับส่ง



91 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สัญญาณ ส่งผลให้นักศึกษาของหลักสูตรบางส่วน รวมถึง 
อาจารย์ ยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ระบบสัญญาณ Wi-Fi 
ของตนเองเพ่ือการเชื่อมต่อค้นคว้าข้อมูล 

ระบบห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ได้ท าการติดตั้ง
คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จ านวน 60 เครื่อง เป็นสิ่งอ านวยทางการ
ศึกษาที่จ าเป็น และ เป็นช่องทางที่ส าคัญในการฝึกฝนทักษะ
เฉพาะทางท่ีส าคัญส าหรับการเตรียมพร้อมนักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาชีพ ตามเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนด
ไว้ ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่สามารถรองรับข้อมูลและใช้
ปฏิบัติการโปรแกรมที่มีความซับซ้อนและทันสมัย ส่งผลให้
ทักษะเทคนิค และ ผลลัพธ์ ที่ได้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 

สืบเนื่องจากขนาดของพ้ืนที่ของห้องปฏิบัติการมีขนาดที่
จ ากัด จ านวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งไม่สามารถท าให้
สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา 70 คนได้ นักศึกษาบางส่วนน า
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแบบพกพามาใช้ เพ่ือให้การเรียน
การสอนส าหรับ นักศึกษาทุกคนเป็นไปได้โดยพร้อมเพรียงกัน 
ในปีการศึกษา 2561 ภาควิชา ได้รับต าราและหนังสือเกี่ยวข้อง
กับการออกแบบ และ อุปกรณ์ วัสดุส าหรับการศึกษาเป็น
จ านวนมาก ด้วยความอนุเคราะห์ จาก อ.จรินทร์ รอดประเสริฐ 
ทางภาควิชาขอความร่วมมือ จากภาคคณะจัดตั้งพ้ืนที่ส าหรับ
การเรียนรู้ เพิ่มเติม บริเวณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 
2 อาคารศิลป์พีระศรี 3 เพ่ือจุดประสงค์ที่จะให้ นักศึกษา ได้
ประโยชน์เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ที่มีอยู่เดิม 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
กระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(C) 

จากปัญหาส าคัญในการตรวจสอบของสิ่งสนับสนุน คือ 
สัญญาณไม่คงที่ ในพ้ืนที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน ทาง
ภาควิชาฯ ได้จัดท าหนังสือไปยังคณะวิชาเพ่ือทราบ และให้
ด าเนินการแก้ไข (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

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

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

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

ตึกศิลป์พีระศรี 3 ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่หลักที่ใช้ส าหรับ
การจัดการเรีนการสอนของหลักสูตร มีระยะเวลาการเปิดปิด
ตึกที่จ ากัด เมื่อผ่านพ้นเวลาตามคาบการเรียนการสอน 
นักศึกษาจึงไม่มีสถานที่ ส าหรับการปฏิบัติงานนอกเวลา และ
ยังส่งผลกระทบโดยตรงกับการปฏิบัติงานแบบกลุ่ม 
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการ
ปรับปรุง(A) 

ในขณะเดียวกันได้มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาโดยการ
ตรวจสอบจุดขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตในพ้ืนที่บริการ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายสัญญาณ Wi-fi ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การด าเนินการทางภาควิชา รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจาก การ
ขาดการดูแลอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบกระจายเสียง 
ระบบการฉายภาพ อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการต่อระบบมัลติมิ
เดีย ภาควิชา จึงด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนะต่อ ภาคคณะ 
เพ่ือร้องขอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความรู้ความสามารถ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 ส าหรับ ดูแลระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์

อิเล็คโทรนิค ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และ มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทางภาควิชา อยู่ในกระบวนการ 
การหาข้อมูลเพิ่มเติม ส าหรับการจัดซื้อโปรแกรมระยะสั้น แบบ
ปีต่อปี เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ใช้ โปรแกรมที่ทันต่อยุค
สมัย เข้ากับสถานะการปัจจุบันที่ มีการเปลี่ยนแปลงของระบบ
คอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว 

ในด้านการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับการเรียนการ
สอน ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชามอบอุปกรณ์
เครื่องเขียนให้กับนักศึกษาใหม่จ านวน 70 ชุด เพ่ือเป็นการ
ปลูกฝังความส าคัญในการฝึกทักษะในการลงมือท านอกเหนือ
จากนั้น ภาควิชาได้จัดหาหมวกนิรภัย จ านวน 85 ใบเพ่ือใช้ 
ส าหรับนักศึกษาในรายวิชาที่มการลงส ารวจพื้นที่จริง เพ่ือความ
ปลอดภัยของนักศึกษาและปลูกฝังจิตรส านึกของนักออกแบบที่
ดี 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

ทางคณะ มีการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ิมเติม ส าหรับการเรียนรู้นอก
เวลาเรียน เป็นจ านวนหนึ่งห้องเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับ
นักศึกษาหลังเวลาปิดอาคาร แต่การใช้งานยังไม่สะดวก และไม่
เพียงพอ ทางภาควิชาจะท าการเสนอแนะให้เปิดพ้ืนที่เพ่ิมเติม
ส าหรับการเรียนรู้หลังเวลา ที่ตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษาอย่างแท้จริง 

ผลกระทบจากขนาดของห้องเรียนกับจ านวนนักศึกษาไม่
สอดคล้องกันท าให้พ้ืนที่ในการน าเสนอผลงานและปฏิบัติงาน
ไม่เพียงพอ ทางภาควิชาได้จัดหาแผ่น PVC BOARD มาใช้
ทดแทนผนังที่  ส าหรับการติดผลงานเพ่ือท าการน าเสนอ ทั้งนี้ 
ในวาระการประชุมภาควิชา ได้มีมติให้ ลดจ านวน ผลส าเร็จที่
ต้องจัดพิมพ์และสนับสนุนให้ใช้รูปแบบการส่งผลงานที่ เป็น 
Soft Files หรือ Digital File แทน ปัจจุบันการน าเสนอผลงาน
ที่ทางภาควิชาพยายามปรับใช้เ พ่ือแก้ปัญหาเรื่องพ้ืนที่ไม่
เพียงพอ คือการท าให้ทุกอย่างอยู่ในระบบการจัดการแบบ 
Mobile หรือ ระบบการน าเสนอที่ไม่ตายตัวสามารถ
เคลื่อนย้ายที่ได ้

การน าเสนอผลงานนักศึกษา ทางภาควิชา เสนอให้มีการ
ติดตั้งระบบ Projector ท างานร่วมกันในหลายมิติ เพ่ือแสดง

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

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

เพ่ิมประสิทธิภาพในการแสดงออกซึ่งแนวความคิดของ
นักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะมัณฑนศิลป์ ด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียนและสั่งซื้อ
ครุภัณฑ์ใหม่ในทุกปีการศึกษา เพ่ือบ ารุงรักษาและจัดหา
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 3/1  = 3.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน เป็นสาขาที่สามารถหาแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ได้จากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมากมาย และด้วยเป็นสาขาด้านการออกแบบท าให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใจ
ถึงการปรับตัวและออกแบบวิธีการเรียนเพ่ือให้เหมาะสมกับการขาดแคลนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ ซึ่งสิ่งที่
ส าคัญยิ่งมากที่สุดคือการสนับสนุนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและการจัดหาสถานที่ ครอบคลุม
ถึงอุปกรณ์ท่ีจะช่วยส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ อาทิเช่น ระบบการกระจายเสียงในทุกห้องเรียน จอแสดงผลที่
มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพียงพอที่ทั้งชั้นเรียนสามารถใช้ได้พร้อมกันเป็นสิ่งที่หลักสูตรตระหนักและให้
ความส าคัญอย่างยิ่งและพยายามจัดการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2561  
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2.  การมี 2 วิทยาเขต ช่วยสนับสนุนในการเรียนรู้ของนักศึกษาในทุกมิติ  อาทิ  การบริการชุมชน   
การท านุบ ารุงและทางวิชาการ 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หากทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารต่าง ๆ ให้สะดวกต่อการใช้งาน จะเพ่ิมความคล่องตัวในการ
สอน และยังเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา   

 2. การสนับสนุนการเรียนรู้โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอน และพ้ืนทีส่วนกลาง
ในการเรียนรู้ การปฏิบัติการ ให้เหมาะสมกับจ านวนของนักศึกษา เป็นช่องทางการเรียนรู้ทั้งในห้องและนอก
ห้องเรียน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติงานเสมือนการท างานจริง และเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี ปัญหาที่พบคือ ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับให้นักศึกษาปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และการเปิด -ปิด
ห้องท่ีตรงเวลาเกินไป ท าให้ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานที่ต้องการความต่อเนื่อง 

