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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ ภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ในรอบปีการศึกษา 2562 
(15 กรกฎาคม 2562 ถึง 14 กรกฎาคม 2563) ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตาม 6 องค์ประกอบและ 13 ตัวบ่งชี้ เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการวางแผนด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    
            สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ นอกจากน าเสนอตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว
ภาควิชาฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในเมื่อปีการศึกษา 2561 มาพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนา  เพ่ือรักษามาตรฐานการศึกษาของภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน  ให้ด ารงต่อเนื่องในฐานะสถาบัน
ชั้นน าทางวิชาการด้านออกแบบตกแต่งภายใน ระดับอุดมศึกษาตลอดไป 

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน ขอขอบคุณคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ บุคลากรที่มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานรวบรวมและให้ข้อมูล จนท าให้รายงานประเมินตนเองฉบับนี้เสร็จลุล่วง ภาควิชาฯ หวังว่า
รายงานฉบับนี้จะสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเอง ทั้งนี้ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายใน 

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1 กรกฎาคม 2563 
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สารบัญ 
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ตารางที่            หน้า 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต     สาขาวิชาการออกแบบภายใน    คณะมัณฑนศิลป์     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีพ้ืนฐานการปรับปรุงมาจากต้นแบบหลักสูตรวิชาชีพปริญญาบัณฑิต สาขามัณฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายในที่มีการปรับปรุงฯตามทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยการศึกษาเรียนรู้
สุนทรียศาสตร์ในการใช้พ้ืนที่ การประยุกต์ศิลปะและการออกแบบ เพ่ือเป็นแนวทางส าคัญในการประกอบ
วิชาชีพมัณฑนากร ตาม กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 และมีความส าคัญยิ่งต่อ
ระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงการมีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการการ
ออกแบบภายในของประเทศไทยในบริบทของประชาคมอาเซียนในปัจจุบันโดยในปัจจุบันวิชาชีพมัณฑนากร
เป็นต้นแบบของหลักสูตรศิลปบัณฑิต ที่ผลิตนักออกแบบภายในหรือมัณฑนากร ที่ได้รับความนิยมในการเรียน
อย่างกว้างขวางและหลักสูตรในลักษณะเดียวกันเป็นที่นิยมในหมู่ผู้เรียน และได้แตกแขนงออกไปหลาย
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต  วิทยาศาสตร์บัณฑิต   แบบครุศาสตร์ศิลปบัณฑิต 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  เทคโนโนยีอุตสาหกรรมบัณฑิต   เพ่ือร่วมแนวทางการผลิตบัณฑิตออกสู่
ตลาดแรงงานนักออกแบบภายใน 
 เพ่ือธ ารงความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาสาขาศิลปะการออกแบบและเป็นผู้น าสถาบันเรียนรู้และ
พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)   จึงเป็นที่มาของการจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   ที่คณะฯ  และภาควิชาฯ
ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สู่ระดับหลักสูตรในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยพิจารณา 6 องค์ประกอบ และ 13 ตัว
บ่งชี้ โดยในภาพรวมของผลการประเมินตนเองทุกองค์ประกอบอยู่ในเกณฑ์ดี 
 
 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
      คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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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 

6,207 
4.22 4.22 

1,470 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85.00 
68 

100 5.00 
68 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 - 9.22/2 = 4.61 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
ที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 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 

24.40 
348.57 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 

9 
90.00  4.50 

10 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 - 16.50/4 = 4.13 ดมีาก 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 4   ระดับ 4 4 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 - 4/1 =  4.00 ด ี



8 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(%
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ - 50.18/13 = 3.86 ด ี

 
องค์ประกอบท่ี คะแนนที่ได้และผลการประเมิน หมายเหตุ 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต 4.61 ดีมาก 
3. นักศึกษา 3.67 ด ี
4. อาจารย ์ 3.15 ด ี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินหลักสตูร 

4.13 ดีมาก 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 4.00 ด ี
สรุปรวม 3.86 ด ี

 

         เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 
บัณฑิต และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร ในรายละเอียด
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต โดดเด่นที่ตัวชี้วัดภาวะการได้งานท าของบัณฑิตที่มีผลการด าเนินงานเป็นผลลัพธ์ 
100% สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของหลักสูตรที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ประกอบการและผู้ว่าจ้าง และองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร 
สะท้อนถึงความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ที่บ่งบอกถึงผลลัพธ์ของคุณภาพหลักสูตรได้อย่างชัดเจน   

องค์ประกอบที่อยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา และองค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์และ
องค์ประกอบที่ 6 สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และยัง
สะท้อนถึงคุณภาพของอาจารย์ที่มีความสามารถทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ยัง
สามารถพัฒนาให้ไดร้ะดับคุณภาพเพ่ิมขึ้นอีกได้ รวมถึงร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเป็นตัวบ่งชี้ที่ก าลังด าเนินการแก้ไขและสนับสนุนพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้ได้เกณฑ์คะแนนที่เหมาะสม  
ทั้งนี ้ ในองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  สถานที่และการปรับปรุงอาคารเรียนของคณะมัณฑนศิลป์ 
วิทยาเขตวังท่าพระ   ได้ด าเนินการปรับปปรุงแล้วเสร็จ    เมื่อเดือนกรกฏาคม 2562   เปิดภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2562 นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร  ได้ย้ายกลับมา ณ อาคารเรียนคณะมัณฑนศิลป์ มีความ
พร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ สถานที่ ห้องเรียน ห้องStudio ห้องปฏิบัติการ workshop 
ห้องประชุม ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย และระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาและบุคลากร ท าให้
ศักยภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความพร้อมและได้ดียิ่งขึ้น การเรียนการสอนเกิดผลการเรียนรู้ที่ดี และ
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
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จุดเด่นของหลักสูตรที่ยังมีความต่อเนื่องมาตลอด 60 ปี  คือ หลักสูตร/ภาควิชาฯมีความโดดเด่น
ระดับชาติและปรับปรุงหลักสูตรตามพัฒนาการของสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง 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
วิพากษ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นที่สนใจในกลุ่มนักเรียนที่มุ่งเรียนในสายวิชาชีพนี้มาตลอด 60 ปี
จนถึงในปัจจุบัน 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2562 ภาควิชาฯ ได้ท าการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีความสมดุลขึ้นดังนี้ ปรับเปลี่ยนผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี ซ่ึงได้ถึงแก่กรรม 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  การออกแบบ
แสงสว่าง  เนื่องจากภาควิชามีบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านแสงสว่าง
โดยตรง 

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

เวลาในการท าเอกสารประกอบการสอน หนังสือ และต าราต่างๆ  
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4. การกระจายภาระงานและจัดระบบสนับสนุน หรือเพ่ิมพนักงานสายสนับสนุนที่เหมาะสมกับ
งานเพ่ือให้อาจารย์มีเวลาแบ่งไปส าหรับชีวิตส่วนตัวให้มีความสุขในการท างาน 

 

ทั้งนี้ ทางหลักสูตรยังคงเสนอแนวทางพัฒนา ไม่ได้ค านึงถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณ โดยขอความ
อนุเคราะห์ภาควิชาฯ หรือคณะฯ ควรบริหารจัดการบุคลากรเพ่ือให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรมาช่วยให้ความ
อนุเคราะห์ดูแลงานด้านเอกสารประกันโดยเฉพาะเพ่ือให้มีระบบการท างานประกันคุณภาพฯ เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว คล่องตัว และสอดคล้องกับธรรมชาติของบุคลากร ส่วนใหญ่ในสังกัดภาควิชาฯเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับ
มืออาชีพในด้านวิชาชีพมัณฑนากร และมีชื่อเสียงระดับประเทศที่วงการวิชาชีพรู้จักและให้การยอมรับ  การ
ท างานด้านเอกสารอาจไม่เชี่ยวชาญหรือมีนโยบายสนับสนุนให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรเหล่านี้มีการพัฒนา
ตนเองในการท างานด้านเอกสารอย่างมีความสุขมากยิ่งข้ึน 

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

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่รายงาน 1 ก.ค.63 

 
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 อนุมัติ สมอ.08 
3. อ.ไพบูลน ์ จิรประเสริฐกูล 3. อ.ไพบูลน์  จิรประเสริฐกลู ครั้งที่ 5/2562 
4. อ.พัฒนา  เจริญสุข 4. อ.พัฒนา  เจริญสุข วันที่ 15 พ.ค.62 
5. อ.สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล 5. อ.สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล - สกอ.รับทราบ 
6. ผศ.เทิดศักดิ์  เหล็กดี 6. อ.ปาริฉัตร  สุชาติกุลวิทย์ หลักสูตร 10 ม.ค. 
 7. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง 63 
 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
 ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรข้างต้น และคณาจารย์ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์เอกชาติ  จันอุไรรัตน์  ประจ าหลักสตูรดุษฎีบณัฑิตศลิปะการออกแบบนานาชาติ 
2. รองศาสตราจารย์ ร้อยต ารวจเอก ดร.อนุชา  แพ่งเกษร  ประจ าหลักสูตรมหาบณัฑติศิลปะและการออกแบบ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา  สขุพูล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส 
5. อาจารย์ ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล ลาออก 1 ก.ย.62 
6. อาจารย์สลิล  สมัครพงศ์ 
7. อาจารย์พสุ  จารุศิริ  
8. อาจารย์ภาคย์ธิร์วัฒน์  บุญมี 
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อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรข้างต้น  
และคณาจารย์ดังนี้ 

1. อาจารย์ศมประสงค์  ชาวนาไร่ ต่อสัญญาจ้างถึง 30 ก.ย.63 
2. อาจารย์ศุภสุมนญ์  โสภาจิตต์วัฒนะ 
3. อาจารย์ประธาน  เลิศงาม 

 
อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) 

1. อาจารย์วชิรวิชญ์  ธนเดชฐิติพัฒน์ 
2. อาจารย์สุรเชษฐ์  สุนทราศรี 
3. อาจารย์สิริชัย  ร้อยเที่ยง 
4. อาจารย์วีระยุทธ  ผลประกอบศิลป์ 
5. อาจารย์ธนวัฒน์  โสภาพินิตนนท์ 
6. อาจารย์พลิน  ลีลาศิลปวงศ์ 
7. อาจารย์ทรงวุฒิ  ตรีเทพจุลยากร 
8. อาจารย์รชต  สาสะเน 
9. อาจารย์เสรี  ลิ่มนววงศ์ 
10. อาจารย์วิบูลย์  ติรมงคล 
11. อาจารย์บัญชา  ชูดวง 
12. อาจารย์ศรายุธ  ชนะชัย 
13. อาจารย์ชาลี  บุญวินิจ 
14. อาจารย์ Caroline Favier 
15. อาจารย์พีรพันธ์  จันทรชิต 
16. อาจารย์นันทภัทร  ฐากูรนันท์ 
17. อาจารย์พรเพ็ญ  กุลค าธร 
18. อาจารย์ประสิทธิชัย วานิชสุขสมบัติ 
19. อาจารย์สุรัชนา  ภควลีธร 
20. อาจารย์ศตคุณ  โฆษะวินทะ 
21. อาจารย์สมชาย จงแสง 
22. อาจารย์ทีปกร  แย้มกสิกร  
23. อาจารย์วรกมล  ศรีวราวุฒิชัย 
24. อาจารย์อภิรักษ์  อนุรักษ์เยาวชน 
25. อาจารย์วิรัตน์  รัตตากร 
26. อาจารย์วิภาวดี  พัฒนพงศ์พิบูล 
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27. อาจารย์พรชัย  แสนชัยชนะ 
28. อาจารย์ภฤศธร  สกุลไทย 
29. อาจารย์ธนวัฒน์  สุขัคคานนท์ 
30. อาจารย์ณิชารีย์  พงษ์สมบูรณ์ 
31. อาจารย์พรพิมล  จุ้ยประเสริฐ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล  เขตเจนการ 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุเจตม์  คุณานพดล 
34. อาจารย์อนุรักษ์  นิธิฐิตเสฏฐ์ 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม  เปรมธาดา 

 

อาจารย์พิเศษเหล่านี้มีรายนามปรากฏในค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษให้ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนฯ ในภาคต้น
และภาคปลาย  ประจ าปีการศึกษา 2562 

   

หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท
ต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี      
พ.ศ. 2559 – 2563 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์ 
 
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 5 ท่าน รวม 7 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 
  

เป็นไปตามแนวทางที่ สกอ.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
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
  ปรับปรุงหลักสูตรจนเสร็จสิน้ และได้รบั

การอนุมัติหลักสูตรใหม่จากสภา
มหาวิทยาลยั เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60 
และหลักสูตรปรับปรุงฯ 2560  
ได้ด าเนนิการทวนสอบทุกรายวชิา 
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 

 
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  
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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 

2562 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหว่าง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2562 (4) 

อัตราการคงอยู่ 

  X 100 

 2560 2561 2562 

2557 67 55 9 - 82.09 1 2 1.49 
2558 70 - 64 2* 91.43 3 1 4.29 
2559 (70) - - 67* 95.71 2 1 2.86 
2560 (73) - - -  67 6 91.78 
2561 70 - - -  69 1 98.57 
2562 70 - - -  70 - 100 

* จ านวนที่รออนุมัติปริญญา 
() ในจ านวนนี้ ไม่รายงานตัว/ ไม่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปีแรกรวม 1, 4 คน ตามล าดับปี 
 
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 62 61 60 59 58 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น - 9 55 - - 64 
2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น - 67 67 - - 67 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - 13.43 82.09 - - 95.52 
 จ านวนจบในรุ่น 2* 64 - - - 66 

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น 70 70 - - - 70 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 2.86 91.43 - - - 94.29 
 จ านวนจบในรุ่น 67* - - - - 56 

2559 จ านวนรับเข้าในรุ่น 70 - - - - 70 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 95.71 - - - - 80.00 
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ปีการศึกษาที่รับเข้า  
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 62 61 60 59 58 รวม 

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

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

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

2562 จ านวนรับเข้าในรุ่น 70 - - - - 70 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 

* จ านวนที่รออนุมัติปริญญา 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา :  

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

ระหว่างการศึกษา 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2561 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) 
6,207 21 70 4.22 

โครงการ
ติดตามผล 

    (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 918 3 70 4.37 บัณฑิตฯป ี
    (2) ด้านความรู ้ 863 3 70 4.11 การศึกษา 
    (3) ด้านทักษะทางปัญญา 864 3 70 4.11 2561 
    (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 931 3 70 4.43   

  
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1,442 5 70 4.12 
  

    (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 1,189 4 70 4.25   
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน) 74     

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

70   
  

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสตูร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

94.59   
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว        : ค่าเฉลี่ย 4.22            เกณฑ์ประเมิน    : 4.22  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้          : ค่าเฉลี่ย 4.22            เกณฑ์ประเมิน    : 4.22  คะแนน 

เปูาหมายของปีนี้                      : ค่าเฉลี่ย 4.00             ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีต่อไป                      : ค่าเฉลี่ย 4.00             เกณฑ์ประเมิน    : 4.00 คะแนน 

 
การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเทียบกับปีท่ีผ่านมาและการประเมินผลเพื่อการพัฒนาต่อไปใน
กระบวนการ 

จากผลการประเมินของผู้จ้างงานของบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา  2561  พบว่า  ผู้จ้างงานของบัณฑิต
มีความพึงพอใจการท างานในภาพรวมของบัณฑิตทุกด้าน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางด้าน
ศิลปะการออกแบบ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้จ้างงาน เรื่องความรู้ การฝึกปฏิบัติ ทักษะด้านที่ควรเน้น  
หรือเพ่ิมเติมเป็นพิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบัณฑิต ผู้จ้างงานให้ความเห็นว่า บัณฑิตมีคุณภาพทางด้านความรู้
ด้านการออกแบบเป็นอย่างดี บัณฑิตควรมีความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องการใช้โปรแกรมที่จ าเป็นต่อการท างาน เช่น 
3D PSD AI หรอืโปรแกรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมในงานด้านการออกแบบ ทั้งนี้ ได้เสนอแนะให้เพ่ิมเรื่องการ
พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก การศึกษา การเรียนรู้ควรปรับ
ตามยุคสมัย หากเปน็ไปได้บัณฑิตควรสร้างสรรคผ์ลงาน และเป็นผู้น าทางด้านการออกแบบแนวใหม่ให้โลก 
เพ่ือให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี บัณฑิตควรได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องรายละเอียดการเขียน
แบบและการพัฒนางานต่อยอดหลังจากการDesign ให้เป็นแบบเพ่ือการประเมินราคาและการก่อสร้าง เพ่ือให้
บัณฑิตมีความพร้อมในการท างานจริงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  ควรมีความรู้เพิ่มเติมด้านวัสดุพื้นฐาน ทักษะการใช้ 
ทรีดีแม็กซ์ ความรู้รอบตัวที่เก่ียวข้องกับสายอาชีพ เช่น อสังหาริมทรัพย์   

โดยภาพรวมบัณฑิต ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ สามารถปฏิบัติงานได้ในระดับ
ดีมาก มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบ เขียนแบบ และทักษะด้านการสเก็ตช์ดีไซน์ที่โดดเด่น ถือเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของสาขาวิชาฯ รวมถึงรสนิยมในการออกแบบได้ดี อย่างไรก็ตาม ทักษะที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม 
ในเรื่องของการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศ การเขยีนแบบก่อสร้าง ควรเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารในการ
ท างานและประสานงานกับผู้อ่ืน ฝึกทักษะการใช้ภาษาในการน าเสนอผลงานในที่ประชุม  การน าเสนอผลงาน 
จะเป็นการดีหากบัณฑิตมีการฝึกอบรมหรือความรู้เพ่ิมเติม หรือมีความรู้เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่ง 
ปัจุบันภาษาอังกฤษ มีความส าคัญมากส าหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพมัณฑนากร โดยเฉพาะนักออกแบบมือ
อาชีพ จะต้องใช้ภาษาที่ดเีพ่ือสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานและผู้รับบริการ ควรฝึกการไปปฏิบัติจริงในโครงการที่
ก าลังก่อสร้างและออกแบบ เพ่ือได้เห็นถึงงานจริงและปัญหาที่เกิดขึ้น บัณฑิตมีทักษะพ้ืนฐานทางด้านการ
ออกแบบดีแล้ว เพ่ิมทักษะทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ที่ใช้ส าหรับงานออกแบบ จะท าให้บัณฑิตมี
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

  
     ด้านจรรยาบรรณหรือคุณลักษณะที่ควรมีในวิชาชีพ บัณฑิตควรค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 
เพ่ือน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานออกแบบ บัณฑิตควรมีวินัยต่อตนเองและต่อองค์กร รวมทั้งการตรง
ต่อเวลา เพ่ือท าให้การปฏิบัติงานส่วนรวมเป็นไปด้วยความราบรื่น การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้ถูกต้องและ
เหมาะสม มีความเอาใจใส่  ใฝุรู้ และพัฒนาในการออกแบบทั้งต่อตนเอง ใส่ใจผู้รับบริการ และส่วนรวมอย่าง
สม่ าเสมอ พัฒนาเรื่องทางการสื่อสารทาง E-mail (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากยุค
ปัจจุบันจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาด (Covid-19) การปฏิบัติงานจะต้องมีการสื่อสารทางระบบโซเชียล
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เข้ามาเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเป็นประการส าคัญ บัณฑิตควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม และแอพลิ
เคชั่นส าหรับการปฏิบัติงาน และการประชุมออนไลน์ อาทิ โปรแกรม Microsoft Theme  Application 
Zoom Cloud Meeting Application Google Meet  นอกจากนี้ บัณฑิตควรมีทัศนคติต่อการปฏิบัติวิชาชีพ 
และการท างานที่ดี อดทนและพยายามท างานให้ส าเร็จลุล่วง การมีคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน ประการ
ส าคัญควรมีความจริงใจในการปฏิบัติงาน ใช้ทุกนาทีให้มีประโยชน์ในการปฏิบัติงานเนื้อหาของงานที่ได้รับ
มอบหมาย การท างานร่วมกับผู้อื่น การท างานออกแบบสามารถชี้น าประเด็นใหม่ๆให้กับสังคม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์  ความรับผิดชอบสูง  ในวิชาชีพมัณฑนากร  บัณฑิตจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับนักออกแบบที่จะท าให้บริหารเวลาและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ 
การแต่งกายและบุคคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานของนักออกแบบ  

ความเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ บัณฑิตมีความสามารถในงานดีไซน์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลักษะ
เด่นกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆมาก บัณฑิตมีทัศนคติท่ีดีและปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและเพ่ือนร่วมงานได้ดีมาก มีความรู้
เรื่องวัสดุและการเขียนแบบเป็นอย่างดี แต่ควรเพ่ิมเติมความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ เพราะมีความจ าเป็นอย่าง
มากในวิชาชีพมัณฑนากร บัณฑิตควรพัฒนาบุคลิกภาพในการท างาน การน าเสนอผลงานในที่ประชุม ซ่ึง
ต้องการความน่าเชื่อถือ  ควรส่งเสริมให้บัณฑิตใฝุรู้เรื่องเกี่ยวกับความคิดในโลกของศิลปะและการออกแบบ
มากขึ้น ควรฝึกตั้งค าถามกับทุกอย่างที่เกิดข้ึนรอบตัว ศึกษาเรียนรู้โลกของศิลปะและการออกแบบในอดีตแบบ
จริงจัง จากนั้นต่อยอดความคิดความรู้จากอดีต แล้วผลักดันให้ผลงานของบัณฑิตได้ก้าวหน้าวิชาชีพต่อไป 

 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปีรุ่นจบปีการศึกษา 2561  
(ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี) วันที่ส ารวจ 21 พ.ย.62 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน รอ้ยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 

จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 74 100 

ข้อมูลจาก
แบบสอบถามของ

ทางคณะฯ 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 74 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

56 75.68 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 14 18.92 
-                   ตรงสาขาที่เรียน 65 95.59 
-                   ไม่ตรงสาขาที่เรียน 3 4.41 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 

2 2.70 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 4 5.41 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

(56+14)-2 
74-2-4 

100 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว       : ร้อยละ 93.22          เกณฑ์ประเมิน    :   4.66  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้         : ร้อยละ 100             เกณฑ์ประเมิน    :   5.00  คะแนน 

เปูาหมายของปีนี้                     : ร้อยละ 85.00           ผลการด าเนินงาน       บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีต่อไป                     : ร้อยละ 85.00           เกณฑ์ประเมิน    :   4.25  คะแนน 
 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 ข้อมูลจากการส ารวจจ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด และให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนบัณฑิตท้ังหมด พบว่ามีบัณฑิตจ านวน 56 คน  ที่ได้งานท า 
หลังส าเร็จการศึกษา  (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)  มีอาชีพหลังจบการศึกษา  ประกอบด้วย  

1. การได้รับเข้าท างานตรงตามสาขาที่ส าเร็จการศึกษามาจ านวน 65 คน คิดเปน็ร้อยละ 95.59 
ของจ านวนบัณฑิตที่มีงานท า ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

2. มีการเข้าท างานไม่ตรงตามสาขาท่ีส าเร็จการการศึกษา จ านวน 3 คน คิดเปน็ร้อยละ 4.41 
3. ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92 ของจ านวนบัณฑิตที่มีงานท า 

 
ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าปริมาณบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพตรงตามสาย

งานที่ส าเร็จการศึกษามามีจ านวนสูงมาก แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนของภาควิชาบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกสู่สังคม เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนางานสายวิชาชีพการออกแบบต่อไป
ในภายภาคหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หลักสูตรได้ให้ความส าคัญกับบัณฑิตท่ีท างานไม่ตรงสาขาวิชาและ
ประกอบอาชีพอิสระมากข้ึน   เพ่ือดูความสอดคล้องกับกลุ่มทักษะวิชากลุ่มทักษะทางสังคมชุดใดในหลักสูตร 
ที่นักศึกษาน าไปใช้ประกอบการท างาน ซึ่งจากการสัมภาษณ์บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตพบว่า มีผู้ตอบ
แบบสอบถามตรงกันในด้านวิชาชีพพ้ืนฐานมัณฑนศิลป์ และสังคมอยู่ร่วมกัน ในคณะที่มีสาขาวิชาออกแบบ
มากที่สุดในประเทศไทย ท าให้นักศึกษามีสังคมที่กว้างมองภาพรวมในการใช้ชีวิตหลงัจากจบการศึกษาได้ดี
ยิ่งขึ้น  เป็นประโยชน์ต่อตนเองเป็นอย่างยิ่ง 
 
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 100 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.22/2  =  4.61 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. บัณฑิตส่วนใหญ่มีความตั้งใจและมีความรักในสายงานวิชาชีพ จึงก่อเกิดเป็นความอดทน 
ในการท างานอย่างมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่การสร้างสรรค์งานออกแบบที่ตนได้รับมอบหมายให้
บรรลุผลตรงตามเปูาหมาย 

2. บัณฑิตมีทักษะการเขียนแบบและทักษะการท างานจริงครบถ้วนได้ตรงตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานทั้งในสายอาชีพการออกแบบ และ  

สายอาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีคุณภาพ 
4. บัณฑิตที่จบเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการในการเข้าท างาน และได้รับการตอบประเมิน 

คุณภาพการท างานอยู่ในระดับเกณฑ์ดีมาก 
5. บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิชาชีพ และมีศักยภาพในวิชาชีพ  

 
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
ประชุม 
ภาควิชาฯ 

 เป็นหลักสูตรวิชาชีพมัณฑนากรของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับ
จากสังคมทั้งนี้เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความใฝุรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีความรู้
ความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์งานออกแบบภายในที่มี
สุนทรียภาพด้านความงามมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพด้าน
ประโยชน์ใช้สอย สามารถประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ภาควิชาฯ ก าหนดให้มี
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

กระบวนการ คัดเลือก นักศึกษา โดยใช้การจัดสอบที่มีคุณภาพ ผ่าน
ระบบและกลไกท่ีชัดเจนและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มีส่วนร่วม ดังนี้ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ ออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ  
การสอบสัมภาษณ์ ครอบคลุมถึงกระบวนการ พิจารณาแผนการ
ก าหนดจ านวนรับนักศึกษาตามแผนการพัฒนาคุณภาพและ
คุณลักษณะนักศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
D มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
คัดเลือกนักศึกษาที่ได้ระดับผลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ขั้นต่ าที่ไม่น้อยกว่า 50%  
ในกรณีที่นักศึกษาผ่านเกณฑ์ มีไม่ครบตามจ านวนที่เปิดรับ 
ภาควิชาฯจะพิจารณาการเปิดสอบรอบพิเศษ เพ่ือคัดเลือกและรับ 
นักศึกษาเพ่ิมเติม ให้ครบตามจ านวน (โดยใช้กระบวนการ ผ่านที่
ประชุมกรรมการหลักสูตร และกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์) 
C มีการประเมินกระบวนการ 
การทบทวนลักษณะข้อสอบรับนักศึกษามีการวางแผนคัดเลือกให้ได้
นักศึกษาที่มี ทักษะ ความถนัดเฉพาะตนในการออกแบบภายใน 
ที่สอดคล้องกับระเบียบการรับนักศึกษาเข้าเรียนของคณะ และตรง
ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ผลการด าเนินงาน  
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(SU-TCAS) คณะมัณฑนศิลป์  ประจ าปีการศึกษา 2563 เปิดรับ
นักศึกษาด้วยระบบเคลียริ่งเฮาส์ (SU-TCAS) หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบภายใน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จ านวน 
70 คน ตามแผนรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ โดยเปิดรับจ านวน 3 
รอบ ดังนี้ 
รอบที่ 1 การรับด้วยวิธีการพิจารณาแฟูมสะสมผลงาน Portfoilo 
และการสอบสัมภาษณ์โดยนักเรียนยื่นสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา
โดยตรง ซึ่งมีนักเรียนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จ านวน 66 คน 
รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ 
ส าหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย 
และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ ซึ่งสถาบันประกาศเกณฑ์
การสอบให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเข้า
รับการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ ซึ่งมีนักเรียนลงทะเบียนยืนยัน
สิทธิ์จ านวน 2 คน 
 

 
 
 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารสอบ 
(SU-TCAS) 
รอบท่ี 1 
เอกสารสอบ 
(SU-TCAS)  
รอบท่ี 2 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับสมัครโดยตรงด้วย
วิธีการของสถาบันอุดมศึกษาเอง มีนักเรียนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์
จ านวน 4 คน 
รวมจ านวนรับนักศึกษา โดยวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU -TCAS) คณะมัณฑนศิลป์  สาขาวิชา
การออกแบบภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น  
72 คน 
 

  
 

  
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสอบ 
(SU-TCAS)  
รอบท่ี 5 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 
การสัมภาษณ์ 
บันทึกข้อความ 
เรียนเชิญ
คณะกรรมการ
เข้าร่วม
สัมภาษณ์ 
บันทึกข้อความ
แจ้งก าหนดการ 
การคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้า
ศึกษาฯ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

การประเมินกระบบวนการรับนักศึกษา (PDCA) 
    มีการจัดประชุมพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยของกระบวนการ 
การคัดเลือก เพ่ือหาแนวทางการพัฒนากระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
A มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินผลที่ได้
จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา 
ภาควิชาฯได้ร่วมกันพิจารณาถึงคุณลักษณะของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามความต้องการของหลักสูตร โดยทุกปีจะมีการทบทวนสัดส่วน
การรับนักศึกษาทั้งจากการสอบตรง การจัดสัดส่วนนักเรียนโควตา
จากโรงเรียนเขตภูมิภาค นักเรียนสายอาชีวะ และนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกิดความเหมาะสม โดยวัดผล
สัมประสิทธิ์ จากผลการเรียนของนักเรียนที่มาจากสถาบัน แต่ละ
ประเภทแล้วมีการปรับสมดุลย์ อัตราส่วนการรับเข้าให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2561 ที่ประชุมมีมติ เพ่ิมจ านวนรับ
นักเรียนจากสัดส่วนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มากขึ้นโดยลดสัดส่วน
จากนักเรียนอาชีวะ เนื่องจากคุณภาพทักษะวิชาการของนักศึกษาที่
รับเข้าใน 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ตรงกับเปูาหมายที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ (ELO) ซึ่งได้มีผลต่อเนื่องมาใช้ในปีการศึกษา 2561 และ
ต่อเนื่องมาใช้ในปีการศึกษา 2562  โดยได้เพ่ิมสัดส่วนโควต้าการรับ
นักศึกษาโรงเรียนสาธิตศิลปากร เป็น 2 โควต้า 
P กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

1. ภาควิชาฯได้มองหาช่องทางในการเผยแพร่ภาพการเรียน 
การสอน และผลงานสร้างสรรค์แต่ละรายวิชาของนักศึกษาปัจจุบัน
ออกสู่สาธารณะโดยผ่านช่องทางระบบโซเชียลมีเดีย เพ่ือให้
นักศึกษาใหม่ได้ค้นคว้าและศึกษาได้ด้วยตนเองก่อนเข้าศึกษา  

2. มีการหารือกันเพ่ือจัดโครงการแนะน าภาควิชาฯ โดยการจัด 
กิจกรรมการแนะน า ให้ความรู้ และ การประกวดทักษะด้านการ
ออกแบบ ส าหรับนักเรียนกลุ่มที่สนใจในการศึกษาต่อด้านการ
ออกแบบตกแต่งภายใน 
D มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีการต่อยอดเป็น Facebook ภาควิชาฯ พัฒนาต่อเป็น  
Facebook page ของแต่ละชั้นปี ให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงาน 
และได้เพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ผลงานนักศึกษาอีก 2 ช่องทางคือ 
Instagram และ Pinterest ของภาควิชา รวมไปถึงก าลังด าเนินการ
ท า Website เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการกระจายข่าวสารและ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

เผยแพร่กิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิชาฯ 
2. มีการจัดท าโครงการตามแผน จัดกิจกรรมการแนะน า  

ให้ความรู้  และ การประกวดทักษะด้านการออกแบบ ดังนี้ 
2.1 โครงการ Interior Design Open House และ  

โครงการ SU Open House โดยปีนี้ได้มีการบูรณาการเข้ากับ
วิชาการออกแบฉาก เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ออกแบบ
และเป็นผู้ประสานงาน จัดท าส่วนแสดงงานบู๊ทเปิดบ้านภาควิชาฯ 
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นจ านวนมาก 

 
2.2 โครงการจัดประกวดวาดภาพทัศนียภาพภายใน  

INTERIOR PERSPECTIVE DRAWING CONTEST 2562 เป็นปีที่ 2 
ที่จัดต่อเนื่อง มีนักเรียนสนใจสมัครเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และคาดว่าจะ
จัดต่อเนื่องประจ าทุกปี โดยการจัดในปีนี้ บูรณาการให้นักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 และ 3 ได้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการประสานงาน 
ประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นการเสริมสร้างทักษะการบริหารการ
จัดการ และการเรียนรู้การท างานเป็นทีมให้กับนักศึกษาได้อย่างดี 
 

            
           2.3 เข้าร่วมกับคณะฯจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ท าแฟูมผลงานด้านศิลปะ การออกแบบส่วนบุคคล Young Dec 
camp 2019 ส าหรับแนะน าภาควิชา และ ทดสอบทักษะ
ความสามารถทางการออกแบบให้กับนักเรียนเป็นกระบวนการการ
เตรียมพร้อมให้นักเรียนก่อนเข้าศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบใน
วันที่ท ากิจกรรม 
และเอกสาร 
บันทึกข้อความ
ขออนุมัติ
โครงการ Open 
house ประจ าปี
การศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
การด าเนินการ 
 
 
 
บันทึกข้อความ
เรียนเชิญคณะ
กรรมเข้าร่วม
โครงการฯ 
 
 



27 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

            2.4 สนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องการออกแบบแก่รุ่นน้องเ พ่ือเตรียมสอบเข้า โดยจัดเป็น
โครงการ INT TREND ขึ้นเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้รับความสนใจเข้าสมัคร
จากนักเรียนเป็นจ านวนมาก ถือเป็นการเผยแพร่ภาควิชาฯให้
นักเรียนระดับเยาวชนได้รู้จักมากขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจในการ
น าศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
           2.5 โครงการแนะแนวภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน ณ  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2562 

 
           2.6  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2563  ณ  ห้องประชุมสมัยเฉลิม  กฤดากร ชั้น 1 อาคารศิลป์ 
พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 

  

 
 
ภาพกิจกรรม
การด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
การด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
การด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

 

          
 
 

          
 
C มีการประเมินกระบวนการ 
การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
    จากการประเมินของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาปี 1 พบว่ากิจกรรม
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา ท าให้เด็กมีทักษะพร้อม
ก่อนเข้ามาเรียนมากขึ้น รู้จักและเข้าใจในการเรียนการสอนก่อนเข้า
เรียน อีกทั้งยังเป็นการท าความรู้จักกับอาจารย์ผู้สอน รุ่นพ่ี และ
เพ่ือนใหม่ที่มาจากทั่วประเทศก่อน มีผลดีในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ทัศนคติ และ การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ของนักศึกษาเมื่อ
เข้ามาเรียนในช่วงแรก  
    ผลจากแบบสอบถามประเมินผลจากนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกวดทัศนียภาพและโครงการ Young Dec Camp มีความพึง
พอใจมาก และ ต้องการให้มีโครงการในลักษณะนี้แบบต่อเนื่อง 
    นักเรียนโรงเรียนสาธิตศิลปากรรู้จักภาควิชาฯมากขึ้น และมี
นักศึกษาสมัครเข้าสอบผ่านการคัดเลือกได้รับเข้าศึกษาครบตาม
จ านวนที่ตั้งไว้ 
    นักศึกษาส่วนน้อยยังคงมีปัญหาเรื่องทักษะ และการปรับตัว  
 

 
ภาพกิจกรรม
การด าเนินการ 
บันทึกข้อความ
เรียนเชิญเข้า
ร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 
ประจ าปี
การศึกษา 2563 
ก าหนดการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

A มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี 1 ให้
ดูแลนักศึกษาเข้าใหม่ก าหนดโจทย์การท างานเพื่อพัฒนานักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษาตามแผนผัง 

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

ตารางอ้างอิง 

การ
ส่งเสริม
และ
พัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 
3.2) 

- หลักสูตรจัดการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
P กลไกการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

1.มีการประชุมและหารือร่วมแสดงความคิดเห็นกันในภาควิชาฯ วางแผนกลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรให้แต่ละวิชาให้มี
ความเชื่อมต่อกันและสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลถึงกันได้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา 
ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในองค์ประกอบ 5 

2.ในทุกปีการศึกษา ภาควิชาฯ ก าหนดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเป็นจ านวน 3 ท่านต่อชั้นปี เพ่ือให้
ค าแนะน ากับนักศึกษา โดยหลักสูตรมีการตรวจสอบ ก ากับและติดตามนักศึกษาในการให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่อง
ทางวิชาการและปัญหาส่วนตัว ตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาจนจบการศึกษาอย่างทั่วถึง  
    3.สนับสนุนการสร้างระบบรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง เพ่ือให้นักศึกษาได้มีเครือข่ายและได้ช่วยเหลือกันเองในด้านการเรียนรู้
และชีวิตความเป็นอยู่ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาช่วยจัดและประสานงานโครงการกิจกรรมของภาควิชา เพ่ือให้นักศึกษา
ระหว่างชั้นปีได้มีโอกาสรู้จักกันมากข้ึน 

 4.ใช้ระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการแจ้งข่าวฝากประชาสัมพันธ์ และการติดตามตัวนักศึกษาผ่าน
ระบบโซเชียลมีเดียเพ่ือการเข้าถึงและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา การติดตามผลการเรียนของนักศึกษารายบุคคลอย่าง
ใกล้ชิด รวมถึงการสอนและการตรวจงานในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 

 

D มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
ผลการด าเนินงาน  

1. บูรณาการรายวิชาเพ่ือนักศึกษาจะมีภาระงานน้อยลง และมีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ 
จนกระทั่งสามารถสร้างผลงานสร้างสรรค์แต่ละชิ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมถึงบูรณาการการเรียนการสอนบาง
รายวิชากับการออกแบบกับการออกแบบจริงกับองค์กรภายนอก 

2. บูรณาการโจทย์การออกแบบให้เข้ากับโจทย์งานประกวดต่าง ๆ ขององค์กรภายนอก เพ่ือเป็นการกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาไปในตัว 

3. จากช่องทางการเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนที่สะดวกขึ้น เห็นได้ชัดว่านักศึกษามีความกล้าที่
จะเข้าหาอาจารย์ และแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เมื่อเกิดปัญหาทั้งทางด้านการเรียน สภาพจิตใจ ท าให้ภาควิชาสามารถ
รับทราบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ 

4. สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยจัดการประสานงานโครงการต่างๆ และกิจกรรมของภาควิชา โดยใช้
โครงสร้างของการท างานร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 

5. ระบบโซเชียลมีเดีย ท าให้สามารถส่งข้อมูลการศึกษาหรือติดต่อประสานงานกับนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยในเรื่องการเรียนการสอนและการส่งงานให้ด าเนินต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid-
19 
 
C มีการประเมินกระบวนการ 
การประเมินกระบวนการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

1. จากผลงานนักศึกษามีความกระตือรือร้นและสนุกกับการเปลี่ยน 
บรรยากาศสร้างสรรค์ผลงานกับองค์กรภายนอกค่อนข้างมาก เนื่องจาก  
ได้ออกแบบ จนกระทั่งเห็นผลงานจริง และได้รับผลตอบรับที่ดจีากองค์กรภายนอกเป็นอย่างมาก  

ปฏิทิน
การศึกษาของ
หลักสูตร/ภาค
วิชาฯ 
คู่มือนักศึกษา 
 
บันทึกข้อความ 
ประชุมภาควิชา
ฯ  
 
บันทึกข้อความ
แต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประเมิน
อาจารย์ผู้สอน 
ประจ าปี
การศึกษา2562 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

2. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการออกแบบมากยิ่งขึ้น โดยส่งผลงาน 
เข้าประกวดในโครงการต่างๆ และได้รับรางวัลจ านวนหลายรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้ให้กับ
ภาควิชาฯ และคณะมัณฑนศิลป์ เป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับเพ่ือนๆและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่รุ่นน้องในการ
สร้างสรรค์งานต่อไป  
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

นางสาวขวัญชนก หาญอุดมลาภ  ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ
กิจกรรม/
ประกาศนียบัตร 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

หลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศ Asia Young Designer Awards Thailand  
ในระดับประเทศ   ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย   เข้าประกวดระดับเอเชีย  
และได้รับรางวัลการออกแบบที่ยั่งยืน    
 
 

                    
 
    นางสาวขวัญชนก หาญอุดมลาภ ได้รับรางวัล โครงการประกวดการออกแบบ 
    Gold Award : AYDA 2019 ASIA YOUNG DESIGNER AWARD 
    FORWARD A SUSTAINABLE FUTURE ในสาขา Interior Design  
    จัดโดยบริษัท Nippon Paint 
 
 
 
 

             
 
นายธนกานต์ จิรโสภณ ชนะการประกวดโครงการ DMHOME Young Designer 2019 การประกวดการออกแบบ
ภายใน ภายใต้แนวคิด The Finest 5 สัมผัสแห่งความสุข เพ่ือบ้านที่สมบูรณ์แบบ จัดโดย DM HOME ทองหล่อ 

 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาได้อย่าง 

ทันท่วงทีในกรณีท่ีนักศึกษาเกิดปัญหาโดยเฉียบพลัน 
4. นักศึกษาสามารถท างาน ประสานงาน บริหาร จัดโครงการต่าง ๆ  

ช่วยภาควิชาได้อย่างดี และนักศึกษาได้ท างานร่วมกันระหว่างชั้นปีท าให้รู้จักกันมากข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ
กิจกรรม/
ประกาศนียบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ
กิจกรรม/
ประกาศนียบัตร 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

5. การติดต่อประสานงานการเรียนการสอนสะดวกในการใช้ระบบออนไลน์  
แต่ยังต้องศึกษาการใช้โปรแกรมออนไลน์ต่างๆ ถึงเทคนิคการใช้เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
A มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

1. มีนโยบายสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับองค์กรภายนอกมากขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้
จากการท างานจริง 

2. อาจารย์และนักเรียนเข้าอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือใช้ในการ 
เรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 
 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21  
P ภาควิชามีแผนการท างานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ แยกเป็นโครงสร้างใหญ่ ๆ 
ได้ดังนี้ 

1. กิจกรรมสนับสนุนภายในภาควิชาฯ  
2. กิจกรรมสนับสนุนบูรณาการร่วมกับองค์กรภายนอก 
3. กิจกรรมสนับสนุนบูรณาการร่วมกันองค์กรต่างประเทศ 

           การปฏิบัติการการเรียนการสอน วิธีการให้โจทย์นักศึกษาในการปฏิบัติงานในห้องเรียนโดยภาควิชาฯค านึงถึงเรื่อง
การให้นักศึกษาปฏิบัติงานเป็นจิตอาสา การพัฒนาสังคม นักศึกษามีส่วนร่วมกับสังคม โดยบูรณาการการสอนและ
กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับสังคม เศรษฐกิจภายนอกและชุมชน มีการปฏิบัติการจริง เช่น การออกแบบร้านค้าที่ใช้โจทย์จาก

ผู้ประกอบการ  โดยเฉพาะกลุ่ม SME  
 

        

 
 
 
 
 
ภาพประกอบ
กิจกรรม/
ประกาศนียบัตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

 
 

      
 
 

        
 

       
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพโมเดลการ
ออกแบบ
ร้านค้า รายวิชา 
361 107 การ
ออกแบบ
ภายใน 3 
Interior 
Design III 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

    
 

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพโมเดลการ
ออกแบบ
ร้านค้า รายวิชา 
361 107 การ
ออกแบบ
ภายใน 3 
Interior 
Design III 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โจทย์ครั้งที่ 1 
รายวิชา 361 
107  
การออกแบบ
ภายใน 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โจทย์ครั้งที่ 1 
รายวิชา 361 
107  
การออกแบบ
ภายใน 3  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โจทย์ครั้งที่ 1 
รายวิชา 361 
107  
การออกแบบ
ภายใน 3  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โจทย์ครั้งที่ 2 
รายวิชา 361 
107  
การออกแบบ
ภายใน 3 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

 

   
 

                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โจทย์ครั้งที่ 2 
รายวิชา 361 
107  
การออกแบบ
ภายใน 3 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

   

      
 

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โจทย์ครั้งที่ 2 
รายวิชา 361 
107  
การออกแบบ
ภายใน 3 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

D จากการวางแผนที่จะด าเนินการพัฒนาศักยภาพ และ เสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักศึกษา เกิดเป็นโครงการต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. กิจกรรมสนับสนุนภายในภาควิชา 
1.1 การจัดท า Instagram และ Pinterest ส าหรับแสดงงานนักศึกษา 

ทีโ่ดดเด่น นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาของภาควิชาฯแล้ว  
ยังเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการศึกษา 
และแข่งกับตัวเองมากขึ้น 

1.2 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที ่ 
1.2.1 รายวิชา 360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์  

(Survey of Thai arts) 
 
         1.3 เริ่มบูรณาการภาษาอังกฤษ
เข้ากับการเรียนการสอน  รายวิชา 361 
110 (ภาษาอังกฤษเพ่ือประวัติการ

ออกแบบภายในและเครื่องเรือนตะวันตก) / รายวิชา 361 207 (English for 
interior design seminar)  และวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือสัมมนาการออกแบบตกแต่ง
ภายใน 
         1.4 มีการเชิญวิทยากรที่มีความสามารถหลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับรายวิชานั้นๆ มาบรรยาย
ให้ความรู้ แนวคิด และแรงบันดาลใจกับนักศึกษา 

      1.4.1 ภาพบรรยากาศการเชิญวิทยากรรายวิชา 361 207 ภาษาอังกฤษเพ่ือสัมมนาการออกแบบภายใน  
(English for interior design seminar) 
          
 

 
         1.4.2 ภาพบรรยากาศการ เชิญวิทยากรมาบรรยายรายวิชา 361 
214 (Art Thesis) ศิลปนิพนธ์ 
 

 
 
 
 
 

1.5 สนับสนุนการศึกษาแบบ Active 
learning และ พัฒนานักศึกษาด้าน 

การน าเสนอผลงานในที่สาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Pee 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.3) 

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

บันทึกรายงานการ
ประชุมหลักสูตร/ ภาค
วิชาฯ 
 

 - การส าเร็จการศึกษา  
ปัจจุบัน นักศึกษารุ่นแรกที่จบหลักสูตรนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา
วิชาชีพเพ่ือสมัครสมาชิก และสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพจาก
สภาสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ใน
ระยะเวลา 1 ปีตามกฎหมายโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรเดิมจบการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดทั้งหมด 

อัตราส าเร็จการศึกษา  
ปี 2560 = 82.09% 
ปี 2561 = 91.43% 
ปี 2562 = 80.00% 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา = 3.59 ซึ่งอยู่ในระดับด ี
ตลอดปีการศึกษา 2561 ยังไม่พบการร้องเรียนของนักศึกษา 
แต่มีข้อเสนอแนะเรื่อง อุปกรณ์การเรียนการสอน โต๊ะเขียนแบบ
และเก้าอ้ีค่อนข้างเก่า ควรเปลี่ยนใหม่ เพ่ือความปลอดภัยและ
ความสะดวกของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอดูผล
การเรียน รวมถึงวิธีและขั้นตอนการประเมินผลการเรียนจาก
อาจารย์ผู้สอนได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งคณาจารย์ที่
ปรึกษาในภาควิชาฯ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกันมาก  

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 
ปี 60 = 3.52 
ปี 61 = 3.45 
ปี 62 = 3.59 
 

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

4. หลักสูตรมีรายวิชาหลักท่ีขับเคลื่อนสู่การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

5. ภาควิชาฯมีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาด้านการออกแบบมาเป็นเวลานาน ท าให้เป็นที่รู้จัก 
แพร่หลาย เกิดเป็นความร่วมมือกันในด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยลัยและสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

6. ภาควิชาฯมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการเรียนรู้กับองค์กรภายนอก องค์กรระดับ 
นานาชาติ รวมไปถึงการออกแบบเพื่อชุมชน 

7. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในต าแหน่งเมืองเก่า โบราณสถานต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุรักษ์  
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ซึมซับการออกแบบและวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตรสามารถทบทวน และต่อยอดพัฒนากระบวนการรับเข้าและพัฒนานักศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อีกจากเกณฑ์คุณภาพที่แข็งแกร่งเช่นนี้ 
             2.  หลักสูตรยังสามารถพัฒนาระบบและกลไกการเตรียมรับมือปัญหาในการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อีกมาก 
             3.  หลักสูตรยังต้องพิจารณาระบบและกลไกเพ่ือก าหนดภารกิจและเปูาหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มากยิ่งขึ้นได้อีกในด้านรูปธรรมโดยต้อง
จัดการระบบเอกสารเพื่อน าเอาสิ่งที่ท าเผยแพร่ออกมาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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   4. หลักสูตรมีโอกาสและสามารถมองหาโอกาสในการท าความร่วมมือด้านการศึกษา กับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการ
ออกแบบสร้างสรรค์ ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ 

   5.  หลักสูตรสามารถสร้างนโยบายในการพัฒนานักศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
   6.  สร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพร่วมกับองค์กรนานาชาติ   
   7.  ศึกษาและมองหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยในระบบการเรียนการสอน 
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    หมวดที่ 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 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท า
การทบทวนอาจารย์ในหลักสูตรอยู่เสมอ โดยปรับเปลี่ยนเพ่ือ
ธ ารงคุณภาพทางวิชาชีพของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ค านึงถึงสัดส่วนการมีคุณวุฒิทางวิชาการของหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานเหมาะสม โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มี
กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
   - วิเคราะห์อัตราก าลังโดยค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร สกอ. 

- มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
   - ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับความต้องการของหลักสูตร 
    - สนับสนุนอาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
   - มีการแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 
   - รับอัตราทดแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี 1 
ต าแหน่งคือ อาจารย์ประธาน เลิศงาม 

- เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 1 
ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง   

- เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพ 1 
ท่านคือ อาจารย์ปาริฉัตร  สุชาติกุลวิทย์ 

- มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามระบบ
และกลไกปกติผ่านสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
- เนื่องจากต้นปีการศึกษา 2562 อาจารย์ ดร.นุชนภางค์  
แก้วนิล  ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงต้องมีการเปลี่ยน
กรรมการประจ าหลักสูตร 
- อยู่ระหว่างเปิดรับอัตราอาจารย์ใหม่ 1 อัตรา  
- การรับอาจารย์ใหม่หลักสูตรฯ ได้มีกระบวนการโดยการเชิญ

- รายนาม
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใหม่ 
- บันทึกรายงาน
การประชุม
หลักสูตร/ภาค
วิชาฯ 
- การใช้ 
Linegroup: 
Interior 
Silpakorn. 
- การติดตอ่
ประสานงาน 
ขอความร่วมมือ
อาจารย์ทุกท่าน
เข้าร่วมในไลน์
กรุ๊ปเดียวกัน 
  
Facebook 
group: 
คณาจารย์
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
คณะฯ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
สอนเป็นอาจารย์พิเศษอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เพ่ือ
ประเมินความเหมาะสมก่อนพิจารณาเปิดอัตราบรรจุรับเข้า 
 - หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
อาจารย์สอดคล้องกับระบบบริหารงานข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
- สนับสนุนให้มีอาจารย์ใหม่โดยการเสนอขอทุนจาก
ต่างประเทศสนับสนุนนักศึกษาจบใหม่ที่ภาควิชา เล่งเห็น
ศักยภาพในการเป็นอาจารย์ประจ า  
   ผลการด าเนินงาน (D) 

อาจารย์ใหม่สามารถท าภารกิจส าเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถทดแทนอัตราขาดแคลน/ เกษียณอายุ
ราชการได้อย่างราบรื่น   ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ และวางแผนแต่งตั้งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มเติม ซึ่งมี
ผลท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้รองรับตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการประเมินฯ  ผลการจัดการดังกล่าวจะท าให้
หลักสูตรมีความสมดุลมากข้ึนมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ผลงานทางวิชาการจ านวนมาก สามารถน ามาใช้นับตาม
เกณฑ์การประเมินได้  

- เพ่ือเพ่ิมอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ภาควิชาฯ 
ได้ออกหนังสือรับรองให้อาจารย์พสุ จารุศิริ และอาจารย์ศุภ
สุมนญ์   โสภาจิตต์วัฒนะ เพื่อขอสนับสนุนทุนศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก  ทีม่หาวิทยาลัยอิวาเตะ ประเทศญี่ปุุน  ใน
หลักสูตร Design and Media Technology Department 
, Iwate University Graduate School of Engineering 
Doctoral Program.   ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอิวาเตะ ได้ตอบ
รับเข้าศึกษา  (อยู่ระหว่างท าการศึกษา) 
 - ภาควิชา ฯ ได้ออกหนังสือรับรองขอทุนสนับสนุนให้บัณฑิต
ที่มีศักยภาพในการเป็นอาจารย์ประจ าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอกในหลักสูตร Design and Media 
Technology Department , Iwate University Graduate 
School of Engineering Doctoral Program. ทุนรัฐบาล 
ประเทศญี่ปุุน  โดยทางมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ตอบรับนาย
วรปรัชญ์ ศุภเมธีวรกุล เข้าศึกษาต่อ ( อยู่ระหว่างรอการ
ด าเนินการด้านเอกสาร และติดสถานการณ์โรคโควิด-19)    
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ(C) 

   ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เน้นที่บุคลากรที่
มีทักษะสูงทางวิชาชีพและวิชาการ มีแนวทางการท างาน
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย มี
ทัศนคติเชื่อมั่นในการท างานเป็นทีม  ภาควิชาฯ ไดป้ระเมิน
อาจารย์ก่อนรับเข้าด้วยการเชิญเป็นผู้ช่วยสอน/ ผู้สอน และ
ผ่านมาตรฐานที่ผู้ประสานรายวิชามอบหมายภาระงานสอน 
รวมถึงอาจารย์บรรจุใหม่ภาควิชาได้มอบหมายการสอน/ 
ภารกิจอ่ืนๆ ทุกอย่างส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จากการประเมินผู้สอนของนักศึกษา และการประเมิน
โครงการฯ 
 
 
โดยผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ฯ (A) นั้นทางผู้บริหารจะได้ด าเนินการ
ต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 - การบริหารอาจารย์ 

 

 
 
กลไกการบริหารอาจารย์ 

หลักสูตรฯ มีการบริหารอาจารย์ตามเกณฑ์ฯ โดยอาศัยที่
ประชุมหลักสูตร/ภาควิชาฯแต่ละเดือน ขับเคลื่อนการ
ด าเนินการ โดยมีการจัดการเพ่ือมอบหมายภาระงานสอนตาม
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน ติดตามผลเป็นระยะ 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่หลักสูตรฯ คาดหวัง คือ 
- วางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังของอาจารย์ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
- อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
- การจัดรายวิชาให้อาจารย์สอน มีความเหมาะสม ตรงกับ
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ 
- การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการประชุม
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
- ส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ/ ศึกษาต่อ 
- มีการประชุมแบบไม่เป็นทางการอย่างสม่ าเสมอทั้งระดับ
รายวิชาสอน และระดับภาควิชาฯ  
 
 

- รายชื่อ
อาจารย์
ภาควิชา
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
คณะ
มัณฑนศิลป์ 
(สมาชิก 16 คน 
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 
ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์ได้ด าเนินการตามแผนได้
อย่างครบถ้วน โดยในรายงานการประชุม มีการระบุภารกิจ
ของอาจารย์ แต่ละรอบประชุมว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม ่และมีการประชุมร่วมกันของทั้งอาจารย์ที่เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชาฯ 
- วัดผลได้จากผลการเรียนการสอน ผลประเมินของ
นักศึกษา/ ความส าเร็จของโครงการ/ กิจกรรม  ภารกิจ 
- กระจายภาระงานให้มีความสมดุล เนื่องจากอาจารย์ใหม่
สามารถแบ่งเบาภารกิจได้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย 
- บรรยากาศการท างานร่วมกันมีความสามัคคี มีความเห็นไป
ในทางเดียวกัน การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างเอกฉันท์  

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

 การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์(C) 
   ภาควิชา ฯ ใช้การประชุมนอกรอบ และแจ้งเรื่องเวียน

ต่างๆ ที่ควรทราบในแต่ละองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย Linegroup: Interior Silpakorn   
โดยที่ผ่านมาก็ได้เนื้อหาและมีคุณภาพมากขึ้นเช่น การนัด
หมายประชุมในวาระ การนัดหมายทวนสอบรายวิชา เพื่อเก็บ
ข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งในการวัดผลการตอบรับและโต้ตอบใน
การใช้ระบบโซเชียลมีเดีย ได้รับผลตอบรับดียิ่ง   
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหาร
อาจารย ์(A) 
 การใช้โซเชียลมีเดีย Linegroup:Interior Silpakorn เป็น
กลไกส าคัญเพ่ิมเติม นอกเหนือไปจากการท าหนังสือเชิญ
ประชุมและนัดหมายตามปกติ โดยใช้ช่องทางนี้ติดตามผลรับ

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

อ้างอิง 
ข้อมูลย้อนกลับ รวมไปถึงการรับฟังข้อคิดเห็นในการบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่อง  
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 
 

แผนภาพแสดงกลไกขัน้ตอนการส่งเสริมและ 
พัฒนาอาจารย์ของหลักสูตร 

 
กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(P) 
- หลักสูตรฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็นไปตาม
เกณฑ์ฯ โดยอาศัยที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ในแต่ละเดือน
เป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ ขอรับทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อใน
หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต และได้รับอนุมัติให้ศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2560 (อยู่ระหว่างการศึกษา) 
- ท าหนังสือรับรองและอนุญาตให้อาจารย์พสุ จารุศิริ ศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอกด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุุน  สาขา Design 
and Media Technology ณ Iwate University จังหวัดอิวา
เตะ ญี่ปุุน ( อยู่ระหว่างการศึกษาปีที่สอง ) 
- ท าหนังสือรับรองและอนุญาตให้อาจารย์ศุภสุมนญ์  
โสภาจิตต์วัฒนะ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้วยทุนรัฐบาล
ญ่ีปุุน    สาขา Design and Media Technology ณ Iwate 

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 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
University จังหวัดอิวาเตะ ญี่ปุุน (ตอบรับให้เข้าศึกษาแล้ว 
อยู่ระหว่างการศึกษาปีแรก ) 
- ภาควิชาฯ ได้แจ้งนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือ
โอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาที่คณะ
มัณฑนศิลป์ เปิดสอนของอาจารย์ เป็นค่าลงทะเบียนทั้งหมด
เต็มจ านวน จนจบการศึกษา 
- ภาควิชาฯ มีนโยบายส่งเสรมิเพ่ือพัฒนาด้านต าแหน่งทาง
วิชาการด้วยการสนับสนุนทุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ      
- ส่งเสริม/ อนุญาตให้อาจารย์ไปบริการวิชาการ  
ในภาควิชาฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย
ในวิชาการ/ วิชาชีพ มักถูกเชิญบรรยายและเป็นที่ปรึกษาการ
ออกแบบ รวมถึงเชิญเป็นกรรมการในโครงการของหน่วยงาน
รัฐและเอกชนอย่างสม่ าเสมอ เช่น กรรมการตัดสินงาน
ประกวดออกแบบ, การออกข้อสอบใบประกอบวิชาชีพภาคี
สถาปนิกภายใน ของสภาสถาปนิก ฯลฯ 
- เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ 
ทั้งภายในและระหว่างหลักสูตร ด้วยการท ากิจกรรม 
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ
ในวงกว้าง ด้วยหลักวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
ซึ่งสามารถบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ 
จากภายนอก เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพานิชย์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์   โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ไดเ้ป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาในกิจกรรม
ต่างๆของรัฐบาล  มีบทบาทชี้น าสังคมในวงการ สนับสนุน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ส่งเสริมให้เกิดการบริการวิชาการเพื่อสังคม  และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐ 

          
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 
โครงการ
สร้างสรรค์ศิลป
ร่วมสมัยเพื่อต่อ
ยอดทุนทาง
วัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 

            
 
 

               
 
 

            
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบ 
โครงการ
สร้างสรรค์ศิลป
ร่วมสมัยเพื่อต่อ
ยอดทุนทาง
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 
 

                  

ผลการด าเนินงาน(D) 
     การสนับสนุนด้านการพัฒนาอาจารย์ ท าให้อาจารย์
สามารถวางแผนพัฒนาตนเองได้อย่างสะดวก ความก้าวหน้า
ของอาจารย์คือ ความก้าวหน้าของหลักสูตร ภาควิชาฯ ได้
บุคลากรที่มีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้น จากการสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกในรูปแบบต่างๆ จะท าให้ไม่เกิน 4 ปี
ข้างหน้าจะท าให้ภาควิชาฯ มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก
เพ่ิมข้ึน 4 ท่าน ถ้ารวมถึงอัตราใหม่ที่ก าลังอยู่ระหว่างเปิดรับ 
1 ต าแหน่งจะรวมเป็น 5 ท่าน 
- มีอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มข้ึน 1 
ท่านคือ อาจารย์สัญญา สุขพูล 
- บุคลากรทีไ่ด้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อ มีการรายงานผล
การเรียนต่อภาควิชาฯ ทุกภาคการศึกษา 
การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (C) 
- น ากระบวนการบริการทางวิชาการของอาจารย์เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษาดียิ่งขึ้น 
- น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์(A) 

จากการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตามระบบ
และกลไก รวมไปถึงการติดตามประเมินผลดังกล่าว ท าให้เกิด

 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารและพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ที่มีความรุดหน้าอย่างยิ่งในปีนี้ โดย
คณาจารย์แต่ละท่านได้มีความตระหนัก และมีแนวทางการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งอยู่ระหว่างการตั้งค่าเปูาหมายเพื่อชี้วัด และ
การติดตามตรวจสอบผลในระยะต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน   บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑป์ระเมิน  :  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  
(9.00+15.40) x 100/ 7 = 348.57 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
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 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20  ผลการด าเนินงาน     ไม่บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 20  เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป) 
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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 28.57  เกณฑ์ประเมิน  : 2.38  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 28.57  เกณฑ์ประเมิน  : 2.38  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  : 1.67  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
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   

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่ 0.80   ตารางที่ 4.2.4 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 
4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

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

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
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 9 9.00 ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต ารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวชิาการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 1 0.40 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80   
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/ 1.00 15 15.00 ตารางที่ 4.2.6 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

นานาชาติ 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 7 

จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 9 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 16 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสตูร 

9.00 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

15.40 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของประจ า/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

128.57 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

220.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.43 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

11.00 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 151.43  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 348.57  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : 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) ครั้งที่5/2562 เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 
หลักสูตรยืนยันอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
มีจ านวน 7 ท่าน ครบ 100%    

รายงาน
อัตราก าลัง 
คณะฯ 

 ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ 3.95 

 

ผลส ารวจจาก
คณะฯ 
ปี 60 = 3.07 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ปี 61 = 3.83 

ปี 62 = 3.95 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ 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 348.57 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 
 
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) 
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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 

จ านวนการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ่าน 

081 101 
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

1/62 - 5 10 24 17 9 3 - - - - - 68 68 

081 102 
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน  

1/62 11 7 12 14 11 6 6 4 - - - - 71 67 

081 103 
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ X 69 

2/62 - - - - - - - - - - - - 69 - 

082 109 ดนตร ี
วิจักษ์ 

1/62 56 - 14 - - - - - - - - - 70 70 

083 102 จิตวิทยา
กับมนุษยสัมพันธ์ 2/62 27 20 13 6 1 - - 1 - - - - 68 67 

084 108 โลกและ
ดาราศาสตร ์ 1/62 51 12 4 1 - - - - - - - - 68 68 

SU 102 ศิลปากร
สร้างสรรค์ 

2/62 54 2 6 1 4 - - 1 - - - - 68 67 
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สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ่าน 

360 101  
การออกแบบ 1 

1/62 7 7 15 35 5 - 1 - - - - - 70 70 

360 103  
วาดเส้น 1                             1/62 5 5 9 31 14 5 1 - - - - - 70 70 

360 105  
ศิลปะปฎิบัต ิ

1/62 4 9 11 26 19 - 1 - - - - - 70 70 

360 107  
การเขียนแบบ
เบื้องต้น  

1/62 3 19 29 15 3 - 1 - - - - - 70 70 

360 111 ภูมิปัญญา
ไทยกับการ
สร้างสรรค ์

1/62 9 24 21 8 3 4 - - - - - - 69 69 

360 112  
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น 

1/62 3 13 33 14 4 2 - - - - - - 69 69 

361 103  
การออกแบบภายใน 2 

1/62 7 15 20 16 5 1 4 - - - - - 69 69 

361 104  
วัสดุและอุปกรณ์เพื่อ
การออกแบบภายใน 

1/62 10 32 15 5 5 1 - 1 1 - - - 69 68 

361 105  
สถาปัตยกรรมศึกษา 1 

1/62 - 11 42 10 5 - - 1 - - - - 69 68 

361 106  
การออกแบบเครื่อง
เรือน 1 

1/62 9 19 11 14 13 1 1 - - -   68 68 

361 218 พรรณไม้
ตกแต่ง w 3 

1/62 5 4 2 1 2 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 17 14 

361 220 โครงการ
ศึกษาส่วนบุคคล 

1/62 1 3 3 3 1 - - 1 - - - - 12 11 

361 221 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
การออกแบบภ่ายใน 

1/62 15 4 2 - - - - - - - - - 21 21 

361 225 นวัตกรรม
ความรู้เพื่องาน
ออกแบบภายใน 

1/62 1,3,9 2,2,6 2,0,9 0,0,5 0,0,3 - - - - - - - 5 5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ่าน 

360 102  
การออกแบบ 2 2/62 8 12 12 37 - 1 - - - - - - 70 70 

360 104  
วาดเส้น 2  

2/62 7 6 24 17 11 2 3 - - - - - 70 70 

360 106  
ศิลปะปฎิบัติ 2 

2/62 3 9 21 35 2 - - - - - - - 70 70 

360 108 
ศิลปะไทยปริทัศน์ 

2/62 6 7 11 27 16 2  1 - - - - - 70 70 

361 101  
การเขียนแบบ
ภายใน 

2/62 6 9 24 14 7 4 6 
 

- - - - - 70 70 

361 102   
การออกแบบภายใน 1 2/62 24,8,17 23,15,16 10,19,18 7,17,8 3,6,6 3,1,1 - - - - - - 70 70 

361 107  
การออกแบบภายใน 3 

2/62 28 29 7 2 1 - - 1 - - - - 68 67 

361 108 
สถาปัตยกรรมศึกษา 2  2/62 6 7 11 27 16 2 - - - - 1 - 70 70 

361 109  
การออกแบบเครื่อง
เรือน 2 

2/62 37 15 6 8 - - - - - - 1 - 67 67 

361 110  
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประวัติการ
ออกแบบภายใน
และเครื่องเรือน
ตะวันตก 

2/62 16 26 13 5 4 1 1 2 - - - - 68 66 

361 111 
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบภายใน 1 

2/62 14 37 16 - - - - - - - 1 - 68 68 

361 201 การ 
ออกแบบภายใน 4 

1/62 5,4,10 17,14,14 20,25,30 14,10,16 8,8,4 1,5,0 1,2,0 - - - - - 66 66 

361 202  
เทคโนโลยีอาคาร
และงานระบบเพื่อ
การออกแบบภายใน 

1/62 3,6,1 7,5,5 15,9,17 18,21,20 15,17,17 6,10,1 2,5,0 - - - - - 66 66 

361 203 
มัณฑนศลิป์ไทย 

1/62 6 12 29 13 2 2 1 - - - - - 65 
 
65 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ่าน 

361 204 
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบภายใน 2 

1/62 37 10 6 3 - 8 2 - - - - - 66 66 

361 205 
การออกแบบภายใน 5 

2/62 5 13 26 17 2 1 - - - - 1 - 65 65 

361 205 
การออกแบบภายใน 5 
นศ.ตกค้าง 

2/62 - - - - - - 1 - - -  - 1 1 

361 206  
มัณฑนศลิป์ 
ตะวันออก 

2/62 4 8 15 22 12 4 - - - - 1 - 66 66 

361 206 
มัณฑนศลิป์ 
ตะวันออก  
นศ.ตกค้าง 

2/62 1 - - 1 - - - - - - - - 2 2 

361 207  
ภาษาอังกฤษเพื่อ
สัมมนาการ
ออกแบบภายใน 

2/62 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

66 - - - 66 66 

361 208  
วิธีวิจัยเพื่อการ
ออกแบบภายใน 

 
2/62 

 
2 8 35 18 2 - - - - -  - 65 - 

361 208 วิธีวิจัย
เพื่อการออกแบบ
ภายใน  นศ.ตกค้าง 

2/62 - - 1 - - - - - - -  - 1 1 

361 210  
การออกแบบภายใน 6  
 

1/62 16 8 10 18 18 1 - - - - - - 71 71 

361 210  
การออกแบบภายใน 6 
นศ.ตกค้าง 

2/62 - - - - - - - - - - 1 - 1 - 

361 211  
การเตรียม 
ศิลปนิพนธ ์

1/62 6 15 35 13 2 1 - 1 - - - - 72 71 

361 211  
การเตรียม 
ศิลปนิพนธ ์ นศ.
ตกค้าง 

2/62 - - - - - - - - - - 1 - 1 - 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ่าน 

361 212  
การบริหารงาน
องค์กรเพื่องาน
ออกแบบภายใน 

1/62 25 27 6 7 5 1 1 - - - - - 72 72 

361 213  
การปฏิบัติวิชาชีพ
มัณฑนากร 

2/62 2,37,30 3,25,22 17,4,17 17,0,0 26,0,0 6,0,0 1,0,0 - - - - - 72 72 

361 214 ศิลปนิพนธ์   
นศ.ตกค้าง 

1/62 - 1 1 - - - - 1 - - - - 3 2 

361 214  
ศิลปนิพนธ์ x 1 

2/62 13 17 29 - - - - - - - - - 60 59 
X = 1 

361 215  
ศิลปะและของ
ตกแต่งเพื่องาน
ออกแบบภายใน  
w 1 

2/62 23 - 1 1 - - - - - - - - 
 

26 
 

25 

361 216  
ออกแบบฉาก 

1/62 18 14 4 2 - - - - - - - - 38 38 

361 217  
มัณฑนศลิป์ไทย 
พื้นถิ่น 

2/62 9 1 - - - - - - - - - - 10 10 

361 219 การ
น าเสนอผลงาน
ออกแบบภายใน 

2/62 1 5 5 - - - - - - - - - 11 11 

361 222 
แนวความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบภายใน  
W1 

1/62 1 2 2 - - - - - - - - - 6 5 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 5.1) 

ในชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 เป็นการใช้หลักสูตรปรับปรุง 2560 มาแล้ว 3 ปีการศึกษาโดยมีการน าผลของ
ประเมินแต่ละวิชามาปรับปรุงในกิจกรรมการเรียนในปีการศึกษา 2562 ส่วนในชั้นปีที่ 4 เป็นการใช้หลักสูตร
ปรับปรุง 2555 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ท าการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ท าการย้ายมาเรียนที่วิทยาเขตวังท่าพระเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ท าให้ลด
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ค่าใช้จ่ายในการเช่าหอพัก และค่าเดินทาง และสะดวกต่อผู้เรียนในการพบผู้สอนของชั้นปีที่ 2-4 แต่ก็พบ
ปัญหาบ้างในการจัดการเรียนการสอนท่ามกลางการเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ และสื่อสารสนเทศของ
ส่วนกลางของงานอาคารและสถานที่ของวิทยาเขต แต่ในด้านการเชิญบุคลากรมาสอนในห้องเรียน และการจัด
เวลาส าหรับการดูงานนอกสถานที่ด้วยตนเองท าได้ดีมากข้ึน เพ่ิมโอกาสเข้าถึงประสบการณ์นอกห้องเรียนโดย
การเรยีนรู้จากสถานที่จริงร่วมกับบุคลากรทางวิชาชีพได้สะดวกมากยิ่งข้ึน แต่พบปัญหาในการจัดการเดินทาง
ของผู้เรียน ในบางรายวิชาจึงยังคงมีการอ านวยความสะดวกรถ เพ่ือศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามความจ าเป็น 
โดยได้รับผลตอบรับจากนักศึกษาที่ดีโดยส ารวจจากผลประเมินที่ไม่มีข้อร้องเรียนในด ้านนี้ 

 
ตารางแสดงรหัสวิชา ชื่อรายวิชา ที่มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เฉพาะรายวิชาที่เปลี่ยนแปลง

จากปีการศึกษา 2561  และผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ 
 

ภาค/ชั้นปี
ที่/หน่วย

กิต 

รหัส/ชื่อ
วิชา 

หมวดวิชา/การจัดการสอน,ดูงานนอกสถานที่/ท่ี
แตกต่าง,เพ่ิมเติม,เปลี่ยนแปลงจากปีการศึกษา 

2561 

แนวโน้มของผลการด าเนินการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมที่ดีขึ้น 

ต้น/1/3  360101 วิชาแกนของมัณฑนศิลป ์  
ปลาย/1/3
นก. 

360102การ
ออกแบบ
ภายใน1 

วิชาหลัก/พัฒนาจากการชมพื้นที่ออกแบบ เป็นการ
น าชมหน่วยธุรกิจที่สนับสนุนวิชาชีพเช่นบุญถาวร
ดีไซน์วลิเลจ ศาลายา ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มธุรกิจใหม่
ที่สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการตกแต่งภายในท่ี
มีพื้นท่ีและผูเ้ชี่ยวชาญรวมถึงแบรนด์ระดับ
นานาชาติเป็นท่ียอมรบัเพื่อให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือดไีซเนอร์ในการท างานคล่องตัวสะดวกขึ้น 

ท าให้นักศึกษาตระหนักและเข้าใจถึงความทันยุคสมัย
หน่วยงานท่ีสนับสนุนอาชีพด้านสถาปัตยกรรมภายใน
และมณัฑนศลิป์รวมถึงมองเห็นช่องทางและส่งเสริม
โอกาสใหม่ๆ ในการท างานได้มากข้ึนในฐานะที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสตูรโดยตรงอย่างมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพท่ี
เกี่ยวเนื่องมากยิ่งข้ึน 

ต้น/2/3
นก. 

361103 
การ
ออกแบบ
ภายใน2 

วิชาหลัก/การกลับมาเรียนในกรุงเทพฯ (วังท่าพระ)
ทั้งบรรยายและปฏบิัติวิชาออกแบบฉับพลันท า มี
โอกาสเดินทางยังพ้ืนท่ีในเมืองด้วยตนเองตามที่
อาจารยa์ssignแนะน าสะดวกขึ้นมากกว่าปีท่ีผ่านมา 

นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจได้จากสถานท่ีจัดการเรียน
การสอนทีส่ะดวกกลางเมืองตามค าแนะน าของผู้สอน
ได้อย่างสะดวกด้วยตนเอง 

ต้น/2/3
นก. 

361104 
วัสดุและ
อุปกรณ์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 

เทคโนโลยี/ เปลี่นท่ีมาดูงานบญุถาวรอินเตอร์ รัชดา 
โชว์รูมบริษัท Practika บริษัท HAFELEสุขุมวิท64
มาใช้ประกอบในการสร้างสรรค์การออกแบบวิชา
หลัก 

นักศึกษาเกิดความตระหนักความส าคัญและเขา้ใจจาก
การชมโรงงานผลิตสามารถน ามาประยุกต์วสัดุใหเ้กิด
แนวคิดในโปรเจคท์งานออกแบบตกแต่งของตนเอง 

ปลาย/2/3 
นก. 

361106 
ออกแบบ
เครื่องเรือน 
2 

เทคโนโลยี/พัฒนาจากดูงานโรงงานเป็นการจัด
ประกวดออกแบบและผลิตจริงกับโรงงานGUBเพื่อ
การพานิชย์จัดจ าหนา่ยจริง ได้รับรางวลัและขึ้น
สายการผลิต แต่ติดภาวะ โควิด19 ท าให้ชะลอการ
สร้างงานจริงไป 

นักศึกษาตระหนักความส าคัญของกระบวนการผลติ
ระบบอุตสาหกรรม/ได้รับความไวว้างใจอย่างต่อเนื่องให้
จัดการประกวดและชนะการออกแบบและน าไปสร้างจริง
เป็นปีท่ี2 

ปลาย/2/3
นก. 

361107
ออกแบบ
ภายใน3 

เป็นการจัดการเรียนการสอนและการเรยีนรู้ที่มี
แนวทางใกล้เคียงกับการศึกษาวิชาชีพทาง
สถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตยกรรมภายในและ
มัณฑนศลิป์ โดยให้ผูเ้รียนท าการ PIN UP ครั้งแรก 

ผู้เรยีนค านึงถึงความส าคญัของการน าเสนอความคิดใน
การออกแบบสร้างสรรค์ในท่ีชุมชน เพื่อน าเสนอผลงาน
เชิงวิชาชีพ และการตระหนักถึงความส าคัญในการใช้
ทักษะพื้นฐานในการออกแบบเขียนแบบด้วยตนเอง 
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ภาค/ชั้นปี
ที่/หน่วย

กิต 

รหัส/ชื่อ
วิชา 

หมวดวิชา/การจัดการสอน,ดูงานนอกสถานที่/ท่ี
แตกต่าง,เพ่ิมเติม,เปลี่ยนแปลงจากปีการศึกษา 

2561 

แนวโน้มของผลการด าเนินการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมที่ดีขึ้น 

ปลาย/ 
2/3นก. 

361108 
สถาปัตยกร
รมศึกษา 2  

เทคโนโลยี/ปรับวิธีการเรียนรู้โดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ใหม่ โดยใช้ตัวแทนนศ.รุน่พ่ีเข้าดูงานอาคาร
เขียวประเภท Well และ Leed แล้วน ามาถ่ายทอด
การดูงานให้นศ.ในรายวิชาได้ทราบ 

นักศึกษาเกิดความสนใจความส าคญัของระบเทคโนโลยี
โครงสร้าง กฎหมายควบคุมอาคารในเกณฑ์ทันสมัยมาก
ขึ้น  

ต้น/3/5
นก. 

361201การ
ออกแบบ
ภายใน4 

วิชาหลัก/เทคโนโลยี/บรูณาการประสานพันธกิจกัน
เพื่อดูงานอาคารFYI พระรามสี่ การออกแบบภายใน
ส านักงาน SEAC บริษัทขไนเดอร์อีเลคทรคิ และ
บริษัท 3M (ประเทศไทย) พระรามเก้า รวมถึงจากที่
ประชุมและมตภิาควิชาให้ท าการปรับหัวข้อ
ออกแบบเป็นร้านอาหารในอาคารสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่ โดยเชิญพ่อครัว นักออกแบบอาชีพ เจ้าของ
ธุรกิจ และสมาคมอาชีพท าการบรรยาย 

ผู้เรยีนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของความรู้ใน
ด้านเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการออกแบบ ได้เข้าใจวสัดุ
ใหม่ๆมากขึ้น รวมถึงได้น าความรู้เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร
จากผู้เชียวชาญที่เกีย่วข้องด้านต่างๆเพ่ือประกอบกับ
การสร้างแรงบันดาลใจภายในของผู้เรียน โดยผู้เรยีน
สามารถแสดงผลของการเรียนรู้ผ่านการวางแปลนครัวใน
โครงการได้ทางวิชาชีพได้อย่างมีความเข้าใจได้เหมาะสม 

ต้น/3/3
นก. 

361202
เทคโนโลยี
อาคารและ
งานระบบฯ 

ปลาย/3/3
นก. 