 3. เรื่องการสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทหนังสือ ต ารา ในแต่ละปีห้องสมุดกลาง จะให้อาจารย์เสนอ
รายชื่อหนังสือที่มีความประสงค์จะให้ห้องสมุดท าการจัดซื้อ 
           4. เรื่องพัสดุ และครุภัณฑ์ ประเภทสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ที่เอ้ืออ านวยให้คณาจารย์ใช้ในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการสอนของคณาจารย์ ทั้งนี้ ยังพบปัญหา
ความไม่พร้อมและสมบูรณ์ของอุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ สืบเนื่องจากการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
ท าได้ไม่ทั่วถึง และบางส่วนไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง 
           5. ผู้ดูแลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขาดความเชี่ยวชาญการเตรียมโปรแกรมและความพร้อมของอุปกรณ์ 
เกิดปัญหาทุกภาคการศึกษา ถ้าบุคลากรมีความเชี่ยวชาญตรงหน้าที่ภาระงาน จะสามารถอ านวยความสะดวก
และพัฒนาการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดซื้อเครื่องฉายที่สามารถแสดงผลในหลายมิติพร้อมกันได้ จะท าให้นักศึกษา
เกิดความเข้าใจในความต่อเนื่อง และความสัมพันธ์ของการวางผังพ้ืนที่ใช้สอย ภาพด้าน ภาพตัด ภาพเสมือน
จริง และวัสดุ  

7. การพัฒนาทางกายภาพให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนรวมถึงให้งบประมาณสนับสนุนสิ่งเรียนรู้
เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานสากล 

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 เพ่ือค้นคว้าข้อมูลออนไลน์จาก TCDC โดยตรง   

9. ภาควิชาฯ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท GUB Furniture ในการมอบโต๊ะปรับระดับได้
จ านวน 2 ตัว เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
1. หลักสูตรมีโอกาสบูรณาการขา้มศาสตร์ 
ให้เกิดประโยชน์กับคุณภาพชีวติและ
เทคโนโลยยีุคใหม่ จึงควรบูรณาการความรู้
ความสามารถในการปฏิบตัิงานวิชาชีพให้เป็น
ที่ประจักษ์มากข้ึน 

คณาจารย์รับทราบและ
เห็นชอบ 

ภาควิชาฯได้เร่ิมด าเนนิการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ในบางรายวิชาแล้ว แต่ยงัไม่มีแผนการ
ติดตามประเมนิผลตรวจสอบคณุภาพของโมเดล
การเชื่อมโยงองค์ความรู้ของแต่ละรายวชิาทีจ่ัด
กลุ่มชุดความรู้ที่ภาควิชาใช้ในปทีี่แล้ว เพื่อ
น าไปสู่แนวปฏบิัติที่เปน็เลิศต่อไป 

2.  ควรพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภท
อื่นๆ นอกเหนือจากผลงานสร้างสรรค์  เช่น 
หนังสือ ต ารา และงานวิจัย 

คณาจารย์รับทราบและ
เห็นชอบ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า  ได้
พัฒนาผลงานวิชาวิชาการ อาทิ หนังสือ ต ารา 
และงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวนหลายท่าน ดังต่อไปนี้ 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์ 
ของอาจารย์ ของศาสตราจารย์ 
ดังนี ้
หัวหน้าผู้วิจัย.(2560)หลักการพืน้ฐานของ 
วิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ  
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ ์
ของหลักสูตรดษุฎีศิลปะการออกแบบ.  
สถาบนัวิจัยและพัฒนา นครปฐม,  
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมัณฑนศลิป ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
หนังสือ ได้แก่  
เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ (2559).  
Home Interior 4.0. กรุงเทพฯ.  
บ้านสวน อัมรินทร์พริ้นติ้ง.132 หน้า. 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
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 : ทุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 
,สถาบันวจิัยและพฒันามหาวิทยาลัยศิลปากร  
หนังสือ ของ ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง ดังนี ้
เอกพงษ์ ตรีตรง.(2561). 4DNA , 
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ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

ปี 2561,กรุงเทพฯ: พิมพ์โดยบรษิัทดีไซน์ชาแนล
มัลติมีเดีย.342 หน้า. 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
ของผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง ดังต่อไปนี ้
เอกพงษ์ ตรีตรง (2561). “โครงการพิษณุโลก
เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการ
ถอดรหัสอัตลักษณ์ (4 DNA) ด้วยไอเดีย 
พิษณุโลก พลิกโลก”.ปทุมธาน,ี ส านักงาน
จังหวดัพิษณุโลกกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด. จ านวน 233 หน้า. 
เอกพงษ์ ตรีตรง (2561). “โครงการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดระยองสู่ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืนกิจกรรมถอดรหัส 4 DNA และการ
ออกแบบภาพลักษณ์รวมจังหวัดระยอง”.
ปทุมธาน,ี ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและ
ส านักงานจงัหวัดระยอง กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวัด.  
จ านวน 262 หน้า. 
เอกพงษ์ ตรีตรง (2561). “ปฏิบัติการถอดรหัส
การพัฒนาสมุทรสาครเมืองแห่งความสุข (4 
DNA)”ปทุมธาน,ี ผู้ว่าราชการจงัหวัด
สมุทรสาคร และส านักงานจังหวัดสมุทรสาคร 
กลุ่มงานยทุธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด. จ านวน 262 หน้า. 
ต ารา ของ ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี ดังนี ้
เทิดศักดิ์ เหล็กดี. (2561). ทัศน ศิลปะไทย. 
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มนีเซอร์วิสซัพ
พลาย. 268 หน้า. 
เป็นต าราที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือการเรียน
การสอนรายวิชา 360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์ 
และรายวชิาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาด้าน
ศิลปกรรมไทยที่เนน้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ 
รูปแบบ ลักษณะส าคัญและสุนทรียภาพของงาน
ศิลปกรรมไทย 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์ 
ของอาจารย์ ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล 
ดังนี ้
นุชนภางค์  แก้วนิล.  
อนุชา  แพ่งเกษร สลลิ  สมัครพงศ์  
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การน าไปด าเนินการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

(2561). “ภาวะน่าสบาย 
ทางอุณหภูมิส าหรับสภาพแวดล้อม 
ที่ใช้การระบายอากาศโดยวิธี 
ธรรมชาติ ภายในศูนย์นันทนาการ 
ส าหรับผู้สูงอายุ Thermal  
Comfort in Naturally  
Ventilated Areas for  
Recreational Center of the Elderly” 
นครปฐม,สถาบันวิจัย 
และพัฒนามหาวทิยาลัยศิลปากร.  
จ านวน 95 หน้า. 
นอกจากนี้ อาจารยป์ระจ าหลักสูตรได้จัดท า
เอกสารประกอบการสอน 
ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ  
โดยภาควิชาฯมีความเห็นว่าเนื้อหาและความรู้ 
ในเอกสารประกอบการสอนของแต่ละรายวชิาฯ
เป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 

3. ควรสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
นักศึกษาในด้านที่เก่ียวข้องกับวชิาชพีร่วมกับ
องค์กรระดับนานาชาติ 

คณาจารย์รับทราบและ
เห็นชอบข้อคิดเห็น 
จากผู้ประเมิน 

ภาควิชาฯมีการส่งเสริมนักศึกษา 
ในการพัฒนานักศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพร่วมกับองค์กรระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2561 ภาควิชาฯได้
จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ระดับ
นานาชาติ ร่วมกับสมาคมสถาบนัการศึกษาการ
ออกแบบภายในแห่งเอเชีย (AIDIA)  สนับสนนุ
โดยสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) 
ณ เกาะเซบู ประเทศฟิลปิปนิส์  ระหว่างวันที่ 
28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 25 
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะให้กับ
นักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
โครงการ โดยท างานร่วมกับนักศึกษาและ
อาจารย์ต่างชาติ ต่างภาษาระดบันานาชาติใน
ต่างประเทศ  เพื่อให้นักศึกษาและอาจารยไ์ด้
พัฒนา  และแสดงทักษะเฉพาะตนในโครงการ
ร่วมกับนักศึกษาและอาจารย์ตา่งชาติใน
ต่างประเทศ    พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นอันเป็น
ประโยชน์จากวิทยากรตา่งชาติ     และต่าง
วัฒนธรรม   และเพื่อสร้างความคุ้นเคย 
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ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

ในการท างานกับความขัดแย้งและความ
หลากหลาย  อันเปน็ปกติในโลกอนาคต 

4. ควรพัฒนากายภาพให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน รวมถึงให้งบประมาณด้านสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ เพื่อการจัดการให้ได้
ตามมาตรฐานสากล 

คณาจารย์รับทราบและ
เห็นชอบ 

ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เล็งเห็นความส าคัญเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ส าหรับนักศึกษา โดยส านักหอสมุดกลาง  
ได้สั่งหนงัสือตามรายชื่อหนังสือตามที่ภาควชิาฯ
เสนอขออนุมัติจัดซื้อในทุกภาคการศึกษา  ส่งผล
ดีต่อระบบการเรียนการสอน เกิดความก้าวหนา้
ทางวชิาการทีท่ันต่อยุคสมัย  

  คณะมัณฑนศิลป์ ท าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
บริเวณห้อง ชั้น 1 อาคาร ศิลป์พีรศรี 3 ให้เป็น 
พื้นที่ส่วนรวมส าหรับอาจารย์และนักศึกษา เพื่อ
ประโยชน์การใช้สอย นอกเหนือจากเวลาการ
เรียนการสอน ในช่วงเวลาปกติ 

 ภาควิชาฯ ด าเนินการจัดซื้อโต๊ะเขียนแบบ
มาตราฐานให้กับนักศึกษา ด้วยความมุ่งหมายใน
ประสิทธิภาพการท างานของนักศึกษาเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ 

 ภาควิชาฯ ด าเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ที่
มีคุณภาพและประสิทธิ์ภาพสูง โดยก านหดให้มี
จ านวนเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  เพื่ อ
ผลส าเร็จในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

   ภาควิชาฯ ด าเนนิการติดต่อ วางแผน และ
ปรึกษาเจรจากับบริษัทขายโปรแกรม AchiCAD 
ส าหรับการสร้างผลงาน 2 มิติและ 3 มิติ รวมทั้ง
โปรแกรม BIM  ส าหรับนักศึกษาเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิ์ภาพในสรา้งสรรค์ผลงานและสร้างองค์
ความรู้ด้านโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับยุคปัจจบุัน 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 25 ธ.ค.61 (หลักสูตรปรับปรุง) 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ
ประเมิน 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

1. อยากให้เน้นภาษาอังกฤษ 
สอดแทรกไปในทุกวชิาเรียน 
เพือ่โอกาสในอาชีพ และเป็น
พื้นฐานในการเรียนต่อ  
 
 

คณาจารย์เห็นชอบ และทีป่ระชมุรับทราบถึงข้อวิพากษ์ และไดด้ าเนินการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาฯที่มีการเนน้การใช้ภาษาอังกฤษ เช่น วิชา 361 110   History of Western 
Interior and Furniture Design  และ รายวชิา 361 207  Seminar for Interior Design 
สืบเนื่องจากปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ที่ผา่นมา ทางภาควิชามีมติให้ เร่ิมต้นการ
เรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดในรายวิชา 361 204 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับการ
ออกแบบภายใน และรายวิชา 361 207 ภาษาอังกฤษเพื่อสัมมนาการออกแบบภายใน อีก  
ทั้งในปีการศึกษา 2561 ทางภาควิชา จะเพิ่มเติมรายวชิาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
เพิ่มเติมอีกหนึ่งวิชาได้แก่ 361 110 ภาษาอังกฤษเพื่อประวัติการออกแบบเครื่องเรือนตะวันตก 
ทั้งนี้  ผูป้ระสานงานรายวชิาในหลายรายวชิาฯ อยู่ระหว่างด าเนินการน าภาษาอังกฤษสอดแทรก
เนื้อและรายละเอียดการเรียนสอน โดยจะด าเนินการในปีการศกึษา 2562 ในรายวิชา 361 109 
สถาปัตยกรรมศึกษา 2 

2. ควรมีห้องเวิร์คช้อป ที่
นักศึกษาสามารถท างานร่วมกัน 
อุปกรณท์ี่เพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษา 

จัดให้นักศึกษาจัดท า work shop  กลุ่มย่อยในชั้นเรียน และให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ระหว่างกลุ่ม 

3. อยากให้สอนอ้างอิงกับของ
จริงมากกว่าการดูรูป เชน่ เขียน
ดีเทล ก็อยากให้มีวัสดุดีเทล
จริงๆ มาให้ดู ไม่ใช่ลอกจากดี
เทล 

ภาควิชาฯได้ขออนุมัติน านักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ 
จากทางคณะฯ เพื่อไปศึกษาดูงานในสถานที่จริง  โดยมีรายวิชาฯที่ไปศึกษานอกสถานที่ ในปี
การศึกษา 2561  
ดังตัวอย่าง ได้แก่ 
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. อยากให้มีแหล่งหาความรู ้
การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ
เรียน มีการสอนโปรแกรมที่
ทันสมัยตามทีบ่ริษัทข้างนอกใช้
งานกันจริงๆ เช่น 3d Max, 
Revit 

ในรานวชิาคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบภายใน ภาควิชาฯได้เชิญอาจารย์พิเศษที่มีความ
เชี่ยวชาญมาสอนนักศึกษา  โดยในรายละเอียดการสอนได้ระบุเนื้อหาเก่ียวกับ 3d Max  
Sketch up และในส่วน Program  Revit  ภาควิชาฯ ด าเนินการติดต่อ วางแผน และปรึกษา
เจรจากับบริษัทขายโปรแกรม AchiCAD ส าหรับการสรา้งผลงาน 2 มิติและ 3 มิติ รวมทั้ง
โปรแกรม BIM  ส าหรับนักศึกษาเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพในสร้างสรรค์ผลงานและสร้างองค์
ความรู้ด้านโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับยุคปจัจุบัน 
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ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ
ประเมิน 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

5. อยากให้เน้นพื้นฐานการ
เขียนรูปมากที่สุด การตรวจงาน
ที่เป็นระบบ มีเวลาชัดเจน
ส าหรับนักศึกษาแตล่ะคนและมี
สถานทีท่ี่พร้อม เพิ่มการสอน
ปฏิบัติมากยิง่ขึ้น ถ้าเปน็ไปได้ 
ควรเชิญวิทยากรมาพูดถึง
ปัญหา แนวทางแก้ไขที่อาจจะ
เกิดขึ้นหน้างานจริง 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอน ในรายวชิาวาดเสน้ 1 วาดเส้น 2 ศิลปะปฏิบัติ 1 ได้
สอนและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับพืน้วาดภาพการเขียนรูป และวาดภาพสถาปัตยกรรมด้วยการสเก็ตช์
ภาพ 3 มิติและเทคนิควิธีการเขียนรูป  ภาควิชาฯได้เรียนเชิญวทิยากรที่มีความรู้ความเชีย่วชาญ
เฉพาะมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เช่น รายวชิา 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 รายวชิา 361 215   Decorative Arts and Objects for Interior Design เป็นต้น 
นอกจากนี้หลักสูตรฯ ไดจ้ัดให้มีการน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานที่จริง 

6. นักศึกษาระบุ อยากได้
การบ้านที่น ามาใชต้รงกับการ
ท างาน แต่ละวิชาเยอะมากท า
ให้ร่างกายทรุดโทรม อาจารย์
ควรเปิดกว้างในการตัดสนิงาน 
การปฎิบัติงานนอกกรอบ 
วิจารณ์งานเพิ่มมากขึ้น การ
ตรวจแยกท าให้นักศึกษาไม่
ทราบข้อผิดพลาดที่ควร
ปรับปรุง 

คณาจารย์ได้หารือในที่ประชุมภาควิชาฯ เร่ืองการให้โจทย์แก่นักศึกษาในการปฏิบัตงิานนอกชัน้
เรียน โดยหารือร่วมกันในทุกรายวิชา น า มคอ.3 มารายงานในการประชุมกลุ่มย่อยในรายวิชาที่
สอนร่วมกัน จากนัน้น าไปรายงานทีป่ระชุมคณาจารยป์ระจ าภาควิชาฯเพื่อรับทราบใน
รายละเอียดเนื้อหาการสอนของแต่ละรายวชิาฯ เพื่อจัดระบบการเรียนการสอน และการสั่งงาน
และให้โจทย์นักศึกษาเพื่อปฏบิตัิงานให้เกิดประโยชนส์ูงสุด นอกจากนี้ภาควิชาฯได้เปิดโอกาสให้
นักศึกษาสามารถขอเข้ารับการปรึกษาจากคณาจารย์ทุกทา่น เนื่องภาควิชาฯมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในด้านการออกแบบภายใน สถาปัตยกรรม
ภายใน ศิลปะไทย และศาสตร์ดา้นอื่นๆ ทีพ่ร้อมให้ค าปรึกษานกัศึกษาได้เต็มความสามารถ  ใน
เร่ืองการตรวจงาน ภาควิชาฯมกีารตรวจผลงานนักศึกษาในชัน้เรียน นอกชั้นเรียน มีการตรวจ
งานด้วยวิธีการให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน จากนั้นอาจารย์ผูส้อนวิจารย์งานและให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงเพื่อพัฒนาผลงาน 

7. ควรมีวิชาที่เพิ่มทักษะ
น าเสนอผลงานให้มากข้ึน ดึง
ตัวตนนักศึกษาออกมาเพื่อสร้าง
เสน่ห์ความแตกต่างในชิ้นงาน 

ภาควิชาฯ ไดบ้รรจุรายวิชาที่มีการน าเสนอผลงานให้นักศึกษาได้ฝึกในการน าเสนอผลงาน  โดย
น าเสนอในรปูแบบการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่ รายวิชาดงัต่อไปนี้  
1.รายวิชา 361 221 ภาษาอังกฤษส าหรับการออกแบบภายใน 
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. หลักสูตรควรท าให้นักศึกษา
มีแนวทาง/ วิธีการค้นควา้หา
ความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง หลัง
จบการศึกษา 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตร  ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โดย
วิธีการต่างๆ อาทิ การแนะน าหนังสือที่เกี่ยวข้องและใชป้ระกอบการสอนในรายวิชาฯ 
แนะน าเว็ปไซต์ หรือแนะน าให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลจากฐานขอ้มูลในห้องสมุดและศูนย์การ
เรียนรู้ 

9. นักศึกษาสาขาศิลปะฯ ส่วน
ใหญ่ท างานเป็นชิ้นงาน จะไม่
ค่อยมีเวลาท ากิจกรรม ไม่ควร

คณาจารย์รับทราบข้อวิพากษ์จากผู้ประเมิน แต่มีความเห็นว่า การให้นักศึกษาท ากิจกรรมไป
พร้อมกับ 
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ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ
ประเมิน 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

น ามาเป็นข้อบังคบัในการเก็บ
ชั่วโมงกิจกรรมเพื่อใช้ในการกู้ 
กยศ. 