361219 
การน าเสนอ
โครงการ
ออกแบบ
ภายใน 

วิชาเลือก/เป็นวชิาเลือกใหม่ในโครงสร้างหลักสูตร 
2560ทดแทนวิชาแนวคิดในการออกแบบภายในที่
ลดความนิยมเพราะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
บูรณาการรายวิชาที่สร้างทักษะความคิดในการการ
น าเสนอโครงการตามความถนดัของผู้เรียนและ
ผู้สอนได้มากยิ่งข้ึน 

นักศึกษาตระหนักถึงการน าแนวคดิที่สอดรับกบัทักษะ
เฉพาะตนมาน าเสนอผลงานสร้างสรรคต์ามค าแนะน า
ของผู้สอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
การไปต่อได้ของอาชีพใหม่ๆในอนาคตที่เป็นไปได้การ
ท างานของมัณฑนากรให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงพลิกผัน
รวดเร็วไดด้ีขึ้น 

ปลาย/3/5
นก. 

361205การ
ออกแบบ
ภายใน5 

วิชาหลัก/อาจารย์ประจ าแตล่ะทีมแยกย้ายกันพาน
ศ.เข้าชมแตล่ะพิพิธภณัฑ์สถานท่ีในกลุ่มที่ไม่ใหญ่นัก 
โดยบางกลุม่ใช้กรณีศึกษาการออกแบบจริงของ
ตนเองมาผสมผสานใหผู้้เรียนเกิดการเรยีนรู้ที่
หลากหลาย 

นักศึกษาเกิดความคล่องตัวและมคีวามยืดหยุ่นในการ
เรียนรู้ถึงพิพิธภณัฑ์และศูนย์การเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมยั
เชิงประจักษร์่วมกับอาจารย์แต่ละทีมในกลุ่มเล็กน ามา
ประยุกต์ใช้ได้จริงในการออกแบบของผลงานท่ีปรากฏใน
รายวิชาไดด้ียิ่งขึ้น 

ต้น/4/3
นก. 

361212การ
บริหารงาน
องค์กรฯ 

วิชาสนับสนุน/ปรับการเรียนสอนให้สอดรับกับ
วิทยาเขตวังท่าพระ กทม.ที่สะดวก เป็นการเชิญ
วิทยากร3ท่านร่วมท าให้เกิดการเรยีนรู้ ทดแทนการ
ไปดูงานนอกสถานท่ี 

นักศึกษาได้เข้าใจบทบาทของการบริหารงานและ 
ตระหนักถึงนโยบายขององค์กรที่มีผลต่อการออกแบบ
ภายในโดยวิทยากรมาสอนในวิทยาเขตไม่ต้องไปสถานท่ี
จริงไดม้ีประสิทธิภาพมากกว่าเดมิ 

ปลาย/
4/10นก. 

361214
ศิลปนิพนธ ์ 

วิชาหลัก/เป็นปีแรกที่มกีารเชิญอาจารย์ สถาปนิก 
นักออกแบบ ผู้มชีื่อเสียงที่กลา่วขวัญในวงการ
หลายท่าน เพ่ือร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน 
เพ่ือสร้างแรงผลักดันภายในเฉพาะตนแก่ผู้เรียน
ศิลปนิพนธ์ท่ีผู้เรียนแตล่ะคนต้องใช้ทักษะและ
เทคนิคเฉพาะตนอย่างสูงในการสร้างสรรค์ศลิปวิธีที่
ผสมผสานท้ังวิชาการ วิชาชีพ รวมถึงทักษะเฉพาะ
ความชอบและถนัดของตนเอง โดยต้องอาศัยแรง
บันดาลใจภายในอย่างมากในการพัฒนาการเรียน
รู้ตัวผูเ้รียนเอง 

อาจารย์บดินทร์ พลางกูร อาจารย์สรุวีร์ ตั้งจิตวัฒนะ 
อาจารย์พงศ์เทพ สกุลคู อาจารย์ธนวัฒน์ สุขัคคานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุเสริม เปรมธาดา เป็นครั้งแรกที่
รายวิชาปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเองตามโครงสร้างการ
ออกแบบการเรียนรู้แบบเดิมของรายวิชานี้ถูกให้
ความส าคญัในการเพิม่เตมิผู้บรรยายจ านวนมากเพื่อช่วย
สนับสนุนผู้เรยีนให้เกิดการสร้างแรงผลักดันจากภายใน
ด้วยตนเองอันเนื่องด้วยผู้เรยีนเปลีย่นจากผู้มีทักษะ
เฉพาะทางวิชาชีพสูงกว่ามาตรฐานก่อนเข้ามาเรยีนมา
เป็นนักเรียนมัธยมปลายยื่น portfolio ผ่านเกณฑ์ที่
หลักสตูรก าหนด 
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จะสังเกตได้ว่าในปีการศึกษา 2562 ทั้ง 2 ภาคการศึกษาของทุกหมวดวิชาในทุกชั้นปี ยังคงมีการทัศน
ศึกษาดูงานและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลาย โดยมุ่งไปที่ประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน อันเป็นแนวทางการปรับและพัฒนาโดยมุ่งผลการเรียนรู้ที่ได้เป็นฐาน outcome base 
learning โดยเฉพาะการปรับปรุงการทัศนศึกษาดูงานในหลายวิชาทีใ่ห้สอดรับยุคสมัยในหมวดรายวิชาหลัก 
รวมถึงวิชาสนับสนุน และวิชาเลือก สะท้อนความใส่ใจในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
อย่างใส่ใจและสนใจ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มาจากสายศิลปะในระดับมัธยมปลายซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาอีก
มากในด้านความคิดที่เป็นระบบ ความคิดเชิงเหตุและผล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งในด้านวิชาชีพและด้านที่
ใช้วิชาปฏิบัติทักษะทางศิลปะการออกแบบมาช่วยพัฒนา 

จากการส ารวจค่าเฉลี่ยการกระจายคะแนนย้อนหลัง 3 ปี การศึกษา จ านวน 5 รายวิชา ทั้งภาคต้น
และปลาย ของปีการศึกษา 2560-2562 พบว่า ค่าเฉลี่ยการกระจายคะแนนของผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน
ในแต่ละปี แตจ่ากผลการวิเคราะห์สัดส่วนการกระจายคะแนนในภาพรวมจากปี 2561 และ 2560 พบว่ามี
ข้อสังเกตเม่ือผู้เรียนส่วนใหญ่ในเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น ผลของคะแนนในวิชาออกแบบหลักกลับได้คะแนนเกาะ
กลุ่มส่วนใหญ่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดอันแสดงถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างความเป็นวิชาชีพกับทักษะเฉพาะ
หรือความชอบและความถนัดของผู้เรียน โดยเฉพาะในรายวิชาออกแบบภายใน 4-5-6 เป็นการออกแบบพ้ืนที่
ภายในอาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและเกี่ยวข้องกับระบบเทคนิคประกอบต่างๆตามข้อก าหนดทางอาชีพของ
รายวิชาในแต่ละงาน ซึ่งในวิชากลุ่มนี้ ท าให้เห็นการแยกกลุ่มออกอย่างชัดเจนเป็น2กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มคะแนน
สูงสุด  กับกลุ่มคะแนนผ่านเกณฑ์   ท าให้หลักสูตรคาดการณ์และเห็นแนวโน้มของผู้เรียนที่จะไม่ผ่านในวิชา
ศิลปนิพนธ์อย่างต่อเนื่อง จนท าให้หลักสูตรต้องท าแผนการเปิดให้ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องมาเป็น
ปีที่ 4 เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอน การทัศน
ศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ การเชิญวิทยากร รวมถึงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ทดแทนการดูงาน
นอกสถานที่เพ่ือเน้นผลการเรียนรู้ที่ดีข้ึนของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
ในการน าไปใช้ประยุกต์สู่ผลงานการออกแบบของผู้เรียน ท าให้ส่งผลดีต่อภาพรวมทางทัศนคติในการเรียนรู้
ของนักศึกษาทุกชั้นปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท าการปรับวิทยาเขตการสอนมาที่วังท่าพระ จากการติดตามการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2560-2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากความ
ร่วมมือของ Steakholder ทุกภาคส่วน ทั้งคณาจารย์ หน่วยงานภายนอก ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยที่ให้
ความร่วมมือ โดยในแต่ละรายวิชา ด าเนินการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้แสดงถึงผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง Learning Outcome ที่ชัดเจนและสอดรับเพ่ือการส่งต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนในแต่ละชั้นปี 
โดยให้สอดรับกับอนาคตขอบการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ 7 ระดับ ในระบบเครือข่ายประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน (AUN – QA) ที่น าผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Outcome) 
ร่วมกับผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Steakholder เป็นแนวทางการออกแบบปรับหลักสูตร ซึ่งจะใช้อย่าง
เต็มรูปแบบในปีการศึกษาหน้า 2564  

ส าหรับกระบวนการรับเข้าในปีการศึกษา 2562 ที่ยังคงใช้มติตามท่ีประชุม ทปอ. TCAS ที่มีการรับ 5 
รูปแบบ จากการที่หลักสูตรรับนักศึกษาได้ตามยอดโดยใช้เพียงการรับ 3รอบใน 5 รอบ ได้แก่  รอบท่ี 1 ยื่น 
Portfolio รับ 68 คน และรอบ 2 รอบสอบโควตารับ 2 คน และรอบ5 สอบรับตรง โดยน าจ านวนจากผู้ไม่มา
รายงานตัวลงทะเบียนช าระเงินในรอบที่1 เป็นตัวตั้งเพ่ือใช้รับผู้เรียนในรอบนี้ เป็นผลท าให้มีนักศึกษามีความ
แตกต่างกัน โดยภาควิชาตระหนักถึงปัญหาในเรื่องนี้ เพ่ือให้ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรธ ารงความเป็นเลิศใน
คุณภาพของทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าศึกษาของผู้เรียน ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2562 ภาควิชาฯได้
พัฒนากิจกรรมการประกวดการเขียนทัศนียภาพภายในที่จัดในปี2561 มาจัดในช่วงสิงหาคม 2562 ซึ่งถือเป็น
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สนามประกวดทักษะระดับนักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าระดับอุดมศึกษาระดับประเทศแห่งแรกที่พระราชวังสนาม
จันทร์ในงาน Open house และได้จัดกิจกรรมเป็นการพบปะนักเรียนอีกครั้ง ในวันที่นักเรียนยื่นแฟูมสะสม
ผลงาน ณ วิทยาเขตวังท่าพระ รวมถึงกิจกรรมการเยี่ยมชมผลงานและพูดคุยกับผู้เรียนและผู้ปกครองและ
อาจารย์สายศิลปะที่โรงเรียนมัธยมสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์สร้างการรับรู้หลักสูตร 
ระหว่างช่วง SU-TCAS รอบ 2 ของปีการศึกษา 2562  

 

     

   
            

        ภาพโครงการ Open House  เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม 2562 ทีว่ิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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ภาพทีน่ักเรียนได้รางวัลและการรับรางวัล Interior Contest งาน Open House  

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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กิจกรรมแนะน าภาควิชาฯ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตุลาคม 2562 

ภาควิชาฯไม่ได้ด าเนินการการทวนสอบวิชาประจ าปี 2562 อันเนื่องจากภารกิจจ านวนมากของผู้สอน
ในหลักสูตรทุกท่าน แต่จากการส ารวจการกระจายคะแนนของผู้เรียนวิชาแกนของหลักสูตร พบว่าสัดส่วนของ
กลุ่มท่ีท าคะแนนสูงมีจ านวนลดลง สอดคล้องและเป็นไปตามที่หลักสูตรคาดการณ์เนื่องจากคุณภาพของผู้เรียน
ต่างจากกลุ่มผู้เรียนที่ได้จากการสอบรับตรงเช่นในอดีต แม้จะพบว่าการจัดการเรียนจะเป็นไปตามแผนการสอน 
ทั้งปริมาณที่มอบหมายตลอดทั้งภาคการศึกษา รวมถึงการประเมินคะแนนสอดคล้องกับคุณภาพของงานและ
เป็นผู้สอนผู้มีความเชี่ยวชาญในชุดเดิม ซึ่งรายงานตรงกันว่าคุณภาพของทักษะผู้เรียนแตกต่างจากผู้เรียนที่มา
จากการสอบรับตรง น ามาสู่การจัดความต่อเนื่องเพ่ือส่งต่อผู้เรียนยังชั้นปีที่สูงขึ้นให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ในกลุ่มวิชาหลักของหลักสูตรและวิชาออกแบบหลัก แม้นักศึกษาที่ได้คะแนนดีเยี่ยมจะยังคงมีสัดส่วน
ลดลงอย่างต่อเนื่องเหมือนกับปี 2561 อันเป็นผลจากกระบวนการรับเข้าก็ตาม แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคงมีความ
พยายามอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน วิชาเขียนแบบภายใน เรียนพร้อมกับวิชาการออกแบบภายใน 1 ที่ท า 
3 โปรเจคท์โดยเป็นการเรียนออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ที่ผู้เรียนต้องท าความเข้าใจความต่อเนื่องของพ้ืนที่
ในแต่ละฟังค์ชั่นที่สัมพันธ์กัน ในการออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยให้ครบได้มาตรฐาน โดยได้น าความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทวนสอบในปี 2561 โดยให้บูรณาการรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะมาประกอบในการท างานและลด
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ปริมาณงานซ้อนกันลงเพ่ือให้ผู้เรียนใช้กับการสร้างคุณภาพของผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้2วิชานี้มี
สัดส่วนคะแนนของผู้เรียนสูงขึ้นกว่าในปี 61  

 
โมเดลแสดงกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร(PDCA) 

 

 

การออกแบบหลักสูตร  (A)  

หลักสูตรปรับปรุง 2560 ใช้กลไกตามเกณฑ์การปรับหลักสูตรปกติของ  สกอ. ในปี 2560 โดยน าผล
การทวนสอบทุกรายวิชาที่ด าเนินการ ผ่านวาระในที่ประชุมภาควิชาร่วมกันเห็นชอบ ในการปรับปรุงโดยน าผล
ทวนสอบ และผลจากข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามสัดส่วน
วิชาการและวิชาชีพตามเกณฑ์ของ สกอ. มาเป็นแนวทางในการออกแบบหลักสูตร 2560 โดยน ามาใช้ระหว่าง
ปี2560-2562 ในปี61 ได้จัดทวนสอบ 19 รายวิชาโดยไม่นับรวมวิชาศึกษาทั่วไป โดยหลักสูตรวางแผนทวน
สอบอีกครั้งในปีที่มีบัณฑิตใหม่ครั้งแรกจากหลักสูตร2560 ซึ่งจะเกิดขึ้นในภาคปลาย ปีการศึกษา2563 
โดยอาศัยรอบการประชุมภาควิชาปกติ ในการจัดกิจกรรมร่วมกับ Steakholder เพื่อความแม่นย าในการ
วิเคราะห์เพื่อปรับหลักสูตรต่อไป ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงพลิกผันทันสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 

การด าเนินการตามหลกัสูตร (D) และการตดิตามตรวจสอบการด าเนินการ(C) 

• ในรายวิชาหลักของหลักสูตรใช้กลไกของ สกอ. ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ โดยมีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงในการจัดหาอาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้มีความรู้/ประสบการณ์ เข้ามาเติมในรายวิชาอย่าง
ต่อเนื่อง จากการส ารวจเอกสารการประเมินใน มคอ.5 และการปรับใน มคอ.3 หลายวิชา แสดงถึง
การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาอยู่อย่างต่อเนื่องโดยปรับวิธีการสอน รวมถึงการเปลี่ยนสถานที่ศึกษา
ดูงานและการปรับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนและการน าไปใช้ให้มากยิ่งข้ึน 

• มีการติดตามผลของการประชุมเพ่ือสรุปผลของวิชาศิลปนิพนธ์ ในการทบทวนเกณฑ์การตัดสิน เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงระเบียบและข้อก าหนดให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแอปลงอย่างรวดเร็วโดยใช้มติของวาระ
ประชุมปกติประจ าแต่ละเดือนของภาควิชา โดยคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ สาขาการออกแบบภายใน 
(เอกสารรายงานการประชุม เดือน มิถุนายน 2562 ธันวาคม 2562 มีนาคม และกรกฎาคม 2563 ที่
เกิดภาวะโรคระบาดโควิด19 ท าให้ด าเนินการจัดการตรวจตัดสินใหม่ในเดือนมิถุนายน 63 ที่ผ่านมา ) 

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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มีการเชิญนักออกแบบ และผู้สร้างแรงบันดาลใจที่หลากหลายให้กับผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายจ านวนมาก 
 

    

        
 
 
ต้ังแต่ต้นภาคการศึกษาจนจบปลายภาค มีผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ลงทะเบียนศิลปนิพนธ์หลายคนเข้า
ร่วมกิจกรรมงาน Bangkok Design Week และ TedX และ TCDC อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา 
โดยสามารถน าหลักสูตรและผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างโดดเด่น อันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงไป
ของทัศนคติในการท างานสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจมากกว่ามุมมองแต่เพียงวิชาชีพ 
อย่างเดียว 
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• ในหลักสูตรรายวิชา 361 209 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เนื่องจากเกิดภาวะโควิด19 หลักสูตรจึงได้
ด าเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการคณะฯ โดยเป็นการแบ่งกันฝึกปฏิบัติงานกับอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรทดแทน โดยมีแนวทางการปฏิบัติไปตามความเหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของอว.ที่
ประกาศ โดยใช้การประชุมติดตามงานโดยระบบออนไลน์ไมโครซอฟท์ทีม ซูม และกูเก้ิลมีตซึ่งเป็น
เครื่องมือใหม่ในการติดตามการท างานของผู้เรียน  

• ในหลักสูตร และรายวิชา 361 201 การออกแบบภายใน 4, 361 203 เทคโนโลยีอาคารและงาน
ร
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ศึกษาดูงานโดยคณะวิทยากร และอาจารย์พิเศษที่หน้างานในสถานที่อาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่
ได้รับรองมาตรฐานด้านต่างๆ จากสถาบันรับรองระดับนานาชาติ เช่น การทัศนศึกษาดูงานที่อาคาร
FYI สถาบัน EEC บริษัทชไนเดอร์ และบริษัท 3M (ประเทศไทย) อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ในรายวิชา
ออกแบบภายใน 4 บูรณาการร่วมกับวิชาเทคโนโลยีอาคารและงานระบบเพื่อการออกแบบภายใน มี
การเชิญเชฟ เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงนักออกแบบครัวมาบรรยาย 
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รายวิชา 361 107การออกแบบภายใน 3 มีการ Pin up ในการน าเสนอผลงานทางวิชาชีพ 

เป็นครั้งแรกของผู้เรียน 
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รายวิชา 361 103 การออกแบบภายใน 2 มีการ Pin up ในการน าเสนอผลงานทางวิชาชีพ  
เป็นครั้งแรกของผู้เรียน 

 ในหลักสูตร รายวิชา 361 107 การออกแบบภายใน 3 มีการสอนลักษณะทีม บางทีมมีการเชิญผู้สอน
ที่เป็นนักออกแบบภายในศิษย์เก่าท่ีมีทักษะและผลงานโดดเด่น จบปริญญาโทจากต่างประเทศ โดยน า
คณะนักศึกษาในรายวิชา เข้าท าการออกแบบร้านค้า และสามารถสร้างการขับเคลื่อนให้ผู้เรียนชั้นปีที่ 
2 ในรุ่นใช้เทคนิคการออกแบบและน าเสนอที่เทียบเท่ามาตรฐานวิชาชีพระดับสากล (Revit BIM)   
จนเกิดความสนใจเฉพาะตัวน าไปสู่การฝึกงานในสถานประกอบการอาชีพก่อนหลักสูตรในช่วงโควิด
ด้วยตนเอง 

 ในรายวิชา 361 207 ภาษาอังกฤษเพ่ือสัมมนาการออกแบบภายใน มีการใช้ระบบออนไลน์จัดสัมมนา 
ด้วย Application Zoom เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 รับกับสถานการณ์ในช่วงนั้น 
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และรายวิชา 361 110 ภาษาอังกฤษเพื่อประวัติการออกแบบภายในและเครื่องเรือนตะวันตก ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีการใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอในการออกแบบและการจัดท ารายงานส าหรับ
ทุกคนและทุกทีมในรายวิชา อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ซึ่งท าให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกทาง
ความคิดและการน าเสนอต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น  

 ในรายวิชา361 210 การออกแบบภายใน 6 ผู้เรียนได้รับรางวัลจากงานประกวดโดยศิลปนิพนธ์ได้รับ
รางวัลระดับชาติของสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (นางสาวธนวรรณ ออกแบบตลาดชุมชน 
ท่าเตียน) 

 ผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย สามารถจัดสรรเวลาในการเรียนวิชา 361 210 การออกแบบภายใน 6 ให้สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันออกแบบจนได้เข้ารอบน าเสนอผลงานจ านวนมากกว่าทุกปีเป็น
ประวัติการณ์และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ หลายรางวัล มากกว่าในหลายปีที่ผ่านมา  
อันแสดงถึงผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายสามารถแสดงความเข้าใจกระแสและเนวโน้มความต้องการและ
คาดหวังของตลาดและสังคมผู้ใช้นักออกแบบผ่านหัวข้อและงานออกแบบเฉพาะตนได้เป็นอย่างดี  

o นางสาวขวัญชนก หาญอุดมลาภ (จูน)  รางวัลชนะเลิศ NYD ระดับชาติ 
o ท าสถิติเป็นหลักสูตรที่มีผู้เข้ารอบการประกวด NYD มากที่สุดในประเทศไทย  
o นายธนากานต์ จิรโสภณ (กาย) รางวัล DM Homes award ระดับชาติ 
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การน าผลการตรวจติดตามไปสู่การสรุปและประเมนิเพ่ือปรับปรุง  

ในปีการศึกษา 2562 ได้ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 มาแล้ว 3 ปี โดยได้ท าการทวนสอบไปแล้ว 
19 วิชาในปี 2561 เพ่ือน าผลที่ได้เตรียมการส าหรับปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษา 2563 ให้ทันต่อการปรับ
หลักสูตรในปี 2565 ต่อไป ปัญหาส าคัญของด าเนินการตลอดปีการศึกษา คือ ภารกิจคณาจารย์ประจ าแต่ละ
ท่านมีจ านวนมาก ท าให้จัดการประชุมพร้อมกันได้ยาก โดยตลอดทั้งปีสามารถจัดการประชุมได้มากขึ้นกว่าใน
ปี 2561 ประกอบกับประกาศของอว.ท าให้ใช้การประชุมออนไลน์เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการประชุม
ได้แก้ปัญหาโดยการใช้วิธีพูดคุยผ่านทางระบบ Application Zoom หลักสูตรคาดการในการทวนสอบวิชาที่
เหลือในปีการศึกษา 2563 นีท้ั้งภาคต้นและปลายในวิชาที่เหลือทั้งหมดตลอดทั้ง 2 ภาคการศึกษา จึงได้ท าการ
ปรับลดคะแนนประเมินตนเองลงมาที่ระดับ 3 ให้สอดรับกับการภาวะความเป็นจริงในการท างาน 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวิชาใน
หลั กสู ต ร (ตั วบ่ งชี้ 
5.1) 

ทบทวนและเรียบเรียงการรายงานผล
ด าเนินงาน หน้า 45-49 

- กิจกรรมในแต่ละรายวิชา+
ภาพประกอบอ้างอิง 
- มคอ.3 และ มคอ.5 ย้อนหลัง 3 ปี 

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

เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2561 ที่ประชุมภาควิชาฯ โดยหัวหน้าภาควิชาฯได้มอบหมายให้อาจารย์
ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล อาจารย์ศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ และอาจารย์ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์ ช่วยกันสร้าง
กระบวนการเชื่อมต่อของรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกันตามภาพที่แสดงดังนี้ เพ่ือให้เห็นการเชื่อมต่อกันของ
รายวิชาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งแสดงถึงการออกแบบระบบในการน ามาใช้ จากการติดตามการน าระบบมาใช้
ตามมติที่ประชุมภาควิชา ในปี 2562 พบปัญหาโดยได้ด าเนินการแก้ปัญหาทันทีในการปฏิบัติงานระหว่างภาค
การศึกษา  สาเหตุส าคัญคือ  การส่งต่อการเรียนรู้ให้เป็นตามท่ีออกแบบการเชื่อมโยงรายวิชาให้เข้ากันนั้น 
ไม่คงท่ี ผู้เรียนแต่ละคนแตกต่างกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหลักสูตรยังไม่ได้ท าการศึกษาถึงผลกระทบของ
ผู้เรียนที่รับเข้าโดยระบบ SU-TCAS กับการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งผลลัพท์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรคาดหวัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การรับผู้เรียนตามมติทปอ.ที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของวัฒนธรรมการรับผู้เรียนเดิม
ของคณะมัณฑนศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอันมีชื่อเสียงเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีพัฒนาการและการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระหว่างนี้หลักสูตรอยู่ระหว่างการพิจารณา เพื่อจะวางแผนส าหรับการศึกษา
ผลกระทบของการรับผู้เรียนตามมติทปอ.ต่อสถิติต่างๆที่ผู้เรียนคณะมัณฑนศิลป์เคยมีอยู่เดิม ทั้งนี้หลักสูตร
และภาควิชาฯจึงมีมติยึดกระบวนการเชื่อมต่อรายวิชาตามแนวทางเดิมที่คณาจารย์ในภาควิชาฯ 
ได้ออกแบบวางกระบวนการเอาไว้ต่อไป  
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ภาพแสดงการเชื่อมโยงรายวชิา โดยอาจารยไ์พบลูน์ จิรประเสริฐกูล และอาจารย์ศุภสุมนญ์  โสภาจิตต์วัฒนะ  
ในวาระการประชุมภาค เมื่อ มิถุนายน 2561 และหลักสูตรยังคงใช้ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2561 ไปจนจบตลอด

หลักสูตรในปีการศึกษา 2564 
 

โมเดลแสดงกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (PDCA) 

 

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) ท าให้ส่วนใหญ่คณาจารย์จะมีภารกิจประจ าในแต่
ละหมวดวิชาที่ดูแลอยู่ โดยมีข้อดีในการจัดการความคงที่ของมาตรฐานการเรียนรู้ แต่อาจมีโอกาสในพัฒนาอีก
มากในด้านการทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สอดรับกับเปูาหมายของผู้เรียนและหลักสูตร โดยใช้การทวน
สอบ เพื่อ relearn reskill ผู้สอน และ upskill newskill ผู้เรียนให้สอดรับต่อการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

น าประเด็นการวางระบบ
ผู้สอนเข้าสู่วาระประชุม

กรรมการบริหาร 
หลักสตูร/ภาควิชาปกติ 
(ผลของประเมินมคอ.5) 

ผลของมคอ.5 ที่เสนอผ่านท่ี
ประชุม เพื่ออภิปรายในวาระ

ประขมุ 

ข้อสรุปและเสนอแนะจาก
การอภิปรายในท่ีประชุมฯ 

น าผลทวนสอบรายวิชาในประเด็นด้านการวางระบบผูส้อน
ไปบรรจุในมคอ.5 ก าหนดแผนการปรับปรุงรายวิชา และให้