 

10. จ านวนอาจารย์กับนักศึกษา
ที่เพิ่มขึ้น ท าให้การดูแลไม่ทัว่ถึง 
นักศึกษาอาจมีความเข้าใจใน
เนื้องานไม่เจาะลึกพอ 

รับทราบและเห็นชอบ ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาฯได้ด าเนินการรับสมัครอาจารย์ในสัดส่วนที่
เหมาะสมต่อจ านวนนักศึกษา และมีความเห็นวา่การศึกษาหาความรู้ นักศึกษาไม่ควรเปน็ผู้รับ
เพียงอย่างเดียว ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลประเมิน (ถ้าม)ี 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน ประเมินโดยใช้การแต่งตั้งเปน็กรรมการวิพากษ์หลักสูตร (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
      กระบวนการประเมิน 
ผู้ส ารวจ (น.ส.วิไลศรี ช านาญกิจ) แจ้งวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือบัณฑิตส่งข้อมูลให้นายจ้าง/ ผูบ้ังคบับัญชาชั้นตน้ ฯลฯ ตอบ
แบบส ารวจ 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อ
ผลการประเมิน 

ผู้ใช้บัณฑิตระบุวา่ ควรมีความรูเ้พิ่มเติมด้านวัสดุพืน้ฐาน ทักษะการใช้ ทรีดีแม็ซ์ ความรู้รอบตัว
ที่เก่ียวข้องกับสายอาชีพ เช่น อสังหาริมทรัพย ์

บัณฑิตควรหาความรู้เพิ่มเติมด้าน อาคาร MIX USE และความแตกต่างระหว่าง คอนโดมิเนียม  
และอพาร์ทเมน     

โดยภาพรวม  บณัฑิตจากภาควชิาออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศลิปากร สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง  มีความรู้พืน้ฐานและทักษะดา้นการสเก็ตช์ที่โดดเด่นถือเป็นเอกลักษณ์เฉพะของ
สาขาวชิาฯ  รวมถึงรสนิยมในการออกแบบได้ดี  อย่างไรก็ตาม  ทักษะที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม เปน็
เร่ืองของการเขียนแบบก่อสร้าง ควรเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารในการท างานและประสานงานกบั
ผู้อื่น 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาในการน าเสนอผลงานในที่ประชุม การน าเสนอผลงานจะเป็นการด ี
ถ้าบัณฑิตมีการฝึกอบรมหรือความรู้เพิ่มเติม หรือมีความรู้เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่ง 
ปัจุบนัภาษาอังกฤษ มีความส าคญัมากส าหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพมัณฑนากร โดยเฉพาะ 
นักออกแบบมืออาชีพ จะต้องใชภ้าษาเพื่อสื่อสาร 
กับเพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ   
     ควรฝึกการเข้าไปปฏบิัติจริงในโครงการที่ก าลงัก่อสร้างและออกแบบ เพื่อได้เห็นถึงงานจริง
และปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยภาพรวมบณัฑิตมีทักษะพื้นฐานทางดา้นการออกแบบดีแลว้ เพิ่ม
ทักษะทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆที่ใช้ส าหรับงานออกแบบ  จะท าให้บัณฑิตมีความ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
    ความสามารถในงานดีไซน์เนอร์ของมัณฑนสิลป์  ยงัมีลักษณะเฉพาะตัว มีลักษะเด่นกว่า
มหาวิทยาลยัอื่นๆมาก ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์มีความจ าเปน็อย่างมากในการปฏิบัตงิานสาย
วิชาชีพมัณฑนากร 

เห็นด้วยกับผลประเมิน 
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    เพิ่มเติมเร่ืองบุคลิกภาพในการท างาน  
การน าเสนอผลงานในที่ประชุมที่ต้องการ 
ความน่าเชื่อถือ บัณฑิตมีความโดดเด่นในงานออกแบบมาก มีความรู้เรื่องวัสดุและการเขียน
แบบเป็นอยา่งดี  บัณฑิตควรค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อน ามาปรับประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบิตงานออกแบบ บัณฑิตควรมีทัศนคติต่อการปฏิบัติวชิาชีพ และการท างานทีด่ี  อดทน
และพยายามต่อการท างานให้ส าเร็จลุล่วง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความรับผดิชอบสูง 
บัณฑิตทีป่ฏิบัตงิาน 
ในสาขาวชิาชีพมัณฑนากร จะตอ้งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สิ่งส าคัญส าหรับนักออกแบบที่จะ
สามารถบริหารเวลาและท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
จะสามารถท าให้นักออกแบบประสบความส าเร็จในวชิาชีพ การแต่งกายและบุคคลิกภาพที่
ดี สามารถสรา้งความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานส าหรับนักออกแบบ  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน (ถ้าม)ี 
………………………………………………................................................................................................................. 
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หมวดที ่8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. การปรับวิทยาเขตการเรียนรู้มาอยู่ท่ีพระราชวังสนามจันทร์อย่างเต็มรูปแบบ 
2. การมีส่วนร่วม ของ อาจารย์พิเศษ และ ผู้เชี่ยวชาญ จากภายนอก 
3. การปรับปรุง สื่อ อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น ติดตั้งเครื่องฉายภาพเพ่ิมเติมใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
4. เปิดรับอัตราสายวิชาการต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรีเพ่ิมเติม โดยมุ่งหวังที่จะ คง
อัตราส่วน ไว้ ที่ 1:8 เพ่ือ ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ที่เหมาะสม) 
5. เปิดรับอัตรา อาจารย์เพ่ิมเติม ที่มีความช านาญพิเศษเฉพาะทาง ที่สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
คลอบคลุม ในด้าน การออกแบบแสง , สถาปัตยกรรมหลัก , การบริหารจัดการด้านการออกแบบ และ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย 
6. จัดสร้างหลักสูตรนานาชาติ ขยายโครงสร้างหลักสูตร รองรับประชาชมอาเซียน (AEC) โดยการเปิด  
7. จัดสรรพื้นที่ส าหรับการเรียนรู้ ภายนอกเวลาท าการปกติ ที่ชั้น 1 อาคารศิลป์พีระศรี 3  
8. เปิดช่องทางการ มอบหมายงาน ปรึกษางาน ตรวจงาน ส่งงานและน าเสนองานผ่านระบบออนไลน์ 
9. จัดปฐมนิเทศรวมนักศึกษาทุกชั้นปี เป็นกลไกเพ่ืออธิบายหลักสูตร ภาพรวม ความต่อเนื่องและการบูรณา
การในแต่ละรายวิชา ให้เป็นที่กระจ่างและเข้าใจตรงกันทั้งอาจารย์ ทั้งนักศึกษาและผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
10.จัดปฐมนิเทศย่อยของแต่ชั้นปี เพ่ือการวางแผนการเรียนรู้และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นการพบปะกันของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อการวางแผนหรือแก้ปัญหาต่างๆของโครงสร้างการเรียนของ
ชั้นปีนั้นๆ 
11.การจัดท าผังภูมิเพ่ือความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ของการเรียนการสอนตลอด 4 ปี เพื่อให้เห็นภาพทั้งหลักสูตรได้
ชัดเจนมากชึ้น เห็นถึงกลไกของภาควิชา และการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และเพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ทั้งอาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครอง 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. การใช้สื่อออนไลน์ผ่าน แอพพลิเคชั่น Pinterest ในการน าเสนอผลงานของนักศึกษา  
   1.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ภาควิชาและคณะ เปิดให้สาธารณะได้รู้จักมากข้ึน 
   1.2 เพ่ือเชิดชูผลงานนักศึกษาท่ีผลงานดี ที่ได้รับการคัดกรองจากอาจารย์ประจ ารายวิชา อีกทั้งยังเป็น
กลไกที่ท าให้เกิดการยับยั้งชั่งใจเรื่องกานรลอกเลียนแบบและการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเป็นเวทีเดียวกัน 
2. การเปลี่ยนกลไกการรับนักศึกษาใหม่ของภาครัฐ ท าให้เกิดประเด็นตั้งค าถามเกี่ยวกับคุณภาพและความ
ยุติธรรมในการเข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษาทั้งจากผู้ปกครองและสาธารณะชน 
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หมวดที ่9 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
1. ท าการพัฒนา
ปรับแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชา 
ตามหลักสูตร
ปรับปรุงปี 2560 

สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการ

ออกแบบภายใน 

การปรับปรุงเสร็จ สิงหาคม 2562 
เพื่อให้ใช้ระหว่างภาคการศึกษา
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      หลักสูตรของภาควิชาฯ ได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง  ในปี พ.ศ. 2558  ภาควิชาฯ ได้ปรับปรุง
หลักสูตรอีกครั้งหนึ่งตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มคอ. โดยหลักสูตรใหม่นี้วัตถุประสงค์
ในการรับใช้สังคมตลอดจนเพ่ือการตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดยมุ่งเน้นฝึกฝนให้ผู้
ศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณ มีความรู้และความเข้าใจในสาขาอย่างถ่องแท้ 
 ในปี การศึกษา 2562 นี้ทางภาควิชาจะเริ่มต้นการวางรากฐานกระบวนการขั้นตอนการเรียนรู้ใน
รายวิชา ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ การบริหารจัดการองค์ความรู้ทั้งหมดให้ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในด้านข้อมูลและ
แหล่งส าคัญอ้างอิงในอนาคต เป็นคลังความรู้ให้แก่สังคมในอนาคต และพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคต 
และเป็นฐานข้อมูลให้นักวิจัยได้สืบค้นและอ้างอิงได้ในอนาคต นอกเหนือจากที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  ใน
การบูรณาการกับสิ่งที่เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา มีการก าหนดลักษณะการเรียนรู้ที่มีขั้นตอน อาทิเช่น การเรียนรู้
ปรับตามลักษณะพ้ืนที่ใช้สอย ขนาด และ ความซับซ้อนในรายละเอียดของประโยชน์ใช้สอย โดยการ
วางรากฐานดังกล่าวมีจุดประสงค์ที่จะให้การเรียนการสอนในทุกรายวิชามีการต่อยอดองค์ความรู้ เพ่ือสร้าง
ความต่อเนื่องในแต่ละภาคการศึกษา อีกท้ังอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษที่ท างานวิชาชีพมีองค์ความรู้จาก
ภายนอก สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับระบบการเรียนการสอนเพ่ือ ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลง ต่อไป 

การพัฒนาวิชาชีพ การเขียนต ารา การขอต าแหน่งทางวิชาการ จะค านึงถึงธรรมชาติของสาขาวิชาเป็น
หลัก ด้วยการสร้างผลงานให้ประจักษ์ สร้างกลไกแปลงให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญา 

ผลกระทบการพัฒนาหลักสูตรคือแนวทางการประเมินคุณภาพที่หลักสูตรใช้อยู่เป็นไปตามกฏ
ระเบียบซึ่งมีภาระงานส่วนเอกสารการประเมินที่ต้องย้อนกลับไปค้นคว้าและเรียบเรียงภายหลัง   จากการ
ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีซึ่ง ปัญหามีความแตกต่างกัน ผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพมา
ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพที่เผชิญอยู่ในแต่ละปีไม่ได้ทั้งหมด เพราะผลการประเมินไม่ได้ถูกใช้กับนักศึกษาชั้นปีนั้น
แต่จะถูกใช้กับนักศึกษาหน้าใหม่ที่ปรับชึ้นมา การเรียนการสอนก็ต่างออกไปตามธรรมชาติของรายวิชา  
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2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) ยังต้องรอผลการตรวจเยี่ยม
และผลการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกลไกการปรับหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ.* 

2.1 เพ่ิมเติมการน าภาษาอังกฤษ 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 และเพ่ิมรายวิชาที่เหมาะสม
กับนักศึกษา ทันต่อความก้าวหน้าในวงวิชาการและวิชาชีพ ปรับปรุงและพัฒนา
รายวิชาเดิมเพ่ือให้ดียิ่งขึ้น 

2.3 ในหมวดวิชาหลักของสาขาตามเกณฑ์การแบ่งของสภาสถาปนิก (การออกแบบ
ภายใน 1-6) ได้แยกรายวิชาในส่วนการออกแบบฉับพลัน (Sketch Design) เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนคล่องตัวในการสอนแล้วนั้น ได้ปรับปรุงหลักเกณท์การให้โจทย์และ
เกณท์การประเมินและการให้คะแนนใหม่ให้สะท้อนเป้าหมายที่ตั้งไว้ของรายวิชานั้นๆ 

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

ในแต่ละปีการศึกษา  
สร้างกลไกและระบบจัดการให้คณาจารย์น าผลงานการออกแบบในวิชาชีพที่ท ากันอยู่มาประสานกับ

การเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ เพราะการท างานวิชาชีพก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และน าเอา
ความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน ก็จะท าให้หลักสูตรพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้อาจารย์น าเสนอ
ผลการพัฒนาอาจารย์ผ่านที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ได้ตลอดทุกการประชุมเพ่ือให้เป็นผลการประกัน
คุณภาพในแต่ละป ี

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เปิดโอกาสให้หาและน าความรู้ใหม่ๆมาต่อยอด
และพัฒนาองค์กร 
 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2562 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

- ปรับปรุงกลุ่มรายวิชาทฤษฎีทั้งหมดของภาควิชาที่เก่ียวข้องกับศิลปะไทยและศิลปะตะวันออก ให้เป็น
ระบบการเรียนรู้และเป็นคลังข้อมูลส าหรับการอนุรักษ์และค้นคว้าสืบไป พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่
ไปสู่นานาชาติได้ โดยคาดหวังว่าการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนจะเสร็จสิ้นในปี 2565 และ
พร้อมน าไปเผยแพร่ได้ในปี 2567 โดยให้เป็นภารกิจร่วมกันระหว่างคณาจารย์สังกัดภาควิชาทุกท่านที่
มีภารกิจร่วมกันสอนในหลักสูตร โดยมีหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 ท่าน เป็นผู้
ประสานงานและด าเนินการร่วมกัน 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่น าเสนอในรายงาน
ฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เหลักสูตรเดียว ไม่ได้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนๆ อีก (ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558) 
 
1. .................................................................... 

(อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์) 
วันที่ 1 ก.ค.62 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/ประธานหลักสูตร 
 

2. .................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยัณรงค์  อริยะประเสริฐ) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

3. .................................................................... 
(อาจารย์ไพบูลน์  จิรประเสริฐกลู) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

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

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

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

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

6. .................................................................... 
(อาจารย์ปาริฉัตร  สุชาติกุลวิทย์) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

7. .................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

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

(อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์) 
หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน 

วันที่ 1 ก.ค.62 

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

คณบดีคณะมัณฑนศิลป ์
วันที่ 1 ก.ค.62 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลกัสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทกุระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที่ * 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 
1 นายกศิตินทร ชุมวรานนท์ อาจารย ์  

 
ศ.บ. (การออกแบบภายใน) 
M.Design (Del Prodottod'Arredo) 

ม.ศิลปากร 
Academia Italiana, Italy 

2533 
2547 

1, 3 

2 นายชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ. (การออกแบบภายใน) 
ศ.ม. (การออกแบบภายใน) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2540 
2553 

1, 3 

3 นายไพบลูน์ จิรประเสริฐกูล อาจารย ์  
 
 

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) 
B.Arc. (Architecture) 
M.Sc. (Advanced Architectural Design) 

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

2538 
2544 
2545 

1, 3 

4 นายพฒันา  เจริญสุข อาจารย ์  
 

ศ.บ. (การออกแบบภายใน)  
ศ.ม. (การออกแบบภายใน) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2531 
2551 

1, 3 

5 นายสมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล อาจารย ์  
 

ศ.บ. (การออกแบบภายใน)  
ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป)์ 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2528 
2545 

1, 3 

6 นางสาวปาริฉัตร  สชุาติกุลวทิย์ อาจารย ์  
 
 
 
 

M.A. (Architectural Lighting Design) 
 
 
 
ศ.บ. (การออกแบบภายใน) 

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

2016 
 
 
 
2553 

2, 3 

7 นายเอกพงษ์  ตรีตรง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

ม.ศิลปากร 
ม.รังสิต 

2538 
2561 

2, 3 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทกุระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที่ * 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 
8 นายเอกชาติ จนัอุไรรัตน ์ ศาสตราจารย ์  

 
 

ศ.บ. (ออกแบบภายใน) 
Dip. (Industrial Design) 
M.F.A. (Interior Architecture) 

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

2528 
1980 
2001 

2, 3 

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

 
 
 

ศ.บ. (ออกแบบภายใน) 
ศ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) 
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) 

ม.ศิลปากร 
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง 
ม.ศิลปากร 

2526 
2541 
2557 

2, 3 

10 นายศมประสงค์  ชาวนาไร่ อาจารย ์  
 

ศ.บ. (การออกแบบภายใน)  
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2523 
2530 

2, 3 

11 นายเทิดศักดิ์  เหล็กดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 
 

ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) ศิลปไทย  
ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม) 

ม.ศิลปากร 
ม.ธรรมศาสตร์ 

2541 
2547 

1, 3 

12 นายสญัญา สุขพูล อาจารย ์  
 

ศ.บ. (ออกแบบภายใน) 
M.A. (Design for the Environment) 

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

2539 
2002 

2, 3 

13 นายณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส อาจารย ์  
 

ศ.บ. (การออกแบบภายใน)  
ศ.ม. (การออกแบบภายใน) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2546 
2552 

2, 3 

14 ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล อาจารย ์  
 
 

ศ.บ. (ออกแบบภายใน) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) 
สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพือ่การออกแบบ) 

ม.ศิลปากร 
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง 
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

2534 
2545 
2556 

2, 3 

15 นางสาวสลิล  สมัครพงศ ์ อาจารย ์  
 

ศ.บ. (การออกแบบภายใน)  
M.Sc. (International Business and Management 
for Design) 

ม.ศิลปากร 
The University of Salford 

2545 
2552 

2, 3 

16 นายภาคยธ์ิร์วัฒนว์ัฒน์  บุญมี อาจารย ์  ศ.ม. (ทัศนศิลป์) ม.ศิลปากร 2557 2, 3 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทกุระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที่ * 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 
 ศ.บ. (ภาพพิมพ์) ม.ศิลปากร 2554 

17 นายพสุ  จารุศิร ิ อาจารย ์  
 
 

M.Arc. (Architecture) 
 
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) 

Massachusetts College of 
Art and Design 
มทจ.ธนบุร ี

2014 
 
2551 

2, 3 

18 นางสาวศุภสุมนญ์  โสภาจิตต์
วัฒนะ 

อาจารย ์  
 

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) 
M.A. (Product & Space) 

ม.ศิลปากร 
Kingston University 

2554 
2015 

2, 3 

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

 
ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/ต าแหนง่ 
ประสบการณ์ท างาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
วิชาทีส่อน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

1 อาจารย์ภราดร  มีสุวรรณ ์  มัณฑนากรอาวโุส 10 ปี ศ.บ. (มัณฑนศิลป์) ม.ศิลปากร  2529 
2 อาจารย์ประสิทธิชยั  วานิชสุขสมบัต ิ  มัณฑนากรอาวโุส 20 ปี ศ.บ. (ออกแบบภายใน) ม.ศิลปากร 2535 
3 อาจารย์นิวฒัน์  สีใสเพ็ชร  วิศกร 20 ปี วศ.บ. (ไฟฟ้าก าลัง) ม.เทคโน 

โลยีมหานคร 
2546 

4 อาจารย์กฤษณ์  เรขะรุจ ิ  สถาปนิก 20 ปี สถ.บ. (สถาปตัยกรรม)  ม.ศิลปากร 2538 
5 อาจารย์นิวัตน์  ธัญปิตินนัทน ์  วิศกรที่ปรึกษา 25 ปี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  จุฬาลงกรณ์ ม. 2533 
6 อาจารย์ศิริวัฒน์  หวังสุข   สถาปนิก  ออกแบบแสงสวา่ง 20 ปี สถ.บ. (สถาปตัยกรรม)  ม.ศิลปากร 2540 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/ต าแหนง่ 
ประสบการณ์ท างาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
วิชาทีส่อน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

7 อาจารย์ ดร.บุญชนะ  บุญเลิศ  มัณฑนากรอาวโุส  น.บ. (นิติศาสตร์)  ม.รามค าแหง 2525 
8 อาจารย์ทีปกร  แย้มกสิกร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ANY 

IDEA 
15 ปี ศ.บ. (มัณฑนศิลป์)  ม.ศิลปากร 2529 

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

เดคก้า จ ากัด 
20 ปี ศ.บ. (มัณฑนศิลป์) ม.ศิลปากร 2529 

12 อาจารย์วิบลูย์  ติรมงคล  กรรมการผู้จัดการบริษัท WVK 
GROUP  

20 ปี M.F.A. (Interior Architecture)  
 
ศ.บ. (ออกแบบภายใน) 

U. of Oregon, 
USA 
ม.ศิลปากร 

1998 
 
2535 

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

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

18 อาจารย์นิรันดร์  ไกรฤกษ์  อาจารย์เกษียณอายุราชการ
อดีตคณบดี คณะมัณฑนศิลป ์

50 ปี Dip. Superieur de Createured 
(Architectures Interieures et de Modeles)  
 
ศ.บ. (มัณฑนศิลป์)  

France 
 
 
ม.ศิลปากร 

1973 
 
 
2508 

19 อาจารย์สมชาติ  ศุภนภาโสตถ์ิ  สถาปนิกอาวุโส 8 ปี ศ.บ. (ออกแบบภายใน) ม.ศิลปากร 2538 
20 อาจารย์ประธาน  เลิศงาม   5 ปี ศ.ม. (ศิลปะการออกแบบ)  ม.ศิลปากร 2559 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/ต าแหนง่ 
ประสบการณ์ท างาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
วิชาทีส่อน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

 ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) ม.ศิลปากร 2550 
21 อาจารย์บัญชา  ชูดวง  แฟชั่นดไีซน์เนอร์ ปี 10 ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)  ม.ศิลปากร  2532 
22 อาจารย์คมกฤช  ชูเกียรติมั่น    สถ.ม. (เทคโนโลยีอาคารพลังงาน) 

สถ.บ. (สถาปตัยกรรม)  
จุฬาลงกรณ ์ม. 
จุฬาลงกรณ ์ม. 

2540 
2532 

 
ตารางที่ 1.1-9  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสตูร ทีเ่ป็นอาจารย์ประจ าของมหาวทิยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่  

ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561 

ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

1. อ.กศิตินทร  ชุมวรานนท์ 1. Tea and Coffee Set. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
2. ท่าม่วง มินิฮับ. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปญัญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
3. การออกแบบ พ้ืนท่ีตลาดบางหลวง ร.ศ.122 : Sight & Health (ร่วมกับ นศ.). โครงการส่งเสรมิชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญา
ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 
2560. 
4. การออกแบบ พื้นที่ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 : Function (ร่วมกับ นศ.). โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 
2560. 
5. ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle 
Hall ช้ัน 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   

2561 
2561 

 
2560 

 
2560 

 
2560 

 
2560 

 
2559 

 
 

1, 3 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
8. ร่มจัน. [ออกแบบ] การแสดงนทิรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลมิพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแหง่ความสุข ณ หอศลิปะและการ
ออกแบบคณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลัยศลิปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558. 
9. โครงการออกแบบตกแต่งภายใน ช้ันล่างอาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network 
Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 

2558 
 
 

2557 

2. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 1. Rosa Bouquet. โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 13. วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์. 7 - 10 February 2018. 
2. Untitled (KMUTNB). 5th International Art and Design Workshop 2018. อ าเภออัมพวา 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 ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ 
สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
5. สืบสานพระราชปณิธานพ่อ (To Persue Father's hope). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสาน
ปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 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. โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ 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. ผลงานที่ภูมิใจและล าดับในการท า. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.
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2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6  
รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
10. ครอบครัว. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช . ช้ัน 1 แฟช่ันฮอลล์ 
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 ประจ าปี 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 ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง
ท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 
14. โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงแบบอาคารเรือน บ้านนนทภูมิ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ใช้พื้นที่นอนสองช้ันส าหรับ
เด็กพิการ 
ทางสมอง CP ทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
15. โครงการท าผังรวม 3 มิติและแนวทางการปรับสภาพแวดล้อมกายภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านนนทภูมิ 
16. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชนอ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น. 
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3. อ.ไพบูลน์  จิรประเสริฐกูล 1. HAND IN BY ANT NOW. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
2. นิราศท่าม่วง. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปญัญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
3. การออกแบบตราสญัลักษณ์ 808 EST.[ออกแบบ]การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรคค์ณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป ์เครือข่ายการ
ออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วัง
ท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 
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4. อ.พัฒนา  เจริญสุข 1. True Value. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
2. Right ค่า. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
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สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
3. คงอยู่ในสายพระเนตร (Still in Sight). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle 
Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560. 
4. ตามยถากรรม. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการ
ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมปิัญญาทางวัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนยศ์ิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
5. ประทีบในคืนแรม. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 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 ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 
2557. 
7. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ของที่ระลึกจากชุมชน อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น. 
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5. อ.สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล 1. Stupa @ Burirum Privince. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 
2018. 
2. วิหารพระพทุธองค์ด า วัดกลันทาราม จังหวัดบุรีรัมย์. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธาน
พ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560. 
3. ในหลวง. นิทรรศการศลิปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช . ช้ัน 1 แฟช่ันฮอลล ์
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ไทย. 10 - 11 ธันวาคม 2559. 
4. สารีริกธาตุสถิตโพธิสุวรรณวิหารานุสารณี ณ ธรรมสถานบ้านโพธิท์อง จังหวัดสุพรรณบรุี. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าป ีพ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ณ 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 
30 กันยายน 2559. 
5. วิหารโพธิสุวรรณ.[ออกแบบ]การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซยีน 
Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15 – 27 
กันยายน 2557 
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6. อ.ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย ์ 1. โครงการไปรษณยี์เพิ่มสุข ภายใต้โครงการไปรษณียไ์ทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
2. LIGHT IN THE BOX. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
3. ผลงานสร้างสรรค์ 2 ช้ินในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
4. ผลงานสร้างสรรค์และบทความประกอบ (หน้า 33-35) ความเหมือนในความแตกต่าง (Similar in Different). นิทรรศการผลงานคณาจารย์
คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560. 
5. Shine. [ออกแบบ] .DIA’17 Yearbook. Wismar University Germany 
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7. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง 1. BEYOND PATONG. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 December - 24 November 
2018. 
2. ผลงานสร้างสรรค์ 26 ช้ินในนิทรรศการเดี่ยว หัวข้อ Co-Creation. หอศิลป์ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต. 9 - 31 มกราคม 2560. 
3. อาณาจักร. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
4. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็กในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การท่องเที่ยวไทย 
5. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้ าเจ้าพระยา :ศิลปวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย" 
6. รุ่งอรุณแห่งความคิด รุ่งเช้าทางปัญญา.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 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 ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 
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8. ศ.เอกชาติ  จันอุไรรตัน ์ 1. Leaf me alone. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
2. HOME INTERIOR 4.0.กรุงเทพฯ: บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนพับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน). 131 หน้า 
3. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งศลิป์ 145 หน้า 
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2559 
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4. Designer of The Year. กรุงเทพฯ:บริษัท โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์ จ ากัด. 250 หน้า 
5. บทความ “อัตลักษณไ์ทยในงานออกแบบ Thai design identity” เผยแพร่ทางเว็บไซต์ในปี พ.ศ.2559 
https://issuu.com/arwinintrungsi/docs/book2015 
6. TWELVE of THAI. DESIGN IDENTITY. หน้า 85-91. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ 
เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 
7. โลหะท าปฏิกิริยากับออกซเิจน จะเปลีย่นแปลงไปตามเวลา [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะ
มัณฑนศลิป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศิลป ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 