มีผลในการปรับมคอ.3ต่อไป 
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ภาพแสดงบรรยากาศการประชุมคณาจารย์ประจ าภาควิชาฯครั้งที่ 4 /2562  
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 

 

 
 

ภาพแสดงบรรยากาศการประชุมคณาจารย์ประจ าภาควิชาฯครั้งที่ 2/2563  
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
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ภาพแสดงบรรยากาศการประชุมคณาจารย์ประจ าภาควิชาฯ ครั้งที่ 3 /2563  
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563   

โดยการประชุมออนไลน์ ด้วย Application Zoom Cloud Meetings                           
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การติดตามผลด าเนินการวางระบบผู้สอนและการการจัดการเรียนการสอน (C)  
โดยคณาจารย์ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชาฯ 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 361 203 การออกแบบภายใน 1,2,3,4,5 และ 6 มีการจัดการ
ความรู้จากอาจารย์ผู้สอน สร้างเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้สอนแต่ละหมวดวิชา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการกับการวิจัย/สร้างสรรค์ และการบริการวิชาการแก่สังคม วิชาออกแบบภายใน 3 ออกแบบ
การเรียนรู้โดยใช้วิธีทางวิชาชพีแบบPin up เป็นครั้งแรก และข้างเคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาวัสดุอุปกรณ์ 
และวิชาออกแบบเครื่องเรือน มีการออกแบบร่วกับบริษัทผู้ผลิต ใช้สถานที่ปฏิบัติงานท าชิ้นงานจริงร่วมกับ
บริษัทภายนอก โดยในปีการศึกษา 2562 ทางรายวิชาได้ประสานกับบริษัท The Grand UB. แทนบริษัท 
Panel plus จัดงานประกวดไปผลิตจริงเพื่อจัดแสดงโดยปีที่ผ่านมาบริษัทมอบโต๊ะปรับระดับความสูงได้ ให้มา
ใช้ในการเรียนการสอนวิชาการออกแบบเครื่องเรือน 1-2  ซ่ึงอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง   ชั้น 2  อาคารศิลป์ 
พีระศรี 3 แต่ในปีนี้เผชิญภาวะโรคระบาดโควิด19 ท าให้เลื่อนกิจกรรมไป ถือเป็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดข้ึนโดย
หลักสูตรไม่ได้เตรียมการับไว้ก่อน ท าให้กรรมการคณะ หลักสูตรและอาจารย์แต่ละหมวดวิชาต้องยืดหยุ่น 
ปรับตัวและเรียนรู้ ติดตามใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับเพื่อจัดการปัญหาการจัดการเรียนการสอนในภาคต่อไป 
โดยมีการสอน Onsite Online และแบบผสม เพิ่มเติมระบบเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เนต โดยมุ่ง
ประสิทธิภาพผู้เรียนเป็นเกณฑ์ 

 

การด าเนินการตามข้อสรุปสู่การพัฒนากลไกการวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน (A) 
ภาควิชา ฯ มีการหารือประชุมระหว่างผู้สอนในแต่ละรายวิชาเพ่ือปรับการจัดการเรียนการสอนจากปี

การศึกษาท่ีผ่านมา ดังเห็นได้จากการจัดตารางสอนในรายวิชามีการเปลี่ยนแปลงผู้สอนตามภาระงานให้สมดุล
และจากภาวะโควิด19 ท าให้อว.ประกาศให้หยุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามประกาศและเลื่อนทั้งหมดมา
กว่า2 เดือน โดยให้เปิดช่วงต้นมิถุนายน 63 ผลของประกาศดังกล่าวท าให้ผู้สอนแต่ละรายวิชาที่ได้รับ
ผลกระทบเช่นวิชาศิลปนิพนธ์ ต้องปรับการตรวจงาน ส่งงานเป็นออนไลน์ ใช้แอพลิเคชั่นต่างๆในการประชุม 
รับรองคะแนนส่งคะแนน มาสนับสนุนเพื่อให้นักศึกษาท างานส่งและจบการศึกษาได้ตามก าหนดเดิม โดยมีข้อดี
คือผู้เรียนได้ยืดอายุการท าผลงานไดด้ยาวนานขึ้นกว่า2เดือน รวมถึงประหยัดงบประมาณในการน าเสนอ
ผลงานเป็นการใช้แพลทฟอร์มดิจิทัล โดยลดเอกสารงานพิมพ์ลงเป็นที่พอใจต่อผู้เรียนอย่างมาก 
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ภาพข้อมูลการพูดคุย ประชุม ส่งเอกสารในระบบ LINEGROUP ZOOM Microsoft Team Google 

Meet ของคณาจารย์และผู้เรียน รวมถึงนักศึกษาใหม่ในภาควิชาฯกว่า 90% รวมถึงอาจารย์อาวุโส ที่ใช้ตาม
ประสานงาน และความเข้าใจระหว่างกัน ที่เป็นชีวิตวิถีใหม่ New Normal ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้อง
ศึกษาติดตามถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การวางระบบผู้สอน
และกร ะบวนกา ร
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 

ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้จากการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน และการรายงานตนเองในเอกสาร  

-ภาพประกอบกิจกรรม 
-บันทึกผลการประชุม 
- มคอ.3  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 4  ผลการด าเนินงาน    ไมบ่รรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4 คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
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 ผลการกระจายคะแนนยังคงมีความเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากรูปแบบกระบวนการรับเข้าของ
นักศึกษาเปลี่ยนจากเดิม (สอบตรงมาเป็นระบบ SU-TCAS) ซึ่งน่าจะต้องท าการออกแบบหลักสูตรให้สอดรับ
กับผู้เรียนที่แตกต่างไปจากเดิมนี้ให้ได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

 
 
 
 

น าประเด็นการประเมิน
ผู้เรยีนในมคอ.5 รายวิชา
ต่างๆ เข้าสู่วาระประชุม

กรรมการบริหาร 
หลักสตูร/ภาควิชาปกติ 
(วาระเกาะเต่า 19-21

มิย.60) 

ผลของมคอ.5 ที่เสนอผ่านท่ี
ประชุม เพื่ออภิปรายในวาระ

ประขมุ 

ข้อสรุปและเสนอแนะจาก
การอภิปรายในท่ีประชุมฯ 

น าผลทวนสอบรายวิชาในประเด็นด้านการประเมินผู้เรียน
ไปบรรจุในมคอ.5 ก าหนดแผนการปรับปรุงการประเมิน

ผู้เรยีนและใหม้ีผลในการปรับมคอ.3ต่อไป ในภาคการศึกษา
ต่อไป พร้อมการก าหนดผู้ตดิตามและค่าเปูาหมายต่อไป 
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การด าเนินการในการประเมินผู้เรียน (D) 
โดยอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ท าหน้าที่ประเมินผลคะแนนให้กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชา และท า

การบันทึกและรายงานผลต่างๆ ลงเอกสารใน มคอ.5 เพ่ือใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการรายงานผลและ
ปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาในปีต่อไป โดยทั้งกระบวนการนี้ใช้ระยะเวลา 30 วนัทั้งก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนเริ่มต้น และเสร็จสิ้นในแต่ละภาคการศึกษา โดยผลของคะแนนส่งได้ตามแผน แต่ยังคงมี
โอกาสพัฒนาอีกมากในด้านการส่งต่อผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรคาดหวังให้กับผู้เรียนให้ทันต่อความตระหนักเพ่ือ
การปรับปรุง 

 
การติดตามและตรวจสอบการประเมินผลผู้เรียน (C)  

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 มีผู้จบการศึกษาเป็นปีสุดท้าย โดยมีผู้เรียนตกค้างในระบบ
จ านวนหนึ่ง ประกอบกับจ านวนรับผู้เรียนที่ออกแบบเอาไว้ในหลักสูตร 70 คน ใน มคอ.5 ของรายวิชาจึง
จัดการเรียนการสอนมาแล้ว 4 ครั้ง จึงได้ท าการเปรียบเทียบรายวิชาของหลักสูตรก่อน2555 เพ่ือดูผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรวมเป็น 5   ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาวิชาเช่น  วิชา 361 102 การออกแบบภายใน 1   วิชา
361 201 การออกแบบภายใน 4 และวิชา 361 203 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบในการออกแบบภายใน 
เพ่ือให้เห็นรูปแบบของการกระจายคะแนน การเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ปัญหาที่พบ 
และการแก้ไขปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยพบว่านักศึกษาแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันใน
การสนใจและการเรียนรู้ เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าระดับคะแนนที่ได้ย้อนหลังถึง 5 ปี พบว่าการกระจาย
คะแนนเกาะกลุ่มไปในทิศทางเดียวกันคือผ่านเกณฑ์และอยู่ในระดับท่ีดีและพอใช้ กลุ่มคะแนนน้อยและไม่ผ่าน
เกณฑ์ อยู่ในระดับต่ า แต่มีแนวโน้มสูงขึ้นในรายวิชาที่ชั้นปีสูงขึ้น ทั้งนี ้อาจเกิดจากความปรารถนาที่จะเรียนใน
หลักสูตรจึงมีความพยายามและกระตือรือล้นในการเรียนและเมื่อทราบว่าแตกต่างไปจากท่ีชื่นชอบหรือสนใจ 
จึงเห็นได้จากผลของกลุ่มคะแนนที่ลดลงในชั้นปีที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชา 361 213 ปฏิบัติ
วิชาชีพที่ได้ด าเนินการวัดผลตามความจริงโดยใช้เกณฑ์เรื่องวินัยและความตรงต่อเวลา ยิ่งพบเห็นความ
แตกต่างของผลคะแนนที่ได้ในปี 2562 นี้   ซึ่งการค้นพบผลการศึกษาจากคะแนนดังกล่าว จะน าไปเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันในหลักสูตรปรับปรุง 2560 ในปี
การศึกษา 2563 ต่อไป  

 โดยจากการส ารวจรายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคต้นรายวิชา 081 102 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ในปี 61 ติด 
F  6 คน ติด I 1 คน ในขณะที่ปี62 ติด F คน ติด I     คน  โดยในภาคปลาย เผชิญปัญหาภาวะโควิด19  ชั้นปี
ที่ 1 รายวิชาที่ภาควิชาฯจัดการเรียนการสอนเองทุกชั้นปีสามารถด าเนินการตัดเกรดส่งคะแนนได้ทันตาม
ก าหนดเดิมโดยผู้สอนในภาควิชา ยกเว้นรายวิชาที่ตัดสินรูปคณะกรรมการได้แก่วิชาศิลปนิพนธ์ ส่วนวิชาที่
ด าเนินการโดยคณะและมหาวิทยาลัย (วิชาศึกษาท่ัวไป) ด าเนินการจัดสอบโดยการใข้ระบบอีเลินนิ่ง ของ
มหาวิทยาลัยในวันที่25มิย.63   ชั้นปีที่ 4 รายวิชาศิลปนิพนธ์มีการเปิดภาคฤดูร้อนให้กับผู้เรียนจ านวน 13คน 
ใช้ช่วงภาวะโควิด เพ่ือให้จบการศึกษาทันตามก าหนด 

จากการวิเคราะห์ภาพรวมของการเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 พบว่าสาเหตุส าคัญ
ของความผิดปกติทางการเรียนเกิดะที่เกิดขึ้นเป็นส่วนน้อย เกิดจาก 2ประการ 1คือปัญหาสุขภาพจากอุบัติเหตุ
เฉพาะรายของนักศึกษารายบุคคลเอง ต่อมาปัญหาการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ของผู้เรียนขั้นปีที่1 ท าให้
ผู้เรียนได้คะแนนต่ ามากจนอาจารย์ทุกรายวิชาที่เก่ียวข้องในชั้นปีที่2 ต้องใส่ใจใกล้ชิด ทั้งนี้ ทางภาควิชาฯ ได้
แก้ไขปัญหาด้วยการให้อาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารภาควิชาติดต่อกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ทั้งในเวลาและ
นอกเวลาราชการ  รวมถึงที่ประชุมภาควิชาฯได้มีนโยบายให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกอาจารย์ที่
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ปรึกษาวิชาเตรียมศิลปนิพนธ์ โดยในป ี 2562 เป็นต้นมา รายวิชาออกแบบหลัก เช่น วิชาการออกแบบ
ภายใน 4 และวิชาการออกแบบภายใน 5 ได้แนวทางดังกล่าวในการจัดการผู้เรียนลักษณะกลุ่มกับผู้สอน
เนื่องจากเป็นประโยชน์กับผู้เรียนโดยตรงในการลดข้อขัดแย้ง รวมถึงทุกรายวิชาออกแบบหลักมีการ
ก าหนดเกณฑ์กลางเพื่อวัดผลให้คะแนนรายวิชา การออกแบบภายใน 1-6 เดียวกัน ทุกรายวิชาบังคับหลัก
ของหลักสูตร 

  
การติดตาม สรุปผลเพื่อน ามาสู่การปรับประสิทธิภาพในกระบวนการประเมินผลผู้เรียน (A) 

จากผลของ มคอ.5 โดยรวมทุกรายวิชาในปี2562 และจากผลการอภิปรายในกลุ่มคณาจารย์ผู้สอน ได้
ข้อสรุปว่าผู้เรียนชั้นปีแรกจะมีทักษะที่ดียิ่งขึ้นด้วยความต่อเนื่องในการท างานในรอบสัปดาห์ โดยตรวจสอบ
การท างานเปรียบเทียบกับเพื่อนมีมากข้ึน ด้วยการขึ้นบอร์ดแสดงผลงานประจ าภาควิชาในอาคารเรียนที่วิทยา
เขตสนามจันทร์ ในขณะเดียวกัน โปรเจคท์ออกแบบผู้เรียนชั้นปีที่1 มีการเปลี่ยนแปลงโดยการจัดเป็นทีมการ
เรียนรู้กับคณาจารย์แต่ละคนตามสัดส่วน 1:8 และใกล้เคียง 1:8 จึงท าให้ นศ.กับอาจารย์หลายกลุ่มสามารถ
แสดงความโดดเด่นในการท างานที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มได้มากยิ่งข้ึน ทั้งในด้านกระบวนการออกแบบ การ
พัฒนาทักษะการออกแบบ การแก้ปัญหา การน าเสนอผลงาน การเรียบเรียงเอกสาร 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 

จากการกระจายคะแนน พบว่ากลุ่มท่ีผ่านเกณฑ์
เป็นกลุ่มใหญ่คล้ายกับทุกปี แต่กลุ่มที่ได้คะแนน 
A มีจ านวนน้อยอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี 2562 
สาเหตุหลักน่าจะมาจากการคัดผู้เรียนจาก 
portfolio ส่วนเรื่องอ่ืนพบว่างานที่ระบุเป็นไป
ตามแผนการสอน ปริมาณที่มอบหมายตลอดทั้ง
ภาคการศึกษา การประเมินคะแนนสอดคล้องกับ
คุณภาพของงาน สะท้อนถึงความรู้และทักษะที่
ได้รับและพัฒนา การวัดผลสอดคล้องกันเป็นไป
ตามมาตรฐาน การปรับปรุงการเรียนรู้เรื่องสีและ
ทฤษฎีสีจากความเห็นผู้ทวนสอบในปีที่ผ่านมาถูก
น ามาใช้ปรับปรุงในการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานมากขึ้นซึ่งท าได้ดี ในกลุ่มวิชาที่ผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ลดลงในปี 61 แต่มีผลการด าเนินการที่
ดีขึ้นในปี 62 คือ วิชาเขียนแบบภายใน ซึ่งปฏิบัติ
ในห้องและการบ้าน เป็นการเรียนเขียนท าซ้ า
สร้างความคุ้นเคยและช านาญ เรียนพร้อมกับวิชา
ออกแบบภายใน 1 ผู้ประเมินพบเห็นการน าผล
ทวนสอบมาปรับปรุงโดยมีบูรณาการรายวิชาที่
ต้องใช้ทักษะมาประกอบในการท างาน เช่น การ
เขียนแบบ และการเขียนทัศนียภาพ ควรบูรณา
การเพ่ือลดปริมาณงานท่ีซ้ าซ้อนกันลง เพ่ือให้ได้
คุณภาพผลงานที่ดียิ่งข้ึน โดยเห็นผลจากคะแนน
ในวิชาออกแบบภายใน1ที่เป็นวิชาหลัก 

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

โมเดลแสดงกระบวนการในด าเนินการตามกรอบ TQF (PDCA) 
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อ้างอิงและปรับปรุงจากโมเดลกระบวนการของหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ข้อที่ ตัวบ่งชี้การด าเนินการผลงาน ผลการด าเนินการ หลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

หลักสตูรจดัการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสตูรในปีการศึกษา 2561 จ านวน
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสตูร โดย
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 6 คนได้เข้าร่วม
ประชุมทุกครั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
และมีคณาจารย์ประจ าภาควิชา

เอกสารประชุมภาควิชาและ
หลักฐานการลงนามการ
ประชุม 
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ข้อที่ ตัวบ่งชี้การด าเนินการผลงาน ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ ร่วมด้วยเสมอ 

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

รายละเอยีดหลักสูตร (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 2562 
ภายใน 60 วัน  

รายงานผลการด าเนินงาน 
มคอ.7  
 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา  

ปีการศึกษา 2562หลักสูตรไม่ได้ทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิผู้เรยีนเนื่องด้วยภารกิจ
ประจ าจ านวนมากและการย้ายวิทยา
เขตกลับมาวังท่าพระ แต่จะท ากันใน
ภาคปลายป6ี3เมื่อมีบันฑติแล้วเพื่อเชิญ
Steakholderวิเคราะหผ์ลร่วมกันเพื่อ
พัฒนาหลักสตูรไปเลยทีเดียว 

มคอ7 รายงานบทที5่ เล่มนี ้

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

มีการปรับปรุงจากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี
การศึกษา 2562 

รายงานผลการด าเนินงาน 
มคอ.7 ปีการศึกษา 2562 
เล่มนี ้

8 อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน  

ไม่มีอาจารย์ใหม่ในปีน้ี  - 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย

ในปีการศึกษา 2562 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ทุกท่าน ได้รับ

สรุปการเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาทางวิชาการ และ/
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ข้อที่ ตัวบ่งชี้การด าเนินการผลงาน ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ปีละหนึ่งครั้ง  การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ

ครบทุกคน รวมถึงคณาจารย์ประจ า
ภาควิชาท่านอ่ืนๆด้วย 

หรือวิชาชีพ ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรเช่น 
ผศ.ชัยณรงค์ อบรมประกัน
คุณภาพAUNQA 
อบรมบุคลากรการสอน
ออนไลน์ของม.ศรีปทุม และ
จริยธรรมในการวิจยัใน
มนุษย์ ของวช. 
(ดูเอกสารเพิ่มเติม) 

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

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีบุคลากร
สนับสนุนการเรยีนการสอน เพิ่มเติม
จ านวน 1 คน ด าเนินการ 
ในปี 2562 ในขณะเดียวกันม ี
อาจารย์ประจ าหลักสตูรไดร้ับการอนุมัติ
ให้ศึกษาต่อต่างประเทศ 2 ท่าน  

ผศ.ชัยณรงค์ รับทุนของคณะ
เพื่อศึกษาต่อระดับปรญิญา
เอก โดยยังคงไม่ลาเรียน 
จ านวน 6ภาคการศึกษา/
ผ่านการน าเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ อยู่ช่วงเขียน
บทสรุปและหาสถานท่ีตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงาน 
อ.พสุ และอ.ศภุสุมนญ์ ลา
ศึกษาต่อและไดร้ับอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0  

หลักสตูรได้ประเมินระดับความพึงพอใจ
ของบัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลกัสูตร 
โดยได้รับคะแนนคงที่ต่อเนื่อง  4.00 
จากคะแนนเตม็ 5.0  

รายงานผลความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสตูร (กองแผนงาน 
มศก.)  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนน 

ในปีการศึกษา 2562 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 ์

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  บันทึกประชุมภาค  62 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

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 

  เนื่องจากย้ายกลับมา
สอนที่วังท่าพระ 
สถานท่ียังไมส่ะดวก 
ประกอบกับภารกิจมาก 
จึงรอประเมินพร้อม
บัณฑิตภาคปลาย/ 
2563 

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

  ตารางความสัมพันธ์
รายวิชา มีการติดตาม
จากบันทึกผลการ
ประชุม 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

  - 

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  ตารางช้ีให้เห็นการ
พัฒนาท่ีคณะจัดด้าน
อาชีพและด้านอ่ืนด้วย
แสดงถึงความสนใจของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
หลากหลาย 
 

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 

3.51  ข้อมูลส่วนกลาง 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.22  ส ารวจโดย น.ส.วิไลศรี 
ช านาญกิจ 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้ 10   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5   
ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100   

จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 9   
ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 90   

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : 10 จาก 10 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 9 จาก 10 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  4.50  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : 10 จาก 10 ข้อ  ผลการด าเนินงาน    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : 12จาก 12 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
 
การบริหารหลักสูตร  

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

บุคลากรมีช่วงว่างของวัย
รวมถึงการมอบหมายภารกิจ
ที่แตกต่างกันไปตามนโยบาย
ผู้บริหารภาควิชา แม้
คณาจารย์ทุกท่านมสีมรรถนะ
สูง และด าเนินการตามภารกิจ
ที่ตกลงและเชื่อมโยงกันโดย
มติที่ประชุมภาควิชาก็ตาม ยัง
มีโอกาสพัฒนาอีกมากในดา้น
หมวดรายวิชาร่วมก าหนดผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังในการ
เชื่อมโยงเพื่อใช้บริหารจดัการ
เรียนการสอนที่ส่งต่อกันได้ดี
ขึ้น 

คณาจารย์แตล่ะหมวดวิชามี
ภารกิจหลากหลายและ
จ านวนมากท าให้โอกาส
เชื่อมโยงภารกจิการวางผลกา
รียนรู้ที่คาดหวังและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ต้องการให้ผูเ้รียน
ตระหนัก เข้าใจ น าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
สร้างสรรคส์ู่การปฏิบัติในแต่
ละระดับช้ันปีการศึกษาโดย
ออกเป็นโจทย์เป็นโครงการ
และการบ้านของแต่ละชั้นปี
แต่ละภาคการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและชัดเจนยังไมไ่ด้
เชื่อมโยงกัน จึงอาจมีงานและ
การบ้านที่ซ้ าซ้อนผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังกันอยู ่

การน าส่งมคอ.3และ5 ในแต่
ละภาคเรยีน ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดตกลงกันในท่ีประชุม
ภาควิชา พร้อมการหารือถึง
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังท่ีส่ง
ต่อกันในแต่ละภาคการศึกษา
และช้ันปี เพื่อให้ผู้เรียนและ
steakholder เห็นภาพรวม
เพื่อการพัฒนาและการ
วางแผนหลักสูตรการสอนที่
ชัดเจน โดยท าเป็นโครงการ
จัดท าพัฒนาหลักสูตรทีม่ี
ค่าตอบแทนและใหร้างวัล
ก าหนดกิจกรรมส าหรับการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง
กลุ่มวิชาเพื่อการพัฒนา
หลักสตูรและน าผลทีไ่ด้มา
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

เห็นตารางเชื่อมโยงรายวิชา 
แต่ยังไม่ปรากฏการพัฒนา
ตารางเป็นโครงการและ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่บรูณา
การเช่ือมโยงของแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องกับผล
การเรยีนรู้ที่หลักสูตร และ
ผู้เรยีนและsteakholder
คาดหวังในแต่ละชั้นปี แต่ละ
ภาคการศึกษา 

 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)  
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รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ
การ

ตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ไม่ม ี - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  2562  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลทีไ่ม่เปิด

สอน 
มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
นวัตกรรมความรู้ในงาน
ออกแบบภายใน 

ปลาย ไม่มผีู้ลงทะเบียน เปิดภาคปลายป ี2563 - 

 
              จากการทบทวนพบว่า ในปี 2560 มีนักศึกษาไม่เลือกลงทะเบียนเรียนจ 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
วิชาชีพตามกฏหมายควบคุมในปัจจุบันที่แตกต่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผลเสริมแรงอีกประการหนึ่งคือ การ
เหมาจ่ายค่าเล่าเรียน (22 หน่วยกิต) ท าให้วิชาเรียนที่น่าสนใจถูกลงทะเบียนโดยที่ไม่ได้เสียเงินเพิ่มก็อาจเป็น
ตัวช่วยในการตัดสินใจด้วย ท าให้เห็นแนวโน้มว่าหลักสูตรอาจท าการศึกษาถึงรายวิชาอ่ืนๆ ด้านศิลปะการ
ออกแบบที่ นศ.จะมีความนิยมเพ่ิมต่อไปในอนาคตได้ 
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2562  

หลักสูตรไม่ได้รับการรายงานว่ามีปัญหาในส่วนนี้ ท าให้มีประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ที่มากข้ึน 
ส่งผลให้การจัดการความรู้ในการออกแบบหลักสูตร 2560 ของแต่ละรายวิชาในหมวดต่างๆ ที่ด าเนินการไป
แล้ว 3 ปีการศึกษาต่อเนื่องไม่เห็นปัญหา ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นหลักสูตรวิชาชีพ การสะสมความรู้ทักษะ 
ประสบการณ์ออกแบบไปใช้ในชั้นปีที่สูงขึ้น ระดับของอาคารสาธารณะที่ต้องมีกรอบและข้อจ ากัดมากข้ึนทาง
กฏหมาย การอนุรักษ์และการประหยัดพลังงาน รวมถึงความยั่งยืน จะเป็นองค์ความรู้ที่ท้าทายต่อบริบท
ความสามารถเฉพาะบุคคลของผู้เรียนในการออกแบบสร้างสรรค์โครงการในระดับที่สูงขึ้นของชั้นปีที่ 3และ 4 
ต่อไป โดยอาจจะสังเกตทิศทางของหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติในโครงการศิลปนิพนธ์ปัจจุบันจะพบว่า ลักษณะ
หัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ มีจ านวนหัวข้อโครงการประเภทศูนย์ศึกษาให้ความรู้ หรือโครงการสาธารณประโยชน์
ที่ไม่ใช่โครงการธุรกิจ มีจ านวนมากขึ้นเห็นได้ชัดและต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา2562 ซึ่งหัวข้อประเภทนี้มีความ
จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ที่กว้างขวางกว่าความรู้ทางวิชาชีพในการเก็บข้อมูลลงพ้ืนที่กับกลุ่มข้อมูลชนิด
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน การเรียนรายวิชาต่างๆ ของชั้นปีที่ 3 และ 4 ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 นี้ มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนในหลายหมวดวิชา ในปีการศึกษา 2562 จึงได้มีการเปลี่ยนสถานที่ทัศน
ศึกษาดูงานในวิชาเทคโนโลยีอาคารและงานระบบ วิชาออกแบบภายใน 4 และ 5 และการจัดกลุ่มย่อยในการดู
งานได้สะดวกด้วยตนเอง รายวิชาสัมมนา มีโจทย์ต่อเนื่องเพ่ิมเติม เรื่อง AR และ Disruptive & Design 
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Thinking และเป็นรายงานที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในการน าเสนอ รวมถึงมีการท าคลิปประชาสัมพันธ์
ใน Social Media สู่ภายนอก รวมถึงการสัมนาเป็นระบบออนไลน์ในช่วงภาวะโควิด19พอดี เป็นต้น หรือการ
เปลี่ยนแปลงโจทย์ฝึกออกแบบในระดับต่างๆสอดรับกับแนวโน้มทัศนคติค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการก ากับ
ควบคุมทิศทางของโจทย์โดยผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง อดีตคณบดีมัณฑนศิลป์ และผู้เป็นที่ปรึกษาบริษัทออกแบบ
ภายในอาชีพและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ยาวนานกว่า 20 ปี โดยที่ยังคงให้ได้ผลสัมฤทธิทางการเรียนใน
ลักษณะเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในรายวิชา Sketch Design ด้วย โดยในปี 2563 นี้จะป็นความเสี่ยงที่ต้อง
พิจารณาการจัดชั้เรียนให้แป็นไปตามประกาศท่ีอว.ก าหนดเกี่ยวกับ physical distancing. ต่อไป 

 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ไม่ม ี - - - - - 

 
 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
         เนื่องจาก มคอ.5 ส่วนใหญ่ของแต่ละรายวิชาจะด าเนินการไปตามตารางท าให้การวิเคราะห์ภายในให้
มองคุณภาพได้ยาก แต่ที่สังเกตเห็นได้ชัดจะเป็นการอ้างอิงข้อมูลการกระจายคะแนนและการวิเคราะห์ที่
แสดงผลย้อนหลังมากกว่า 1 ปีการศึกษา ซึ่งมีให้เห็นใน มคอ.5 ในหมวดรายวิชาหลัก และวิชาในหมวด
เทคโนโลยี ทั้งภาคการศึกษาต้นและปลาย ทั้งนี้ ทุกรายวิชามีการน าผลประเมินโดยนักศึกษามาใส่ในด้านท้าย
ของ มคอ.5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายรายวิชาที่มีข้อสังเกต อันแสดงถึงความเอาใจใส่ติดตาม ต่อข้อคิดเห็น
ของผู้เรียนของผู้ประสานรายวิชาอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
360 101  
การออกแบบ 1 

1/62  
 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ น าผลการ

ประเมินโดยนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาคุณภาพการสอนให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ศึกษา  ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้
ซึ่งมาตรฐานตามที่ได้ก าหนดในข้อมูลเฉพาะของ

 
มคอ 5 

360 103  
วาดเส้น 1                                 

1/62  
  

มคอ 5 
360 105   1/62    
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
ศิลปะปฎิบัต ิ หลักสตูร ตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หลักสตูรศลิป

บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้  ผลที่ได้จากการ
ประเมินของนักศึกษาน ามาพิจารณาเป็น
องค์ประกอบส าคญัในการจดัท ามคอ.2 หลักสูตร
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ 5 
360 107  
การเขียนแบบ
เบื้องต้น                                             

1/62  
  

มคอ 5 

360 111  
ภูมิปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค์ 

1/62  
  

มคอ 5 

360 112 
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น 

1/62  
  

มคอ 5 

361 103  
การออกแบบ
ภายใน 2 

1/62  
  

มคอ 5 

361 104  
วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อการออกแบบ
ภายใน 

1/62  

  
 
มคอ 5 

361 105 
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 1 

1/62  
  

 
มคอ 5 

361 106  
การออกแบบเครื่อง
เรือน 1 

1/62  
  

มคอ 5 

360 102  
การออกแบบ 2  

2/62  
 มคอ 5 

360 104  
วาดเส้น 2       

2/62  
  

มคอ 5 
360 106  
ศิลปะปฎิบัติ 2 2/62  

  
มคอ 5 

360 108  
ศิลปะไทยปริทัศน์ 
                       

2/62  
  

มคอ 5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
                          
 
 
361 101  
การเขียนแบบ
ภายใน 

2/62  

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ น าผลการ 
ประเมินโดยนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาคุณภาพการสอนให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ศึกษา  ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้
ซึ่งมาตรฐานตามที่ได้ก าหนดในข้อมูลเฉพาะของ
หลักสตูร ตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หลักสตูรศลิป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้  ผลที่ได้
จากการประเมินของนักศึกษาน ามาพิจารณา
เป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดท ามคอ.2 
หลักสตูรศลิปบณัฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ
ภายใน (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
มคอ 5 

361 102  
การออกแบบ
ภายใน 1 

2/62  
  

มคอ 5 

361 107  
การออกแบบ
ภายใน 3 

2/62  
  

มคอ 5 

361 108 
สถาปัตยกรรม
ศึกษา 2 

2/62  
  

มคอ 5 

361 109  
การออกแบบ
เครื่องเรือน 2 

2/62  
  

มคอ 5 

361 110  
ประวัติการ
ออกแบบภายใน
และเครื่องเรือน
ตะวันตก 

2/62  

  
 
มคอ 5 

361 111 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 1 

2/62  

  
มคอ 5 

361 201 
การออกแบบ
ภายใน 4 

1/62  
  

มคอ 5 

361 202  
เทคโนโลยีอาคาร
และงานระบบเพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 

1/62  

 มคอ 5 

361 203 
มัณฑนศลิป์ไทย 

1/62  
 มคอ 5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
361 204 
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ภายใน 2 

1/62  

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ น าผลการ
ประเมินโดยนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อ
พิจารณาคุณภาพการสอนให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้เรียน และSteakholder   
ขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานตามที่ได้
ก าหนดในข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร ตามที่
ปรากฏใน มคอ.2 หลักสูตรศิลปบณัฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ทั้งนี้  ผลที่ได้จากการประเมินของนักศึกษา
น ามาพิจารณาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
จัดท ามคอ.2 หลักสูตรศิลปบณัฑติ  สาขาวิชา
การออกแบบภายใน (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 
2565) ต่อไป 
 

มคอ 5 

361 205 
การออกแบบ
ภายใน 5 

2/62  
 มคอ 5 

361 206 
แบบอย่างศิลปะ
ตกแต่งตะวันออก 

2/62  
 มคอ 5 

361 207 
สัมมนาการ
ออกแบบภายใน 

2/62  
 มคอ 5 

361 208 
วิธีวิจัยเพื่อการ
ออกแบบภายใน 

2/62  
 มคอ 5 

361 218 
การออกแบบ
ตกแต่งแบบไทย 

2/62  
 มคอ 5 

361 220 
ออกแบบภูมิทัศน์ 

2/62  
 มคอ 5 

361 215 
ศิลปะและของ
ตกแต่งเพื่องาน
ออกแบบภายใน 

2/62  

 มคอ 5 

361 216 
ออกแบบฉาก 

1/62  
 มคอ 5 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
      ภาคการศึกษาต้นและปลาย ปีการศึกษา 2562 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
เรียนเพ่ือก าหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต่อไป     
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาการ จริยธรรมอยู่ในรูป
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ของคณาจารย์ในรายวิชา ซึ่งยังมี
โอกาสอีกมาในการสรา้งความ
ตระหนักแกผู่้เรียนผูส้อนให้มาก
ยิ่งข้ึนในการรายงานผลย้อนกลบั 

การสร้างการารายงานผล
ย้อนกลับในลักษณะที่เรยีบ

ง่ายไม่ซับซ้อนไม่เพิม่งานและ
ไม่ท าให้เกิดภาระและเวลา

มากเกินไป 

มคอ 5 
และมคอ7 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. ร่วมแสดงนิทรรศการเผยแพร่
ผลงานคณาจารย์ระดับนานาชาติ
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างคณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลลปากร  
และ SANTAGIULIA HDEMIA  
DI BELLE ARII                                                                                                           
ณ Brescia ,Plalazzo 
Martinengo, Via Musei30 
ประเทศอิตาลี  
4 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2562 

อาจารย์พัฒนา 
เจริญสุข 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
ชัยณรงค์   
อริยะประเสริฐ 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
สัญญา  สุขพูล 
อาจารย์ปาริฉัตร 
สุชาติกุลวิทย ์
 

- ปฏิบัติการสรา้งสรรค์งานออกแบบ
ระดับนานาชาติ เผยแพร่ผลงาน
   

สูจิบัตร 
ภาพถ่าย 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

2. ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน
สร้างสรรคร์ะดับนานาชาต ิ
The 2019 Pacific Rim 
International Exhibition 
Committee Kongju National 
University, Pacific  
National  University 
ณ Art Gallery of A.M 
FEDOTOV / Khabarovsk city 
Korean Cultural Center in 
Russia 
7-12 Octorber , 2019 

คณาจารย์
ประจ าภาควิชาฯ 

- ปฏิบัติการสรา้งสรรค์งานออกแบบ
ระดับนานาชาติ เผยแพร่ผลงาน
   

สูจิบัตร 

3. เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยาย
พิเศษ Masterclass เเบบออน
ไลน์ “PAST FORWARD”  
โดย ฟาบิโอ โนเวมเบร 
ผู้อ านวยการด้านการศึกษาของ
สถาบัน เป็นเเขกรับเชิญพิเศษ
เเละคุณเเคเทอริน่า ลูงกี นักข่าว
สายเเฟช่ันช่ือดังของอิตาลีมาเป็น
ผู้ด าเนินรายการเเละเป็นคน
สัมภาษณ์  ณ  Domus 
Acadame Milano 
24 เมษายน 2563 
เวลา 16.30 น. 

อาจารย ์
กศิตินทร   
ชุมวรานนท์ 
อาจารยส์ลลิ 
สมัครพงศ ์

- ได้รับความรูเ้กี่ยวกับเรื่อง
ประวัติศาสตร์การออกเเบบ 
ของประเทศอิตาล ี
(Italian Design) และประวัต ิ
ผู้ก่อตั้งสถาบัน โดมุสอะคาเดม ี
ไอเดียเเละความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกเเบบของฟาบิโอ รวมไปถงึ
ทัศนะที่มีต่องานออกเเบบระดับ
นานาชาติของเหล่าดไีซน์เนอร์รุ่น
ใหม่ในปัจจุบัน 

แบบฟอร์มตอบ
รับการสมัครเข้า
ร่วมอบรม
ออนไลน ์

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการเรยีนการสอน
ออนไลน์โดยใช้ Google 
Classroom และ Microsoft 
Team จัดโดยกองบริหารวิชาการ
ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการศึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ห้อง ศร.1201 ส านักงาน
ดิจิทัลเทคโนโลยี   
พระราชวังสนามจันทร ์
15-19 มิถนุายน 2563 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
ชัยณรงค์   
อริยะประเสริฐ 
 

- ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการสร้าง
ห้องเรียนการสอนออนไลน ์
Google Classroom และ 
Microsoft Team การใช้เครื่องมอื
ส าหรับการสอนออนไลน์ใน
ลักษณะสอนสด (Live 
Streaming) การออกแบบการสอน 
และกิจกรรมส าหรับการเรียน
ออนไลน์ การวัดและประเมินผล
ออนไลน ์

บันทึกข้อความ
ที่ อว.8603.8/จ
(ส) ว0152 
เรียนเชิญเข้า
ร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
หลักฐานการ
สมัครอบรมผ่าน
การสแกนด้วย
ระบบคิวอาโคต๊ 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

5. โครงการอบรม เรื่อง เทคนิค
การกระตุ้นการเรียนรู้ในการสอน
ออนไลน์ จัดโดยศูนยส์นับสนุน
และพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
1-2 มิถุนายน 2563 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์
ชัยณรงค์   
อริยะประเสริฐ 
 

       - การเรยีนการสอนออนไลน์ ที่ต้อง
ปรับตัวตามประกาศอว.เมื่อ
มีนาคม2563ที่ผ่านมา ดังนั้น การ
อบรมในช่วงภาวะปิดช่วงโควิด19 
จึงนับว่าเป็นโอกาสที่อ.ประจ า
หลักสตูรต้องเรียนรู้และปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ทันการ 

เกียรติบตัร  
ใบประกาศท่ี
ได้รับจากการ
เข้าร่วมอบรม 

6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสตูรหลักจรยิธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ ส าหรับนักศึกษา / 
นักวิจัย จัดโดยส านักงานการวิจัย
แห่งชาต ิส านักงานมาตรฐานการ
วิจัยในคน 22 มิถุนายน 2563 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์
ชัยณรงค์   
อริยะประเสริฐ 
 
 

- ได้รับความรู้ที่ถูกต้องส าหรับการ
ท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย ์
น าความรู้ที่ได้รับมาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการสอน 

แบบฟอร์มตอบ
รับการสมัครเข้า
ร่วมอบรม
ออนไลน ์
ประกาศนียบตัร 

7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จริยธรรมในมนุษย์ ส าหรับ
อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ หอประชุมศูนย์มนุยวิทยา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ตลิ่งชัน 
19 ตุลาคม 2562 

อาจารย์ประธาน 
เลิศงาม 

- 

8.ประชุมเชิงวิชาการเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาก าหนด 
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 
เชิญโดยส านักงานปลดักระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์   
วิจัยและนวตักรรม 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม   
ช้ัน 3  โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค์ 
กรุงเทพมหานคร   
6 กันยายน  2562 

ศาสตราจารย์
เอกชาติ   
จันอุไรรตัน ์

- เข้าร่วมประชุมและร่วมเป็น
วิทยากรอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. 2560  
  

หนังสือเชิญ 
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุมเชิง
วิชาการ 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

9. โครงการประชุมวิชาการใน
งาน The second Dunhuang 
International Design week 
International Summit Forum 
ระหว่างวันท่ี 26 สิงหาคม – 2 
กันยายน 2562 ณ เมืองตุนหวง 
มณฑลกานซู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 2 คน คือ ศาสตราจารย ์
เอกชาติ จันอุไรรัตน์ และ รอง
ศาสตราจารย์สน สีมาตรัง 

ศาสตราจารย์
เอกชาติ   
จันอุไรรตัน์ 
 
 

- เข้าร่วมประชุมและร่วมเป็น
วิทยากรอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านการออกแบบ 

ภาพประกอบ
โครงการประชุม
วิชาการ 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเพิม่พูนความรู้
ทางด้านศิลปะการออกแบบ ณ 
ประเทศอิตาลี หลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศลิปะการออกแบบ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2562 ระหว่าง 12 พฤศจิกายน- 
3 ธันวาคม 2562   

ศาสตราจารย์
เอกชาติ   
จันอุไรรตัน ์
 

- เป็นโครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 
360 603 Special Topics และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการระดับ
นานาชาติ กับอาจารย์และ
นักศึกษาของสถาบันอีกด้วย ซึ่งผล
สืบเนื่องจากโครงการดังกลา่วนี้ จะ
มีการท าข้อตกลงทางวิชาการ
ระหว่าง 2 สถาบัน (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ University of 
Florence ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการ
น าเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

11. การบรรยายพิเศษหัวข้อ 
“Entrepreneurial Challenges 
Faced by Start-ups Today” 
Faculty of Visual Art 
Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta  
เชิญโดย Dr.Suastia 
M.Des. Dean Faculty of  
Visual Art ISI Yogyakarta 
ระหว่างวันท่ี 17-20 พฤศจิกายน 
2562 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
เอกพงษ์  ตรีตรง 

- บรรยาย พร้อมน าเสนอผลงาน 
ด้านสถาปตัยกรรม การตกแต่ง
ภายใน ภูมสิถาปัตย์ การออกแบบ
เมือง ผลิตภณัฑ์ สื่อทางโทรทัศน์ 
หนังสือ และผลงานการพัฒนา
ประเทศไทย เพื่อน าการออกแบบ
เข้าไปมสี่วนร่วมพัฒนาชีวิตและ
ความเป็นอยู่ ต่อยอดวัฒนธรรม 
ของประชาชนในหลายจังหวัด 
หลังจากนั้น บรรยายเรื่องการน า
ทฤษฎี 4DNA ไปใช้เป็นแนว
ทางการออกแบบในโปรเจคต่างๆ 
ทั้งสถาปัตยกรรม การตกแต่ง
ภายใน ภูมสิถาปัตย์ การออกแบบ
เมือง  และผลิตภัณฑ์ ในประเทศ
ไทย  ประเทศพม่า และ

หนังสือเชิญ 
แบบตอบรับ 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

ราชอาณาจักรกัมพูชา  ได้แสดง
การเขียนภาพ Perspective ของ
ส่วนต้อนรับโรงแรมสมมุติ ท่ีจะ
เกิดขึ้นในยอร์กยาการ์ตา นักศึกษา
ให้การต้อนรับอย่างดี โดยตั้งใจรับ
ฟังการบรรยาย หลังจากจบกา
รบรรรยาย มีกิจกรรมตอบข้อ
ซักถาม โดยวิธีการถาม-ตอบจาก
ผู้ฟังทังนักศึกษาและคณาจารย์จาก
ยอร์กยาการต์า  โดยถามเรื่องการ
คิดทฤษฎี 4DNA และการ
ออกแบบภายในในอนาคต ที่จะ
น าไปสู่กระบวนการออกแบบทุก
ขั้นตอน  

12. โครงการสร้างสรรค์ศลิปร่วม
สมัยเพื่อต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ.2563  
  12.1 วิทยากรบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ "แนวคิดในการสร้างอัต
ลักษณ์ด้วยศาสตร์ 4DNA"  ใน
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การออกแบบสินค้าและบริการ
ทางวัฒนธรรม ท่ีแสดงถึง 
อัตลักษณ์ท้องถิ่น ครั้งท่ี 1 
ภายใต้โครงการสร้างสรรคศ์ิลป
ร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ.2563 
จัดโดยส านักงานศลิปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ศาลาประชุมคมเทศบาลเมือง 
บ้านสวนอ าเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุร ี
7 กุมภาพันธ์ 2563 
  12.2 วิทยากรบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ"กระบวนการถอดรหัสอัต
ลักษณส์ู่กระบวนการขั้นสูง"   
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

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

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

ภาพกิจกรรม 
รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน
โครงการฯ 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

ด้านการออกแบบสินค้าและ
บริการทางวัฒนธรรม ท่ีแสดงถึง 
อัตลักษณ์ท้องถิ่นครั้งท่ี 1 ภายใต้
โครงการสร้างสรรค์ศิลปร่วมสมัย 
เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม  
ประจ าปี พ.ศ.2563 จัดโดย
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและ
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้องบู
กิตตา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมบู
กิตตา โฮเทล แอนด์ สปา อ าเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
21 กุมภาพันธ์ 2563 
12.3 วิทยากรบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ"กระบวนการถอดรหัสอัต
ลักษณส์ู่กระบวนการขั้นสูง"  ใน
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การออกแบบสินค้าและบริการ
ทางวัฒนธรรม ท่ีแสดงถึงอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น ครั้งท่ี 1 ภายใต้
โครงการสร้างสรรค์ศิลปร่วมสมัย
เพื่อต่อยอดทุนสรุปผลการ
ด าเนินงานทางวัฒนธรรม 
ประจ าปี พ.ศ.2563 
จัดโดยส านักงานศลิปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ หอ
ประชุมวรรณกลาง สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย 6 มีนาคม 2563 
12.4 วิทยากรบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ"แนวคิดในการ
สร้างสรรค์อตัลักษณ์ และ
กระบวนการถอดรหสั 
อัตลักษณส์ู่กระบวนการขั้นสูง  
ด้วยศาสตร์ 4DNA"   
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

ด้านการออกแบบสินค้าและ
บริการทางวัฒนธรรม ท่ีแสดง
ถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
ครั้งท่ี 1 ภายใต้โครงการ
สร้างสรรคศ์ิลปร่วมสมัยเพื่อต่อ
ยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจ าปี 
พ.ศ.2563 
จัดโดยส านักงานศลิปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม   
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ตึก
ทวารวดี ช้ัน 4  วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี  อ าเภอราชบรุี จังหวัด
ราชบุรี 13 มีนาคม 2563 
13. โครงการพัฒนานักศึกษา 
และอาจารย์แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์  
ระดับนานาชาติ ณ เกาะเซบู 
ประเทศฟลิิปปินส์  จัดโดย
สมาคม มัณฑนากรแห่งประเทศ
ไทย TIDA และสมาคมสถาบัน
การออกแบบภายในแห่งเอเชีย 
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 ิ
6.ส่งเสรมิการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมผา่นการท างานร่วมกัน 

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 

14.อบหลักสูตรนักบริหารระดับ
บริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ
(นสช.) รุ่นที่ 8 จัดโดยสถาบันการ
สร้างชาติโครงการต้นแบบแนวคิด
เพิ่มมูลค่าเชิงทวีคูณ เพื่อฟื้นฟู
ธุรกิจขนาดเล็ก  และเกษตรกรรม
ด้วยนวัตกรรมการออกแบบสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจจากผลติภณัฑ์
ไทยแนวใหม่  
พฤษภาคม – ตุลาคม  2562 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
เอกพงษ์  ตรีตรง 

- ได้รับความรู้น ามาต่อยอดงานวิจัย
โครงการต้นแบบแนวคิดเพิม่มูลค่า
เชิงทวีคูณ เพื่อฟ้ืนฟูธุรกิจขนาด
เล็ก  และเกษตรกรรมด้วย
นวัตกรรมการออกแบบสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจจากผลติภณัฑ์ไทย
แนวใหม่ 

เกียรติบตัร 
และภาพถ่าย 
และหนังสือ
โครงการวิจัย 
ประกาศนียบตัร  
และภาพถ่าย
การรับ
ประกาศนียบตัร 

15.อบรมหลักสูตรคุณภาพชีวิต 
ในทศวรรตหน้า ในงานพานาโซ
นิค ไลฟ์ โซโลช่ันส์  
ณ โรงแรมเรเนซองส ์  
ราชประสงค์  กรุงเทพมหานคร
17 กุมภาพันธ์ 2563  

อาจารยไ์พบูลน์  
จิรประเสิฐกลู 

- ได้รับความรูเ้กี่ยวเรื่องเทรนด์ของ
โลก เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต 
และการตกแต่งภายใน   
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการใช้ 
อุปกรณ์ไฟฟูาและอุปกรณส์ าหรบั 
ที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร และ
ผลิตภณัฑ์และโซลูช่ันส าหรับการ
อยู่อาศัยและใช้ชีวิตภายใต้แนวคิด 
Solutions for BetterTomorrow  

ภาพถ่าย 

16.อบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิค
และวิธีการจดัการเรียนการสอน
ออนไลน์ด้วย Microsoft Teams 
จัดโดย มหาวิทยาลัยศลิปากร 
11 มิถุนายน 2563 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
สัญญา สุขพูล 
อาจารย์ปาริฉัตร  
สุชาติกุลวิทย ์
อาจารยส์ลลิ 
สมัครพงศ ์

- ได้เรียนรู้วิธีการสอนออนไลน์ด้วย
ระบบ Microsoft Teams เพื่อ
น ามาปฏิบตัิงานด้านการสอน
นักศึกษา 

เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
หลักฐานแบบ
ตอบรับการเข้า
ร่วมอบรม 

17.โครงการ AUN-QA Clinic 
หลักสตูร ปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันท่ี 28-29 พฤษภาคม 
2563 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชัย
ณรงค ์
อริยะประเสริฐ 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
สัญญา สุขพูล 

- ได้รับความรูค้วามเข้าใจในการ
ด าเนินการหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA ได้แลกเปลี่ยนปญัหา
อุปสรรคในการด าเนินการหลักสตูร
ตามเกณฑ์ AUN-QA สามารถ
วิเคราะหห์าแนวทางปฏิบัติและ 
Gap Analysis ในการด าเนินการ
การหลักสูตรตามเกณฑ์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมแก่หลักสตูร และ
ผู้ตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA ในการประเมินคุณภาพ 
 

แบบตอบรับเข้า
ร่วมอบรม
ออนไลน ์
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

18.ศึกษาดูงานการออกแบบ
พิพิธภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุุน 
1-10 ธันวาคม 2563 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ณัฐรฐนนท์   
ทองสุทธิพีรภาส 

- ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการออก
พิพิธภัณฑ์  เพื่อน าความรู้ที่ไดร้ับ
มาประยุกต์ใช้ในการสอนนักศึกษา 

ภาพภ่าย 

19. โครงการเรยีนรู้เชิงบูรณาการ 
“วิถีคราม - วัฒนธรรมเกลือ  
และวิถีริมโขงแหล่งเชื่อมโยง
วัฒนธรรม” ศึกษาดูงาน ณ 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ 
จังหวัดนครพนม และ สปป.ลาว 
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 

รอง
ศาสตราจารย ์
ร้อยต ารวจเอก 
ดร.อนุชา แพ่ง
เกษร 

- เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ เพื่อไป   
เยี่ยมชมศลิปะวัฒนธรรม ศึกษาดู
งานศิลปะวิถีคราม - วัฒนธรรม
เกลือ และวิถีริมโขงแหล่งเชื่อมโยง
วัฒนธรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์กับและน าความรู้ที่
ได้รับจากการศึกษาดูงานเพื่อน ามา
พัฒนาการท างานถ่ายทอดให้กับ
นักศึกษา และบุคลทั่วไปท่ีสนใจ 

ภาพถ่าย
กิจกรรม 

20.กิจกรรมเสวนาออนไลน ์
“Periferiche Visioni - 
Suburbs: a study about”.  
SantaGiulia Academy of Fine 
Arts, Brescia, Italy 
27 June 2020 at 9.30 a.m 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
สัญญา สุขพูล 
อาจารย์ปาริฉัตร 
สุชาติกุลวิทย ์

- ได้ความรู้เกี่ยวกับมุมมองสะท้อน
ความเป็นอยู่ ความเชื่อ และ
วัฒนธรรมทางสังคมแถบชานเมือง
ของทั่วทุกมองโลก ผ่านภาพถ
รวมถึงการแสดงนิทรรศการ  
และการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็น ผ่านระบบออนไลน ์
 
 
 
 

แบบฟอร์มตอบ
รับการสมัครเข้า
ร่วมอบรม
ออนไลน ์
ภาพประกอบ
กิจกรรม 

21.ร่วมอบรมเทคนิคและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
Microsoft teams 
7 มิถุนายน 2563 
  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
สัญญา สุขพูล 
อาจารย์ปาริฉัตร 
สุชาติกุลวิทย ์
อาจารยส์ลลิ  
สมัครพงศ ์

- ได้รับความรู้ในการใช้โปรแกรม 
Microsoft teams เพื่อน ามา
พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ส าหรับนักศึกษา 

แบบฟอร์มตอบ
รับการสมัครเข้า
ร่วมอบรม
ออนไลน ์
ภาพประกอบ
กิจกรรม 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
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หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

22. เข้าร่วมประชุมรับฟังแนว
ทางการปฏิรูปมหาวิทยาลยั 
ศิลปากร (Silapakorn 
University Transformation) 
ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์
มานุษยวิทยาสริินธร  
(องค์การมหาชน) ช้ัน 4  
 26  พฤศจิกายน 2562 