2559 
2559 

 
2557 

 
 

2557 

9. รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 1. Untitled. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
2. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : อารยสถาปัตย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและคนพิการ. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราช
ด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
3. พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเสน่ห์นครปฐม : พอเพียง เพียงพอจากเรื่องเล่า (Live Museum a Charm of Nakhon Prathom : More enough 
for a Sufficient Story). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยาม
พารากอน Thailand. 18 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560.  
4. ปัจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในท่ีอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. หน้า 80 
5. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : อารยะสถาปตัย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและคนพิการ Live Museum: Universal Design to Improve 
the Quality of Life of Elderly and Disabled People 
6. “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็ก ในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การท่องเที่ยวไทย. 
7. พื้นที่ส าหรับสังคมผู้สูงอายุ Happiness of Dawn : A Space for Aging Society. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 
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พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ,15 – 27 
กันยายน 2558. หน้า 116. 
8. การศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของบ้านพักรับรอง และภูมิทัศน์ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวไทย Conservation of 
Natural Resources and Environment: Interior Environmental Design for Guest Houses in National Park for the Standard 
of Tourism Thailand. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสรา้งสรรคค์ณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่ง
อาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15 
– 27 กันยายน 2557 หน้า 158 
9. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุตามแนวทางปฏิบตัิที่เป็นเลิศ Interior Design for Recreational 
Center of the Elderly Using Best Practice Model 

2557 
 
 
 

2557 

10. ผศ.เทิดศักดิ์  เหล็กด ี 1. Untitled. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
2. ชุมนุมเทวดา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารพระพุทธองค์. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสาน
ปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560. 
3. ลายประดับสารีริกธาตุสถติโพธิสุวรรณบุษบก ณ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร. 
ผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป ์พ.ศ.2559 
4. ลายประดับฐานชุกชีพระพุทธสพัพัญญุตฌาณศริิโพธ์ิสุวรรณ ณ วหิารโพธิสุวรรณ[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
คณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ 
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. 

2561 
2560 

 
2559 

 
2557 

2, 3 

11. อ.ศมประสงค์  ชาวนาไร ่ 1. Untitled. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018.  
2. พระราชาผู้ประเสริฐ. นิทรรศการผลงานคณาจารยค์ณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยาม
พารากอน Thailand. 18 - 22 กันยายน 2560. 
3. Ubosot of Maheyong temple. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร.์ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560. 
4. เครื่องยอด. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรคข์องคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
5. ศิลปะสโุขไทย : กับอีกหนึ่งแนวทางของการเข้าถึงสภาวะจิตในการสร้างสรรค์.การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ
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มัณฑนศลิป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลมิพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 
เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศลิปะและการออกแบบมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 
2558.หน้า 17-30. 
6. ศิลปะสโุขไทย : กับอีกหนึ่งแนวทางของการเข้าถึงสภาวะจิตในการสร้างสรรค์.การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ
มัณฑนศลิป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลมิพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 
เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศลิปะและการออกแบบมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 
2558.หน้า 17-30. 
7. ส่วนประดับจั่วศิลปกรรมอยุธยา. สมุทรสาคร : บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด. 480 หน้า 
8. หนทางอันบริสุทธ์ิ.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสรา้งสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป ์เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน 
Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15 – 27 
กันยายน 2557 

 
 

2558 
 
 

2557 
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12. อ.สัญญา  สุขพูล 1. VPM. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
2. ผลงานสร้างสรรค์ 4 ช้ินในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
3. Light Box Art.[ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน 
Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 
กันยายน 2557. 
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13. อ.ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส 1. A2 STUDIO HOME OFFICE. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 
2018. 
2. เสน่ห์ของความไร้ระเบียบ. นิทรรศการผลงานคณาจารยค์ณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
3. ผลงานสร้างสรรค์ 2 ช้ืนในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
4. รูปที่มีทุกบ้าน (As the pictures are in every homes). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสาน
ปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560. 

2561 
2561 

 
2560 

 
2560 

 
2560 

2, 3 



120 
 

ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

5. Designer of the year 2017 Exhibition. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศลิปากร พระราชวังสนามจันทร์. 14 - 17 พฤศจิกายน 2560. 
6. คีตราชนครินทร์.[ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
7. ขัด/ไขว้/สาน. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ 
สมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรณุแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลัยศลิปากร วังท่าพระ,15 – 27 กันยายน 2558. 
8. บทความประกอบงานสร้างสรรค์ “ขัด/ไขว้/สาน” ในรุ่งอรุณแห่งความสุข. 73. งานแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ 
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 18 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15-
27 กันยายน 2558.ม.ป.ท.,2558. 
9. แรงกระเพื่อม.[ออกแบบ]การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรคค์ณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน 
Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15 – 27 
กันยายน 2557. 
10. บทความประกอบงานสรา้งสรรค์ “แรงกระเพื่อม” ใน DNA. 18. งานแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะ
มัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งที่ 17 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 15-27 
กันยายน 2557. ม.ป.ท.,2557. 
11. บทความวิชาการ “การสร้างสรรค์รปูด้านในงานออกแบบภายใน” ในวารสารวิชาการคณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2557. 
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14. อ.ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล 1. 80 Royal Residence. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
2. การประยุกต์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงแรม. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราช
ด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
3. สืบสานศิลปะและหัตถกรรมท้องถิ่น ด้วยการผสมผสานกับงานออกแบบตกแต่งภายใน (The inheritance of Local arts and craft 
by interior design composition). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall 
ช้ัน 2 สยามพารากอน Thailand. 18 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560. 
4. บทความประกอบงานสร้างสรรค์.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการวางผังพื้น.คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.หน้า 31-37. 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพือ่การวางผังพื้น. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
6. “เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเลก็ ในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การท่องเที่ยวไทย. 
7. "การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน โรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้ าเจ้าพระยา :ศลิปวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีผลต่อการ
ส่งเสริมท่องเที่ยวไทย" 
8. บทความประกอบงานสร้างสรรค์.การส่งเสรมิภาพลักษณ์องค์กรดว้ยการออกแบบตกแต่งภายใน คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.หน้า 26-29. 
9. การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยการออกแบบตกแต่งภายใน [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะ
มัณฑนศลิป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศิลป ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. หน้า 161. 
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15. อ.สลิล  สมคัรพงศ ์ 1. Little Big Space. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
2. Little big space. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 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 ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการ
ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
5. พื้นที่แห่งความสุข. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 :รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะ
และการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,5 – 27 กันยายน 2558.  
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16. อ.ภาคย์ธิร์วัฒน์  บุญม ี 1. Maleebucha. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
2. บันทึกความทรงจ า. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมปิัญญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

3. ผลงานสร้างสรรค์ 2 ช้ินในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
4. My Heart. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 
18 - 22 กันยายน 2560. 
5. ท า-ลาย-มือ, มือ-ท า-ลาย. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค ์ ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์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.  
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17. อ.พสุ  จารุศิร ิ 1. โครงการไปรษณยี์เพิ่มสุข ภายใต้โครงการไปรษณียไ์ทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
2. Cloud 19 Resort Retreat, Phuket. 2018 Pacific Rim Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
3. ไบ-ตอง. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม 
สู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
4. เส้นทางการสญัจรภายในตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (ร่วมกับ นศ.). โครงการส่งเสรมิชุมชนต้นแบบสบืสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม 
สู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
5. สัมพันธภาพของความรูส้ึก (Continuum of emotions). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสาน
ปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560. 
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18. อ.ศุภสุมนญ์  โสภาจติต์วัฒนะ 1. Brand New Fieldgood, Chaing-Mai. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 
November 2018. 
2. ส-ีสัญ(จร). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
3. งานแสดงผลงาน Calligraphy ณ  โถงจัดแสดงงาน ช้ัน 6 ห้ามสรรพสินค้า เซ็นทรัล เอม็บาสซี่ ประเทศไทย, สิงหาคม 2015 
4. งานแสดงผลงาน ‘DESIGN MANIFESTO’ ณ โถง มหาวิทยาลยั Kingston university London วิทยาเขต knight park ลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ, 2014. 
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*หมายเหตุ  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ

วิทยานพินธ์ ต้องมผีลงานทางวชิาการจ านวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5  ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
2. อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5  ปีย้อนหลัง 

 
ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ 

ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

1. อาจารย์ภราดร  มีสุวรรณ ์ ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับชาต ิ
1……………………………………………………. 
ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับนานาชาต ิ
1……………………………………………………. 