อาจารย์ปาริฉัตร 
สุชาติกุลวิทย ์

- เข้าร่วมรบัฟังแนวทางการปฏิรูป
มหาวิทยาลยั  เพื่อวิเคราะห์
สถานภาพและศักยภาพ  
ของมหาวิทยาลัย และน าไปสู่การ
ก าหนด ทิศทาง นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลยั   

หนังสือเชิญ 
แบบตอบรับ 

23. วิทยากรบรรยาย โครงการ
สัมมนาหลักสูตรให้กับ 
บุคคลทั่วไป Keynote Speaker 
หลักสตูร The Wold Changers 
Conferrence 2019 
ภายใต้หัวข้อ "Expertise in 
Interior  Design and 
Finding Life Direction"  
จัดโดย The A team Academy  
สถานท่ี Avani Sukhumvit 
Hotel,Bangkok 23-พ.ย.-19 

อาจารยส์ลลิ 
สมัครพงศ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บรรยายให้ความรูผู้้เข้าร่วมสัมมนา
จ านวน 70คนเพื่อให้ข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ ได้รบัความรู ้
ความเข้าใจด้านการออกแบบ
ภายในและการหาทิศทางใน
สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
   

หนังสือเชิญ 
แบบตอบรับ 

24. กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ 
อบรมหลักสูตร Certified  
hypotherapist จากสถาบัน 
American Board of 
Hyponosis by HTI Ca and 
ACHE 10-ธ.ค.-19 

อาจารยส์ลลิ 
สมัครพงศ ์

- อบรมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
น าความรู้ที่ได้รับมาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการสอน 
   

ประกาศนียบตัร 

25.กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้อบรม
หลักสตูร Certified  
Practitioner of time Line 
Therapy 
จาก The time Line Therapy 
Association 
USA 10/12/2019 

อาจารยส์ลลิ 
สมัครพงศ ์

- อบรมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
น าความรู้ที่ได้รับมาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการสอน 
   

ประกาศนียบตัร 

26.กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้  
อบรมหลักสูตร Certified 
Practitioner Therapertic 
Coach of N euro -  
Linguistic Coach of N euro-
Linguistic Programiny 
จาก American Board of NLP 

อาจารยส์ลลิ 
สมัครพงศ ์

- อบรมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
น าความรู้ที่ได้รับมาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการสอน 
   

ประกาศนียบตัร 



109 
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หรือเข้าร่วม 
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สาย
สนับสนุน 

and NLP University 
10-ธ.ค.-19 
27.เข้าร่วมงานประชุม Thailand 
Ageing Strategic Forum 
2019  ภายใต้ธีมงาน  "ความหวัง
ของคนก าลังสูงวัย : เตรียมความ
พร้อมประเทศไทยก่อนเข้าสู่
สังคมสูงอายเุต็มรูปแบบ" 
เชิญโดย คณะพาณิชยศาสตร ์
และการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ณ ห้อง Auditortorium 201 
อาคารศูนย์การเรยีนรูสุ้ขภาวะ 
(ซอยงามดูพลี) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กรุงเทพมหานคร 25  กันยายน  
2562 

รอง
ศาสตราจารย์ 
ร้อยต ารวจเอก 
ดร.อนุชา แพ่ง
เกษร 

- เข้าร่วมประชุมในฐานะนักวิจัย 
เพื่อเตรียมประเทศไทยที่จะเข้าสู่
สังคมสูงอาย ุ   
อย่างเต็มรูปแบบ   

สูจิบัตร 
ภาพถ่าย 

28.โครงการอบรม  
เชิงปฏิบัติการในเทศกาลงาน
ออกแบบกรุงเทพมหานคร 
2563 ภายใต้ธีม 
“Resilience : New 
potential for living” 
“ปรับตัว /อยู่รอด/ เติบโต  
หัวข้อ นักสร้างสรรค์เรื่องเล่า 
Storyteller  
16 และ 20 พฤศจิกายน 2562 
จัดโดยส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

อาจารย์ประธาน 
เลิศงาม 
อาจารย์ภาคย์ธิร์
วัฒน์ บุญมี 

- ได้รับความรู้ทางดา้นการน าเสนอ
ผลงานสร้างสรรคผ์่านกระบวนการ
และวิธีคิดโดยใช้ Storyteller 
 

แบบฟอร์มตอบ
รับการสมัครเข้า
ร่วมอบรม 
ภาพประกอบ
กิจกรรม 

29.โครงการอบรมเรื่องการปรับ
กระบวนทัศน์ และวางกลยุทธ์ 
เพื่อก าหนดประเด็นวิจยัใน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
ณ คณะสถาปัยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
19 ธันวาคม 2562  

อาจารย์ประธาน 
เลิศงาม 
 

- มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
กระบวนการสร้างสรรค์งานวิจัย
และกรอบการวิจัยที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามเกรณ์การพิจารณาใหม่ที่
เกิดขึ้น 

แบบฟอร์มตอบ
รับการสมัครเข้า
ร่วมอบรม 
ภาพประกอบ
กิจกรรม 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

30.โครงการอบรมเรื่องสถาปตัย์
กระบวนทัศน์ 2562 ภายใต้
หัวข้อ การประสานช่องว่างงาน
อนุรักษ์สถาปัตย์ วิชาการ-วิชาชีพ 
ณ ศูนย์ประชุมมานุษยวิทยา 
สิรินธร (องค์กรมหาชน) 
25 สิงหาคม 2562 

อาจารย์ประธาน 
เลิศงาม 
 

- ได้รับความรูค้วามเข้าใจใน 
ประเด็นเรื่องการอนรุักษ์อาคาร
และแนวทางการอนุรักษ์อาคารที่
เหมาะสมอันเกีย่วข้องกับวิชาชีพ 

แบบฟอร์มตอบ
รับการสมัครเข้า
ร่วมอบรม 
ภาพประกอบ
กิจกรรม 

31. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร การจัดท า
ผลงานเพื่อเสนอขอก าหนดระดับ 
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลากร 
สายสนบัสนุน 
ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรมเฉลมิพระ
เกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา 
พระราชวังสนามจันทร ์
และห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 
ช้ัน 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์
20-23 มกราคม 2563   

นางสาววิไลศร ี
ช านาญกิจ 

- เข้าร่วมฟังบรรยาย เพื่อรับความรู้
ความเข้าใจจากวิทยากร  
เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจและเห็นความส าคัญของการ
ท าผลงานเพื่เสนอขอก าหนดระดบั
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น มีแนวทางในการ
จัดท าผลงานและน าไปประยุกต์ใช้
ในงาน    
ของตนเองได้ ไดฝ้ึกปฏิบตัิการ
จัดท าผลงาน (เบื่องต้น) 
ในกระบวนการที่ตนเองเลือกจัดท า 
    

บันทึกขอ
อนุญาตให้
บุคลากรเข้าร่วม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
แบบตอบรับการ
เข้าร่วมอบรม 
เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 

 
 
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  9 จาก 10 ข้อ  4.50 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
16.50/4  = 4.13 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. ด้วยหลักสูตรการออกแบบภายใน เป็นหลักสูตรวิชาชีพที่พาศิลปบัณฑิตไปสู่ระดับวิชาชีพควบคุม 
ตามกฏหมาย ที่ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาสถาปนิก และมีศิษย์เก่าท่ีท างานวิชาชีพเข้ามา
เป็นอาจารย์พิเศษ ประกอบกับธรรมชาติของสาขา ท าให้การด าเนินการหลักสูตรมการปรับตาม
วิทยาการความก้าวหน้า และองค์ความรู้ภายในศาสตร์อยู่เป็นประจ าโดยอัตโนมัติ แม้จะไม่มีระบบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรก็ตาม 
2. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับศาสตร์ในทุกระดับการศึกษาและมีการบริการวิชาการสังคม 
3. เป็นประจ า จะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในระดับต่างๆกับหน่วยงานสังคมภายนอก 
ภายใต้การเอาใจใส่ดูแลใกล้ชิดจากคณาจารย์ผู้สอน โดยเหน็ได้จากการน างานเรียนหรืองานจบ
การศึกษาเข้าร่วมงานประกวด 

 
โอกาสในการพัฒนา 
           1. ด้วยหลักสูตรการออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหลักสูตรที่ควบคู่
กับการก่อตั้งคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีการผลิตบัณฑิตอยู่เพียงคณะเดียวในรปะเทศไทยมา
ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา ในปัจจุบันหลักสูตรพยายามวางเปูาหมายในการผลิตมัณฑนากรทั้งในระดับอาชีพและท่ี
เกี่ยวเนื่องกับโอกาสทางสังคมใหม่ๆให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพ่ือรับใช้ประเทศชาติ ในด้านการ
เรียน มีการเรียนที่เข้มข้นในวิชาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติมาประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอนในการ
ออกแบบระดับสูง จึงมีโอกาสน าองค์ความรู้ในด้านนี้มาพัฒนาให้สอดรับกับความร่วมสมัยของสังคม ให้ทันการ
แข่งขันทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ สร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพ่ือการเป็นผู้น าในภูมิภาค 
จุดมุ่งหมายคือการจัดท าหลักสูตรที่มีความสากลเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

2. หลักสูตรมีโอกาสบูรณาการข้ามศาสตร์ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตในเรื่องคุณภาพชีวิต และเทคโนโลยี
ยุคใหม่ท้ังผู้สอนและผู้เรียนต่างคณะต่างสาชาให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในและต่างวิทยาเขต เพ่ือความเป็นไปได้ใหม่ๆ 

3.ภาควิชามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนมากที่มีใบประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย มีความรู้ทักษะ 
ความสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคม และยังมีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างยาวนาน จึงเป็นโกอาสที่ดี
อย่างยิ่งที่จะพัฒนาจ านวนหลักสูตรรูปแบบต่างๆที่สอดรับกับความต้องการใหม่ๆของสังคมในอนาคตได้อีก
มหาศาล 
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หมวดที ่6 
การบริหารหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

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

1. ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการสร้างสื่อดิจิทัล เช่น FACEBOOK 
PAGE, INSTAGRAM PAGE, PINTEREST ส าหรับจัดการระบบ
ประกันคุณภาพ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 
คณาจารย์และความเคลื่อนต่างๆ ของกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ภาควิชาฯ และคณะ 

2. คณะมัณฑนศิลป์ มีโครงการสร้างการท าหนังสือ ต าราฯ 
ท าให้คณาจารย์สามารถส่งหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ
และรวบรวมเอก สารประกอบการสอน เพ่ือจัดตีพิมพ์ มีการจัด
นิทรรศการแสดง ผลงานของคณาจารย์เป็นประจ าทุกปี 
ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้น าเสนอผลงานการออกแบบ เผยแพร่
ต่อสาธารณะ อีกท้ัง เป็นการขยายและจัดการองค์ความรู้  

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยส านักหอสมุดมีการสั่งหนังสือ
ตามท่ีภาควิชาฯร้องขอไปอย่างสม่ าเสมอ ท าให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาการที่ทันต่อยุคสมัย 

4. คณะมัณฑนศิลป์ ท าการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จ านวน 50 เครื่อง พร้อมติดตั้งขยายระบบกระจายเสียงและ
ภาพให้ครอบคลุมพ้ืนที่ของห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ท าให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการท่ีทันต่อยุคสมัย 

 

      
 
 

บันทึก
ภาควิชา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 

    
 
 

   
 

5. คณะมัณฑนศิลป์ มีการด าเนินการติดตั้งระบบ Wi-Fi ใน
พ้ืนที่ของอาคารศิลป์พีระศรี 3 วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ รวมทั้งอาคารมัณฑนศิลป์ 
วิทยาเขตวังท่าพระ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อส าหรับการเรียนการสอน อีกทั้ง นักศึกษาและ
อาจารย์สามารถเข้าถึงข้อมูลส าคัญในการเรียนรู้ได้ในทุกพ้ืนที่ 

6. คณะมัณฑนศิลป์ ท าการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่บริเวณลาน
หน้าอาคารมัณฑนศิลป์ และลานกิจกรรมซึ่งเชื่อมต่อกับอาคาร
ศูนย์เรียนรวม วิทยาเขตวังท่าพระ ให้เป็นพ้ืนที่ส่วนรวมส าหรับ
อาจารย์และนักศึกษา เพื่อประโยชน์การใช้สอย นอกเหนือจาก
เวลาการเรียนการสอน ในช่วงเวลาปกติ 

 

 

 

 

 



114 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 

   
 

   

 

7. คณะมัณฑนศิลป์ได้ด าเนินการปรับปรุงห้องเรียนและ
จัดซื้อโต๊ะเขียนแบบมาตราฐาน จ านวน 140 ตัว ให้กับ
นักศึกษา ด้วยความมุ่งหมายในประสิทธิภาพการท างานของ
นักศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
8. คณะมัณฑนศิลป์ ด าเนินการปรับปรุงห้องเรียน(ห้องปั้น)

อาคารศิลป์พีระศรี 3 ส าหรับวิชาพ้ืนฐาน ที่ต้องใช้แสงและ
พ้ืนที่ในการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการสอน
และการปฏิบัติงานของนักศึกษาในชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. คณะมัณฑนศิลป์ด า เนินการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ 
ส าหรับการเรียนการสอนให้ตรงกับยุคสมัยและทันกับวิถี
การศึกษาในปัจจุบัน  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. คณะมัณฑนศิลป์ด าเนินการจัดซื้อแอพพลิเคชั่น ZOOM 
ส าหรับคณาจารย์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
11. ภาควิชาฯ ด าเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ตามกลุ่ม

ภารกิจแผนและส่งเสริมทางวิชาการ ซึ่งภาควิชาฯ ได้จัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิ์ภาพสูง ส าหรับ
คณาจารย์ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ อีกทั้ง
สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 ที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์  

 
12. ภาควิชาฯ ด าเนินการติดต่อ วางแผน และปรึกษาเจรจา

กับบริษัทขายโปรแกรม AchiCAD ส าหรับการสร้างผลงาน 2 
มิติและ 3 มิติ รวมทั้งโปรแกรม BIM  ส าหรับนักศึกษาเพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพในสร้างสรรค์ผลงานและสร้างองค์
ความรู้ด้านโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับยุค
ปัจจุบัน 

13. ภาควิชาฯ ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับการเรียนใน
รายวิชาพ้ืนฐาน เช่น กระดาษ ดินสอ สเกลสามเหลี่ยม ตลับ
เมตร สีโปสเตอร์และผ้ากันเปื้อน ฯลฯ ให้สอดคล้องกับการ
เรียนของรายวิชานั้นๆ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุน
นักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงห้องเรียนและพ้ืนที่การ
ท างาน โดยติดตั้งผ้าม่านเพ่ือปูองกันครุภัณฑ์ที่อาจเกิดความ
เสียหายจากแสงแดดและรังสีอัลตราไวโอเลต 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 

 

 

15.การ ป รั บ ป รุ ง
พ้ื น ที่ ภ า ย ใ น
ห้ อ ง พั ก คณาจารย์
ข อ ง ภ า ค วิ ช า 
ใ ห้ เ กิ ด พ้ื น ที่ ก า ร
เรียนรู้และ ใ ห้
ค าแนะน า ปรึกษาแก่
นักศึกษา รวมทั้งมีวัสดุชิ้นงานตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
และชั้นจัดเก็บผลงานของนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

    

 

ผลการด าเนินงาน (D) 
การติดตั้ง ระบบ Wi-Fi มีความจ าเป็นมากส าหรับระบบการ

เรียนการสอนในปัจจุบัน  ในปีการศึกษา 2562 ทางคณะ
มัณฑนศิลป์ ด าเนินการติดตั้งระบบ Wi-Fi ที่สามารถท าการ
เชื่อมต่อได้ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ของอาคารศิลป์พีระศรี 3 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และอาคารมัณฑนศิลป์ วิทยา
เขตวังท่าพระ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงข้อมูลและ
ค้นคว้าหาความรู้ของนักศึกษา แต่ทั้ งนี้ ยังคงพบปัญหา
เกี่ยวเนื่องกับความเสถียรของระบบรับส่งสัญญาณ ส่งผลให้
นักศึกษาของหลักสูตรบางส่วน รวมถึงคณาจารย์ของภาควิชา 
ยังคงต้องใช้ระบบสัญญาณ Wi-Fi ของตนเอง เพ่ือการเชื่อมต่อ
สัญญาณในการเข้าถึงข้อมูล 

ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตวังท่าพระ ได้ท า
การติดตั้งคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จ านวน 50 เครื่อง พร้อมทั้ง
ระบบกระจายเสียงและภาพ อันเป็นสิ่งอ านวยทางการศึกษาที่
จ าเป็นและส าคัญ ซึ่งสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาในการ
ฝึกฝนทักษะที่เป็นงานเฉพาะทาง และมีความส าคัญส าหรับการ
เตรียมพร้อมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ตามเปูาหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่
สามารถรองรับข้อมูลและสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่มี
ความซับซ้อนและทันสมัยได้ ส่งผลให้ทักษะเทคนิคและผลลัพธ์
ของผลงานที่นักศึกษาสร้างข้ึนมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 

สืบเนื่องจากห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตวังท่า
พระ ด้วยพ้ืนที่ของห้องและจ านวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่
ติดตั้งไม่สอดคล้องกับจ านวนของนักศึกษาของหลักสูตร ที่มี
ปริมาณมากว่า จ านวนคอมพิวเตอร์ (70 คน) นักศึกษา
บางส่วนจ าเป็นต้องน าคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแบบพกพามาใช้ 
เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ในปีการศึกษา 2562 ภาควิชาฯ ได้รับต าราและหนังสือ
เกี่ยวกับงานออกแบบ รวมทั้งอุปกรณ์ วัสดุส าหรับการศึกษา
เป็นจ านวนมาก ซึ่งหนังสือบางส่วนได้ความอนุเคราะห์จาก 
อาจารย์จรินทร์ รอดประเสริฐ ซึ่งทางภาควิชาขอความร่วมมือ 
จากคณะจัดตั้งพ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้ เพ่ิมเติม ณ ห้องศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารศิลป์พีระศรี 3 และอีกส่วน
หนึ่งได้จัดตั้งไว้ที่ห้องของภาควิชาฯ ชั้น 4 อาคารมัณฑนศิลป์ 
วิทยาเขตวังท่าพระ จุดประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ประโยชน์
เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ที่มีอยู่เดิม 

การปรับปรุงอาคารเรียนของคณะมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตวัง
ท่าพระ โดยเฉพาะห้องเรียนของภาควิชาฯ ชั้น 4 ที่ได้ปรับปรุง
แล้วเสร็จไปนั้น ท าให้การเรียนการสอนที่ เกิดขึ้นนั้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การท างานของนักศึกษาในคาบเรียนมี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาทักษะอันเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ช่วงปลายของปีการศึกษา 2562 เกิดสถานการณ์โรคระบาด 
COVID-19 ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน เพ่ือเป็น
การปูองกันโรคระบาด โดยให้การเรียนการสอนอยู่ในระบบ
ออนไลน์  ซึ่ งทางคณะได้สนับสนุนแอพพลิ เคชั่น ZOOM 
ส าหรับคณาจารย์  ซึ่ งอยู่ ในขั้ นตอนด า เนิ นการจั ดซื้ อ
แอพพลิเคชั่น ส่วนมหาวิทยาลัยได้เปิดอบรมแอพพลิเคชั่น 
Microsoft teams และแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ เพ่ือให้การเรียนการสอน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(C) 

จากปัญหาส าคัญในการตรวจสอบของสิ่งสนับสนุน คือ 



124 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สัญญาณ Wi-Fi ไม่คงที่และเสถียรมากพอในพ้ืนที่ส าหรับ
จัดการเรียนการสอน ทางภาควิชาฯ ได้จัดท าหนังสือไปยัง
คณะฯ แจ้งเพ่ือทราบ และให้ด าเนินการแก้ไข (อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ) 

ผลจากการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พบว่า
อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจ านวนของนักศึกษาในหลักสูตร อีกทั้ง
ยังพบปัญหาเรื่องการดูแลอุปกรณ์ ในเรื่องการจัดการไวรัส
คอมพิวเตอร์ที่ยังขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้การเรียนการสอน
เกิดความติดขัด อีกทั้งปริมาณที่ไม่เพียงพอส่งผลให้นักศึกษา
ต้องน าคอมพิวเตอร์แบบพกพาส่วนตัวมาใช้ประการเรียน 

การเรียนการสอนในบางรายวิชานั้น จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่ใน
การน าเสนอผลงานของนักศึกษา ซึ่งจ านวนในแต่ละชั้นปีมีอยู่ 
70 คน ผนังหรือพ้ืนที่ในการน าเสนอผลงานของนักศึกษานั้นไม่
เพียงพอ รวมทั้งพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานของนักศึกษายังมีพ้ืนที่
จ ากัดด้วย 

ระบบกระจายเสียงและภาพในห้องเรียน ได้มีการปรับปรุง
แล้วเสร็จไปพร้อมกับการปรับปรุงห้องเรียน แต่ยังพบปัญหา
เรื่องการเชื่อมต่อภาพกับคอมพิวเตอร์ที่ยังมีการติดขัดอยู่บ้าง 
ด้วยสายเชื่อมที่ไม่มีประสิทธภาพมากพอท าให้การเชื่อมต่อใน
บางครั้งต้องใช้เวลาหรือต้องเปลี่ยนสายเชื่อมใหม่อยู่เป็นประจ า 

ในปีการศึกษา 2562 อาคารเรียนมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตวัง
ท่าพระ เป็นอาคารเรียนหลักส าหรับการเรียนการสอนของ
นักศึกษาในหลักสูตรชั้นปีที่ 2 – 4 แต่ระยะเวลาของการปิด
เปิดอาคารมีจ ากัด เมื่อผ่านพ้นเวลาตามคาบเรียนไปแล้ว 
นักศึกษาบางส่วนไม่มีสถานที่ส าหรับการปฏิบัติงานนอกเวลา 
ทั้งงานส่วนตัวและงานกลุ่ม ซึ่งผลต่อการปฏิบัติของนักศึกษา 
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการ
ปรับปรุง(A) 

ภาควิชาฯ มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาระบบสัญญาณ 
Wi-Fi โดยการตรวจสอบจุดขยายสัญญาณในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและการเข้าถึงเครือข่ายสัญญาณ ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการด าเนินการของทางภาควิชาฯ และยังได้ชี้แจง
ปัญหาให้คณะรับทราบ  

 
เรื่องการขาดการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

อิเล็คโทรนิคต่างๆ รวมทั้งระบบการฉายภาพในห้องเรียนที่การ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
เชื่อมไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการจัดท า
ข้อเสนอแนะต่อคณะ เพ่ือร้องขอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มี
ความรู้ความสามารถ มาแก้ไขปัญหา อีกทั้งเพ่ือให้การดูแล
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคต่างๆ ให้
อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอยู่
ในกระบวนการ การหาข้อมูลเพิ่มเติม 

ส าหรับการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ
ระยะสั้นแบบปีต่อปี  เ พ่ือให้นักศึกษาได้มี โอกาสใช้งาน
โปรแกรมที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในสายงานอาชีพ ซึ่งทาง
ภาควิชาฯ ได้เชิญวิทยากรที่มีความช านาญมาบรรยายแก่
นักศึกษาอยู่เป็นประจ า เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อโปรแกรมนั้นๆ 
แก่นักศึกษา ซึ่งท าให้นักศึกษาสามารถใช้งานประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 

ในด้านการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับการเรียนการ
สอน ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาฯ ได้มอบอุปกรณ์
เครื่องเขียนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 70 ชุด เพ่ือเป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและสร้างจิตส านึกที่ดี อีกทั้ง
เป็นการฝึกฝนทักษะขั้นพ้ืนฐานของการเป็นนักออกแบบ
สร้างสรรค์ที่ดี นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้จัดหาหมวกนิรภัย 
จ านวน 85 ใบ ส าหรับนักศึกษาในรายวิชาที่มีการลงส ารวจ
พ้ืนที่จริง รวมทั้งจัดหาผ้ากันเปื้อน ในรายวิชาปั้นที่เป็นวิชา
พ้ืนฐานหนึ่งที่ส าคัญและสร้างความเข้าใจมิติในทางศิลปะได้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

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

ผลกระทบจากขนาดของห้องเรียนกับจ านวนนักศึกษาไม่
สอดคล้องกันท าให้พ้ืนที่ในการน าเสนอผลงานและปฏิบัติงาน
ไม่เพียงพอ ทางภาควิชาฯได้จัดหาแผ่น PVC BOARD มาใช้
ทดแทนผนังที่  ส าหรับการติดผลงานเพ่ือท าการน าเสนอ ทั้งนี้ 
ในวาระการประชุมภาควิชาฯ ได้มีมติให้ ลดจ านวน ผลงาน
ส าเร็จที่ต้องจัดพิมพ์และสนับสนุนให้ใช้รูปแบบการส่งผลงานที่ 
เป็น Soft Files หรือ Digital File แทน ปัจจุบันการน าเสนอ
ผลงานที่ทางภาควิชาฯพยายามปรับใช้เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องพ้ืนที่
ไม่เพียงพอ คือการท าให้ทุกอย่างอยู่ในระบบการจัดการแบบ 
Mobile หรือ ระบบการน าเสนอที่ไม่ตายตัวสามารถ
เคลื่อนย้ายที่ได ้

การน าเสนอผลงานนักศึกษา ทางภาควิชาฯ เสนอให้มีการ
ติดตั้งระบบ Projector ท างานร่วมกันในหลายมิติ เพ่ือแสดง
ความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน ของการวางผังการใช้งาน ภาพ
ด้าน ภาพตัด ภาพเสมือนจริง และ วัสดุ  กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงระบบการน าเสนอดังกล่าว จะช่วยลดปริมาณ 
แบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการ
พิมพ์ อีกทั้ ง  ยั ง  เ พ่ิมประสิทธิภาพในการแสดงออกซึ่ ง
แนวความคิดของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

การน าเสนอผลงานของนักศึกษาในช่วงสถานการณ์โรค
ระบาด COVID-19 เป็นการปรับเปลี่ยนน าเสนองานผ่านระบบ
ออนไลน์ในบางส่วน เพ่ือปูองกันและสร้างความปลอดภัยกับตัว
นักศึกษาและคณาจารย์ ทั้งนี้คณะได้ด าเนินการจัดเตรียมและ
ปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้มีความเสถียรและ
ครอบคลุ ม พ้ื นที่ ข อ งอ าค าร เ รี ยน ให้ ม า กขึ้ น และ เกิ ด
ประสิทธิภาพที่ดีต่อการเข้าใช้งาน 

ในกรณีที่นักศึกษาและคณาจารย์จ าเป็นต้องเข้าใช้พ้ืนที่ของ
อาคารมัณฑนศิลป์  วิทยาเขตวั งท่ าพระและวิทยาเขต
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 พระราชวังสนามจันทร์ ทางคณะได้จัดเตรียมจุดบริการ