  

2. อาจารย์ประสิทธชิัย  วานชิสขุสมบัต ิ    
3. อาจารย์นิวัฒน์  สีใสเพ็ชร    
4. อาจารย์กฤษณ์  เรขะรุจิ    
5. อาจารย์นิวัตน์  ธัญปิตนิันทน ์    
6. อาจารย์ศิริวัฒน์  หวังสุข     
7. อาจารย์ ดร.บุญชนะ  บุญเลิศ    
8. อาจารย์ทีปกร  แย้มกสิกร    
9. อาจารย์สัญญา  สุดล้ าเลิศ    
10. อาจารย์ระรวย  ธนานาถ    
11. อาจารย์สมชาย  จงแสง    
12. อาจารย์วิบูลย์  ติรมงคล    
13. อาจารย์สุวรรณ  คงขุนเทียน    
14. อาจารย์วีระยุทธ์  ผลประกอบศิลป ์    
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

15. นางสาวพรเพ็ญ  กุลค าธร    
16. นายธนชยั  ปิยะชาต ิ    
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 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางองค์ประกอบนี้ มีผลต่อตัวบ่งชี้ 4.2.3 
 

ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2561(1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
     

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2561(1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2561(1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     

 
ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2561(1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ื นๆ      
ปี พ.ศ. 2561(1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)(ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความ
วิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     1 ความแยบยลในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ : ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์  

ในเอสโตเนีย สวีเดน และฟินแลนด์ (Cleverness in 
museum space : Museum trip in Estonia, Sweden 
and Finland.) 

ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ Veridian E-Journal,Silpakorn University 
(Humanities, Social Sciences and arts) 
Vol 11 No 2 (2561): ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศลิปะ (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) 

บทความ 
Veridian E-
Journal,Silpakorn 
University 
(Humanities, 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความ
วิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

Social Sciences 
and arts) 
Vol 11 No 2 
(2561): 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
1. โครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการ

ถอดรหัส อัตลักษณ์ (4 DNA) ด้วยไอเดีย พิษณุโลก  
พลิกโลก” 

ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง ส านักงานจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  กระทรวงวัฒนธรรม 

วิจัยฉบับสมบรูณ ์
2561 

2. “โครงการจดัท าแผนพัฒนาจังหวดัระยองสูค่วามสมดลุอย่าง
ยั่งยืน  กิจกรรมถอดรหัส 4 DNA และการออกแบบ
ภาพลักษณร์วมจังหวัดระยอง” 

ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและส านักงานจังหวัดระยอง 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมลูเพือ่การพัฒนาจังหวัด. 
กระทรวงวัฒนธรรม 

วิจัยฉบับสมบรูณ ์
2561 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความ
วิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

3. ปฏิบัติการถอดรหสัการพัฒนาสมทุรสาครเมืองแห่งความสุข 
(4 DNA). 

ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และส านักงานจังหวัด
สมุทรสาคร กลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละข้อมลูเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด.กระทรวงวัฒนธรรม 

วิจัยฉบับสมบรูณ ์
2561 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
     

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1 ท่าม่วง มินิฮับ อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์ นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ ประจ าปี  ฐานข้อมูล RIS 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
2 โปสการด์ที่ระลึกจากชุมชนท่าม่วง กาญจนบุร ี ผศ.ชัยณรงค ์อริยะประเสริฐ 2561 : ส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภมูิปัญญา  
3 นิราศท่าม่วง อ.ไพบูลน์ จิระประเสริฐกูล ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 หอศิลป ์  
4 Right ค่า อ.พัฒนาเจริญสุข ร่วมสมัยราชด าเนิน 15 - 30 ก.ย.61  
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต(ิค่าน้ าหนัก 0.60) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 Rosa Bouquet.  ผศ.ชัยณรงค ์อริยะประเสริฐ โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ 

ครั้งท่ี 13 ว.เพาะช่าง มทร.รตันโกสินทร.์ 7-10 ก.พ.61 
ฐานข้อมูล RIS 

2 Untitled (KMUTNB).  ผศ.ชัยณรงค ์อริยะประเสริฐ 5th International Art and Design Workshop 2018.  
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม. 24-27 ก.พ.61 

 

3 Tea and Coffee Set อ.กศติินทร ชุมวรานนท์ 2018 Pacific Rim International Exhibitions ณ Hue  ฐานข้อมูล RIS 
4 Agriturismo in Monteriggioni, Toscana, Italy ผศ.ชัยณรงค ์อริยะประเสริฐ University Vietnam. 19 - 24 พ.ย.61  
5 HAND IN BY ANT NOW อ.ไพบูลน์ จิระประเสริฐกูล   
6 True Value อ.พัฒนา เจริญสุข   
7 Stupa @ Burirum Privince อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล   
8 LIGHT IN THE BOX อ.ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย ์   
9 BEYOND PATONG ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง   
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางที ่5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ค านวณด้วยโปรแกรม Excel) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(%
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผ่าน   ผ่าน ได้มาตรฐาน 

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

4,964 
4.22 4.22 

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

85.00 
55 

93.22 4.66 
59 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 - 8.88/2 = 4.44 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3  3 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 4 - ระดับ 4  4 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 4  4 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 - 11/3 =  3.67 ด ี

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3 - ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ - 7.38/3 = 2.46   
ตัวบ่งช้ี 4.2.1ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 20.00 

0 
0 0.00 

7 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

20.00 
2 

28.57 2.38 
7 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 20.00 

10.60 
151.43 5.00 

7 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย ์ ระดับ 2 - ระดับ 4  4 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 - 9.46/3 =  3.15 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 4   ระดับ 4  4 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 4   ระดับ 4  4 

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

10 
100  5.00 

10 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 - 17/4 =  4.25 ด ี
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องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 4   ระดับ 4   

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 - 4/1 =  4.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ - 50.34/13 = 3.87 ด ี

 
 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ค านวณด้วยโปรแกรม Excel) 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 4.44 4.44 ดีมาก 
3 3 3.67 - - 3.67 ดี 
4 3 3.15 - - 3.15 ดี 
5 4 4.00 4.33 - 4.25 ดี 
6 1 - 3.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 3.49 4.00 4.44 3.87 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

 - ดี ดี ดีมาก 
  

 
 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

 
ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

โครงการเพิ่มสัญญาณเครือข่ายและจุดเช่ือมต่อ
สัญญาณอินเตอร์เนตไร้สายความเร็วสูงเพื่อพัฒนา
คุณภาพประสิทธิภาพในการเรียนการสอนด้าน
การออกแบบภายในของนักศึกษาโดยภาควิชา 

     

โครงการจัดเก็บผลงานทุกรายวิชาของหลักสูตร 
55และ 60 เพื่อการจัดการความรู้สู่สังคม
สาธารณะและบริหารเครือข่ายวิชาการและ
วิชาชีพการออกแบบภายในระดับภูมิภาคและ
ประเทศ 
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แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
โครงการบริการประชาสัมพันธ์หลักสตูรต่อภูมิภาค
และบริหารเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาบัณฑิต
และวิชาชีพ 

 
    

โครงการติดตามผลการพัฒนารูปแบบการสอน
และการให้การบ้านในแต่ละวิชาของหลักสูตร60 

     

โครงการส ารวจข้อคิดเห็นและเสนอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อคุณภาพหลักสูตร60 

  
 

  

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
แผนการ
พัฒนาการ
ประกันคุณภาพ 

แผนการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพที่
สอดคล้องกับภารกิจ
ของหลักสูตร 

 

การบริหารเครือข่าย
วิชาการร่วมกับคู่
เทียบและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการ
ประกันคณุภาพ
ระดับชาต/ิ
นานาชาติ 

การจัดท าแนวทางประกันคุณภาพของตนเองร่วมกับคู่
เทียบที่ไดม้าตรฐาน 

แผนการพัฒนา
รูปแบบการสอน 

แผนการพัฒนา
รูปแบบการสอนที่
สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังใน
แต่ละหมวดวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป์ 

การจัดการความรู้
และการบริหารองค์
ความรูสู้่การจดัหา
รายได้และการเพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การพฒันาความเป็นเลิศและการธ ารงกระบวนการ
สอบเข้าเพื่อให้ได้นักศึกษาคณุภาพเป็นเลิศทีสุ่ดในแตล่ะ
ปีการศึกษา 

แผนการ
พัฒนาคุณภาพ
บุคลากร 

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

แผนการจดัตั้งทุน
สนับสนุนทาง
วิชาการและวิชาชีพ
แก่บุคลากร
หลักสตูร/ภาควิชา 

การจัดท าระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์หลักสตูรที่ตอบสนองสังคมด้วย
แนวคิดแบบมณัฑนศิลป ์

 
 