แอลกอฮอล์ฆ่า เชื้ อและมี โต๊ะลงทะเบียนเข้ าออก ตาม
มาตราการของรัฐบาลในทุกพ้ืนที่ส าคัญๆ เพ่ือเป็นการปูองกัน
และสร้างความมั่นใจในการเข้าใช้อาคารของนักศึกษาและ
คณาจารย์ 

 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะมัณฑนศิลป์ ด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียนและสั่งซื้อ
ครุภัณฑ์ใหม่ในทุกปีการศึกษา เพ่ือบ ารุงรักษาและจัดหา
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

รายงานการ
ประชุม
ภาควิชา 
 
ภาพห้องเรียน 
2 วิทยาเขต 
เทียบเคียงกัน 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน   บรรลุเปูาหมาย  
เปูาหมายปีต่อไป    :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 4/1  = 4.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน เป็นสาขาที่สามารถหาแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ได้จากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมากมาย และด้วยเป็นสาขาด้านการออกแบบท าให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใจ
ถึงการปรับตัวและออกแบบวิธีการเรียนเพ่ือให้เหมาะสมกับการขาดแคลนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ ซึ่งสิ่งที่
ส าคัญยิ่งมากที่สุดคือการสนับสนุนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและการจัดหาสถานที่ ครอบคลุม
ถึงอุปกรณ์ท่ีจะช่วยส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ อาทิเช่น ระบบการกระจายเสียงในทุกห้องเรียน จอแสดงผลที่
มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพียงพอที่ทั้งชั้นเรียนสามารถใช้ได้พร้อมกันเป็นสิ่งที่หลักสูตรตระหนักและให้
ความส าคัญอย่างยิ่งและพยายามจัดการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2562 

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 ที่เอื้ออ 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 
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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 เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. เสนอแนะให้หลักสูตรเพ่ิมกลุ่ม/ จ านวน
รับนักศึกษา 

ทางภาควิชาฯ มีแผนที่จะ
เปิดหลักสูตรนานาชาติ เพื่อ
กระจายนักศึกษาออกไป 
และเพ่ิมจ านวนคณาจารย์ให้
อยู่ในอัตราส่วน 1:8 
(อาจารย์ต่อนักศึกษา) 

ทางภาควิชาฯ ก าลังอยู่ในระหว่างการร่าง
หลักสูตรนานาชาติ และปรับปรุงหลักสูตร
ปัจจุบันทุก 5 ปี พร้อมการเพ่ิมจ านวน
อาจารย์และสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการให้มากขึ้น 

2.  ควรเตรียมความพร้อมด้านทักษะ
พ้ืนฐานก่อนนักศึกษาเข้าเรียน  

ในส่วนนี้มีการตั้งกลุ่ม Line 
เพ่ือส่งข้อมูลเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน และให้งาน
เพ่ือปรับพ้ืนฐานในปี
การศึกษา 2563 นี้แล้ว 

เนื่องจากเป็นช่วงก่อนการข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษา ไม่สามารถปรับลงไปในหลักสูตร
เป็นรูปธรรมได้ แต่จะด าเนินการโดยการ
มอบหมายงานให้ท านอกหลักสูตรการศึกษา
ทดแทน และเก็บบันทึกเป็นหลักฐานทดแทน 

3. กิจกรรมบรรยายพิเศษ ที่เชิญวิทยากร
ต่างประเทศ เสนอแนะให้ถอดเทป ให้
อาจารย์แปล และเผยแพร่ 

ในส่วนนี้มีความร่วมมือกับ
สถาบันโดมุส อะคาเดม่ี มี
การเชิญวิทยากรนักออกแบบ
ชาวอิตาลีมาบรรยาย และ
แปลโดยศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ (TCDC) ร่วมทั้งใน
ส่วนของคณะฯ ที่มี MOU 
กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็มี
การจัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนพร้อมการ
บรรยายด้วย ทั้งในสาขาการ
ออกแบบภายในและสาขา
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่
การเผยแพร่จะเป็นรูปแบบ
สูจิบัตรนิทรรศการที่อาจารย์
จากต่างประเทศมา 
จัดแสดงงาน 

ในส่วนรายวิชาที่เก่ียวข้องในด้านภาษาอาจมี
การปรับปรุงเนื้อหาเพ่ิมเติมในส่วนการฟัง
บรรยาย และถอดเทปลงไปในรายวิชาเพ่ือให้
ทั้งคณาจารย์และนักศึกษามีประสบการณ์ใน
การประมวลองค์ความรู้ 

4. อาจารย์ที่ไปสัมมนาต่างประเทศ
กลับมา ควรมีการรายงานผล ต่อที่ประชุม
ภาควิชาฯว่าได้รับความรู้/ ประโยชน์มา
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง 

ในส่วนนี้จะมีรายงานการ
เดินทางแจ้งต่อที่ประชุม
กรรมการคณะฯ เป็นส่วน
ใหญ่ในส่วนภาควิชาฯ  
 
 

ส่วนนี้คณาจารย์มีการพัฒนารายวิชาและ
ปรับลงใน มคอ. 3 แต่อาจไม่ได้ระบุลงไป
อย่างชัดเจน ในอนาคตอาจจะด าเนินการโดย
ระบุเป็นเอกสารให้มากยิ่งขึ้น 
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ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

จะเป็นการรายงานเสริมและ
พูดคุยกันเพ่ือแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่างคณาจารย์ 

5. ควรน านักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ใน
สถานประกอบการจริง เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง และน ามาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน 

มีการศึกษานอกสถานที่ใน
รายวิชาต่างๆ ค่อนข้างมาก
อยู่แล้วและน ามาใช้ใน
โครงการออกแบบของ
นักศึกษา แต่อาจยังขาดการ
บันทึกอย่างเป็นระบบ 

ชี้แจงคณาจารย์ให้มีการบันทึกลงใน มคอ.3,5 
ถึงการศึกษานอกสถานที่ ที่น ามาใช้ในการ
เรียนการสอนจริง 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 21 พ.ย.62 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. อยากให้บริการอุปกรณ ์สื่อน าเสนอผลงาน เอกสาร
ประกอบที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีที่ดีข้ึน ครบครันและ
เพียงพอ 

เนื่องจากอาจมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณของคณะฯ และ
ภาควิชาฯ การเสริมอุปกรณ์ในทางกายภาพคงเป็นไปได้ยาก 
ทางภาควิชาฯ จะด าเนินการเสริมในรูปแบบของสื่อน าเสนอ
ที่สามารถเข้าถึงได้ฟรีเช่น สื่อสังคมออนไลน์ และการ
แนะน าเวปงานออกแบบต่างๆ ที่ตรงประเด็นกับรายวิชา
และการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ผ่านทางกลุ่ม 
Facebook และ Line 

2. ควรมีวิชาเลือกนอกคณะฯ เพ่ือศึกษาสิ่งที่สนใจและสร้าง
สัมพันธ์กับนักศึกษาคณะอื่น ส่งเสริมกิจกรรมใหม่ๆ เช่น 
กิจกรรมร่วมระดับมหาวิทยาลัย ฯลฯ ที่หลุดออกจากกรอบ
ไปได้ 

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาเลือกอ่ืนๆ ของคณะต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยได้อยู่แล้ว โดยทางภาควิชาฯ จะเน้น
การประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้มากยิ่งขึ้น 

3. ควรน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เช่น 3D 
Max มาสอนให้มากกว่านี้ และควรอัพเดทการสอน
โปรแกรมต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับตลาดแรงงานด้วย 

ในสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ ทางภาควิชา
ฯได้เชิญอาจารย์พิเศษภายนอกท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญ มี
ส านักงานรับงานน าเสนอผลงานมืออาชีพ เข้ามาสอนและ
แนะน าเรื่องโปรแกรมต่างๆ ให้กับนักศึกษา เพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

4. ควรสอนเรื่องความรู้เกี่ยวกับวัสดุและปูพื้นฐานตั้งแต่ ปี 1 
เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับงานระบบ หลักการเขียนแบบก่อสร้าง 
เช่นSection Detail มากขึ้น 

ในรายวิชาการออกแบบภายใน 1 ในส่วนโปรเจคท่ีตรวจกับ
อาจารย์ประจ าโครงการมีการบรรยายก่อนเริ่มงานให้
นักศึกษา อยู่ก่อนแล้ว ทางภาควิชาฯ จะบรรยายเสริม
เนื้อหาในส่วนวัสดุเบื้องต้นให้กับนักศึกษาได้ ส่วนรายวิชา
การเขียนแบบภายในที่เรียนคู่กันไปนั้นจะปรับการสั่งงานให้
ประสานกับรายวิชาออกแบบภายใน 1 ให้มากขึ้นเพ่ือเน้น
การเขียน Sedtion Detail ในส่วนโปรเจคของนักศึกษา 
 

5. ควรเพิ่มการดูงานนอกสถานที่ และฝึกลงมือปฏิบัติงาน
จริงมากข้ึน มีการแนะแนวข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด 

ในส่วนนี้มีรายวิชา 
1. 361 202 เทคโนโลยีอาคารและงานระบบเพ่ือการ

ออกแบบภายใน 
2. 361 105 สถาปัตยกรรมศึกษา 1  
3. 361 108 สถาปัตยกรรมศึกษา 2  
4. 361 106 การออกแบบเครื่องเรือน 1 
5. 361 109 การออกแบบเครื่องเรือน 2 
6. 361 104 วัสดุและอุปกรณ์เพ่ือการออกแบบ

ภายใน 
และรายวิชาอ่ืนๆ มีการน านักศึกษาออกไปดูงานนอก
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ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
สถานที่ ที่ค่อนข้างบ่อยมากอยู่แล้ว  แต่จุดบกพร่องคือ
จ านวนนักศึกษาที่มีจ านวนมาก (70 คน) ท าให้การแนะ
แนวข้อมูลเชิงลึกค่อนข้างล าบาก ทางภาควิชาฯ ได้
แบ่งกลุ่มการออกนอกสถานที่และเน้นการให้ข้อมูลเชิง
ลึกมากขึ้น 

6. ควรมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือระบบสองภาษาในบาง
รายวิชา หรือให้น าเสนอผลงาน ฝึกเขียนและพูดมากข้ึน 
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการท างาน และการศึกษาต่อใน
อนาคต 

ในส่วนนี้มีรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบ เสริม
ให้กับนักศึกษาอยู่ก่อนแล้ว และทางภาควิชาฯ มีการเสริม
การใช้ภาษาเข้าไปอยู่ในโครงการออกแบบภายในตั้งแต่
ระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปและน าเสนอผลงานในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนาเพื่อการออกแบบภายใน 
และในส่วนศิลปนิพนธ์ นักศึกษามีการเขียนบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือสรุปผลงานออกแบบเป็นภาษาอังกฤษ  

7. ควรมีการสอนใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้น การ
สืบค้นข้อมูล กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาการจ้างงาน ฯลฯ 

ในส่วนโปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมท่ีอยู่นอกเหนือจาก
วิชาชีพไปมาก ทางภาควิชาฯ จึงไม่มีนโยบายที่จะสอนใน
ส่วนนี้เป็นหลักแต่จะอยู่ในรายวิชา 361 212 การ
บริหารงานองค์กรเพ่ืองานออกแบบภายใน  ที่จะสอนไป
พร้อมกับการท าสัญญาการคิดราคาและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
ที่มีการเรียนการสอนในนักศึกษาชั้นปีที่ 4  

8. มแีผนการสอนที่ชัดเจน เนื้อหาสัมพันธ์กับระยะเวลา
มากกว่านี้ อยากให้สอนเจาะลึกและควรสั่งงานแต่พอดี 

 ในส่วนนี้ทางภาควิชาฯ มีการประชุมภาควิชาฯ ทุกเดือน
เพ่ือปรึกษากันระหว่างอาจารย์ผู้สอนเพ่ือประเมินแผนการ
สอนและการสั่งงานให้กับนักศึกษาในทุกชั้นปีอยู่ก่อนแล้ว 
เพ่ือไม่ให้นักศึกษามีงานมากจนเกินไป และในส่วนการสอน
ที่เจาะลึกนั้นทางภาควิชาฯ มีรายวิชาหลักต่างๆ เพื่อเจาะ
ความรู้ในเชิงลึกในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง พร้อมกันนี้ทาง
ภาควิชาฯ มีการเชิญอาจารย์พิเศษสอนเสริมในบางรายวิชา
ที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะทางที่มากขึ้น 

9. จัดรถรับ-ส่งที่ออกตรงเวลา และมีการแจ้งล่วงหน้าถึงการ
ปิดให้บริการ เพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่นักศึกษา 

ในส่วนการเดินทางระหว่างวิทยาเขต ทางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้ก าหนดเวลามีการจัดรถบัสออกในตอนเช้า 7:00 
น. และ ตอนเย็น 17:00 น. ไป-กลับ ระหว่างวิทยาเขต และ
ทางคณะฯ มีรถตู้ ไป-กลับ เพื่อเสริมในส่วนคณาจารย์ แต่
อาจจะยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับทางส่วนกลาง 
ท าให้นักศึกษาไม่ได้รับข่าวการหยุดให้บริการ โดยจะ
พัฒนาการเผยแพร่ข่าวของทางมหาวิทยาลัยในส่วนนี้ 

10. อยากให้อาจารย์เปิดใจรับฟังไอเดียเด็กให้มากข้ึน การ
จ าลองสภาวะกดดันเป็นสิ่งทีดีแต่อย่าให้มากเกินไป 

ในส่วนนี้ได้รับการแก้ไขโดยให้นักศึกษามีสิทธิในการเปลี่ยน
อาจารย์ประจ ากลุ่มหรืออาจารย์ที่ปรึกษาให้มีความ
เหมาะสมกับบุคลิกของนักศึกษา โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลประเมิน (ถ้ามี) 
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน ประเมินโดยใช้การแต่งตั้งเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (อยู่ระหว่างด าเนินการ)กระบวนการ
ประเมิน  ผู้ส ารวจ (น.ส.วิไลศรี ช านาญกิจ) แจ้งวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือบัณฑิตส่งข้อมูลให้นายจ้าง/ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ฯลฯ ตอบแบบส ารวจ 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์
ต่อผลการประเมิน 

ในภาพรวม ผู้จ้างงานเห็นว่า บัณฑิตมีความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบอยู่ในเกณฑ์ที่
ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการสเก็ตช์ดีไซน์ที่โดดเด่น ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
สาขาวิชาฯ รวมถึงรสนิยมในการออกแบบทีดี่ ดังนั้น เพ่ือให้บัณฑิตมีความพร้อมในการ
ท างานจริงได้เร็วยิ่งขึ้น บัณฑิตควรได้รับความรู้/ การฝึกทักษะเพ่ิมเติม ในประเด็นต่อไปนี้  

 

1. การใช้โปรแกรมท่ีจ าเป็นต่อการออกแบบ เช่น 3D Max, PSD, AI หรืออ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม จะท าให้บัณฑิตมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

เห็นด้วยกับผลประเมิน 

2. ความรู้เรื่องวัสดุพ้ืนฐาน, รายละเอียดในการเขียนแบบ, และพัฒนาต่อยอดหลังจาก
การ Design เพ่ือใช้แบบในการประเมินราคาและการก่อสร้าง 

 

3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ เช่น การเขียนแบบก่อสร้าง 
อสังหาริมทรัพย์ การใช้ภาษาต่างประเทศ ปจัจุบันภาษาอังกฤษ มีความส าคัญมาก
ส าหรับวิชาชีพมัณฑนากร 

 

4. การใช้ภาษาท่ีดี เพ่ือสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า ในการประสานงาน และ
การน าเสนอผลงานในที่ประชุม ควรมีการฝึกงานในโครงการที่ออกแบบและก าลัง
ก่อสร้างจริง เพ่ือจะได้เห็นสถานการณ์จริงและปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

5. ในการน าเสนอผลงาน บัณฑิตควรหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์และวัสดุ
ตกแต่ง มาประกอบ 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี) 
……………………………………………….................................................................................................................  
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หมวดที ่8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. การปรับปรุงใหม่ห้องสมุดวิทยาเขตวังท่าพระ (การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการเรียนรู้) 
2. การน า Communication technology เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์โรค
ระบาด covid-19 
3. การใช้ระบบ e-sevice ของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนและสื่อสาร  
4. การใช้ Communication technology (free application) เพ่ือสื่อสารระหว่างผู้อาจารย์และนักศึกษา
นอกชั่วโมงการเรียนการสอน 
5. อาจารย์พิเศษน าเทคโนโลยีที่ใช้ในการท างานวิชาชีพปัจจุบัน ร่วมใช้ในการเรียนการสอน  
6. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถาบันจากต่างประเทศ โดยใช้รายวิชาเลือกของภาควิชา ที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
7. การปรับปรุง เครื่องมืออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น ติดตั้งเครื่องฉายภาพ
เพ่ิมเติมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ติดตั้งตัวส่งสัญญาณไวไฟ 
8. เปิดรับอัตราสายวิชาการต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มเติม โดยมุ่งหวังที่จะ คง
อัตราส่วน ไว้ ที่ 1:8 เพ่ือ ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ที่เหมาะสม) 
9. เปิดรับอัตรา อาจารย์เพ่ิมเติม ที่มีความช านาญพิเศษเฉพาะทาง ที่สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
คลอบคลุม ในด้าน การออกแบบแสง , สถาปัตยกรรมหลัก , การบริหารจัดการด้านการออกแบบ และ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย 
10.จัดสร้างหลักสูตรนานาชาติ ขยายโครงสร้างหลักสูตร รองรับประชาชมอาเซียน (AEC)  
11. จัดปฐมนิเทศรวมนักศึกษาทุกชั้นปี เป็นกลไกเพ่ืออธิบายหลักสูตร ภาพรวม ความต่อเนื่องและการบูร
ณาการในแต่ละรายวิชา ให้เป็นที่กระจ่างและเข้าใจตรงกันทั้งอาจารย์ ทั้งนักศึกษาและผู้ปกครอง และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
12.จัดปฐมนิเทศย่อยของแต่ชั้นปี เพ่ือการวางแผนการเรียนรู้และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นการพบปะกันของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อการวางแผนหรือแก้ปัญหาต่างๆของโครงสร้างการเรียนของ
ชั้นปีนั้นๆ 
13.การจัดท าผังภูมิหลักสูตรเพ่ือความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ของการเรียนการสอนตลอด 4 ปี เพื่อให้เห็นภาพทั้ง
หลักสูตรได้ชัดเจนมากชึ้น เห็นถึงกลไกของภาควิชา และการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และเพ่ือให้เป็น
แนวทางเดียวกันทั้งอาจารย์ 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. สร้างต าราและ
ผลงานทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาเป็น
ทรัพยากรของ
ภาควิชาฯ และ
คณะฯ เพื่อเตรียม
จัดท าคลังความรู้ 
และสิทธิบัตรทาง
ปัญญา 
2.การเปลี่ยนแปลง
รายวิชา โดยมีการ
แยกรายวิชาในส่วน
การออกแบบ
ฉับพลัน (Sketch 
Design) เพ่ิอให้
อาจารย์ผู้สอน
คล่องตัวในการ
สอน และได้
ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การให้โจทย์และ
เกณฑ์ 
3.กิจกรรมการ
พัฒนาคณาจารย์ 
ส่ ง เสริมและเปิ ด
โอกาสให้ศึกษาต่อ
ในระดั บที่ สู ง ขึ้ น 
เปิด โอกาสให้หา
แ ล ะ น า ค ว า ม รู้
ใหม่ ๆมาต่ อยอด
และพัฒนาองค์กร 
 
 

ปีการศึกษา 2562-65 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารงาน

หลักสูตรและ
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
สาขาวิชาการ

ออกแบบภายใน 

ด าเนินการต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าเร็จตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ภายในภาควิชาฯ อยู่ระหว่าง
การศึกษาต่อระดับปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิต จ านวน 4  ท่าน 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ 
อริยะประเสริฐ  อยู่ระหว่างการศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขา
ศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ปรับปรุงกลุ่ม
รายวิชาทฤษฎี
ทั้งหมดของ
ภาควิชาที่เก่ียวข้อง
กับศิลปะไทยและ
ศิลปะตะวันออก 
ให้เป็นระบบการ
เรียนรู้และเป็น
คลังข้อมูลส าหรับ
การอนุรักษ์และ
ค้นคว้าสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2565 

2.อาจารย์พสุ  จารุศิริ 
อยู่ระหว่างการศึกษาอยู่ระหว่าง
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา  
Design and Media Technology 
ณ Iwate University ประเทศญี่ปุุน 
 
3.อาจารย์ศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ 
อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขา Design and Media 
Technology ณ Iwate University 
ประเทศญี่ปุุน 
 
4.อาจารย์ประธาน  เลิศงาม 
อยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่น คณะสถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. พัฒนาหลกสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ  

      หลักสูตรของภาควิชาฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มคอ. โดยหลักสูตรใหม่นี้วัตถุประสงค์ในการรับใช้สังคมตลอดจนเพ่ือการ
ตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดยมุ่งเน้นฝึกฝนให้ผู้ศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
จรรยาบรรณ มีความรู้และความเข้าใจในสาขาอย่างถ่องแท้ 
 ในปีการศึกษา 2562 ภาควิชาฯจะเริ่มต้นการวางรากฐานกระบวนการขั้นตอนการเรียนรู้ในรายวิชา 
ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการองค์ความรู้ทั้งหมดให้ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในด้านข้อมูลและแหล่งส าคัญ
อ้างอิงในอนาคต เป็นคลังความรู้ให้แก่สังคมในอนาคต และพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคต และเป็น
ฐานข้อมูลให้นักวิจัยได้สืบค้นและอ้างอิงได้ในอนาคต นอกเหนือจากท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  

การพัฒนาวิชาชีพ การเขียนต ารา การขอต าแหน่งทางวิชาการ จะค านึงถึงธรรมชาติของสาขาวิชาเป็น
หลัก ด้วยการสร้างผลงานให้ประจักษ์ สร้างกลไกแปลงให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญา 

ผลกระทบการพัฒนาหลักสูตรคือแนวทางการประเมินคุณภาพที่หลักสูตรใช้อยู่เป็นไปตามกฏ
ระเบียบซึ่งมีภาระงานส่วนเอกสารการประเมินที่ต้องย้อนกลับไปค้นคว้าและเรียบเรียงภายหลัง   จากการ
ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีซึ่ง ปัญหามีความแตกต่างกัน ผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพมา
ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพที่เผชิญอยู่ในแต่ละปีไม่ได้ทั้งหมด เพราะผลการประเมินไม่ได้ถูกใช้กับนักศึกษาชั้นปีนั้น
แต่จะถูกใช้กับนักศึกษาหน้าใหม่ที่ปรับชึ้นมา การเรียนการสอนก็ต่างออกไปตามธรรมชาติของรายวิชา 

  
2. ข้อเสนอในการเพิ่มและพัฒนารายวิชาเลือก  

2.1 เพ่ิมเติม ปรับปรุง และพัฒนา รายวิชาเลือกให้หลากหลายและ ทันต่อความก้าวหน้า
ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพ่ิมทักษะด้านต่างๆให้นักศึกษา เช่น วิชาออกแบบจัด
นิทรรศการ รายวิชาออกแบบและการจัดแสง รายวิชาออกแบบ detail และการจบ
งาน รายวิชาถอดรหัสงานออกแบบ 

2.2 พัฒนาวิชาเลือกให้เป็นช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ 
เพ่ิมพูนทักษะตัวเองในด้านต่างๆ เช่น รายวิชาการจัดสวน รายวิชาศึกษาศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างมัณฑนศิลป์ รายวิชาเฟอร์นิเจอร์ส าหรับนักสะสม รายวิชาออกแบบ
ร้านค้าปลีกและสร้างธุรกิจขนาดเล็ก 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
3.1   สร้างกลไกและระบบจัดเก็บผลงานของคณาจารย์การออกแบบในวิชาชีพที่ท ากันอยู่มา  
       ประสานกับการเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ เพราะการท างานวิชาชีพก็เป็นการ      
       พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และน าเอาความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน ก็จะท าให้ 
       หลักสูตรพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้อาจารย์น าเสนอผลการพัฒนาอาจารย์ 
ผ่านที่ประชุมหลักสูตร/ภาควิชา ได้ตลอดทุกการประชุมเพ่ือให้เป็นผลการประกันคุณภาพใน
แต่ละป ี
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2563 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

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

- สร้างวิชาเลือกให้เป็นรายวิชาที่สามารถจัดอบรมหรือการเรียนการสอน แบบ มอบประกาศนียบัตร
ให้กับบุคคลภายนอกมาเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่น าเสนอในรายงาน
ฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เหลักสูตรเดียว ไม่ได้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนๆ อีก (ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558) 
 
1. .................................................................... 

(อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์) 
วันที่ 1 ก.ค.63 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/ประธานหลักสูตร 
 

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

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

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

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

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

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

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

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

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

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

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

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

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

(อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์) 
หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน 

วันที่ 1 ก.ค.63 

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

คณบดีคณะมัณฑนศิลป ์
วันที่ 1 ก.ค.63 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลกัสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

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 
 
 

1, 3 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที่ * 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 
7 นายเอกพงษ์  ตรีตรง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 ศ.บ. (ออกแบบภายใน) 

ศล.ม. (การออกแบบ) 
ม.ศิลปากร 
ม.รังสิต 

2538 
2561 

1, 3 

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 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 

11 นายณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 
 

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

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2546 
2552 

2, 3 

12 ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล อาจารย ์  
 
 

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

ม.ศิลปากร 
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง 
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

2534 
2545 
2556 

2, 3 

13 นางสาวสลิล  สมัครพงศ ์ อาจารย ์  
 

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

ม.ศิลปากร 
The University of Salford 

2545 
2552 

2, 3 

14 นายพสุ  จารุศิร ิ อาจารย ์  
 
 

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

Massachusetts College of 
Art and Design 
มทจ.ธนบุร ี

2014 
 
2551 

2, 3 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที่ * 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 
15 นายภาคยธ์ิร์วัฒนว์ัฒน์  บุญมี อาจารย ์  

 
ศ.ม. (ทัศนศิลป์) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2557 
2554 

2, 3 

16 นายศมประสงค์  ชาวนาไร่ อาจารย ์  
 

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

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2523 
2530 

3 

17 นางสาวศุภสุมนญ์  โสภาจิตต์
วัฒนะ 

อาจารย ์  
 

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

ม.ศิลปากร 
Kingston University 

2554 
2015 

3 

18 นายประธาน  เลิศงาม อาจารย ์ 5 ปี ศ.ม. (ศิลปะการออกแบบ)  
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2559 
2550 

3 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/
ต าแหน่ง 

ประสบการณ์ท างาน 
ที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

1 อาจารย์วชิรวชิญ์  ธนเดชฐิติพฒัน ์  นักออกแบบ  
 

การเขียนทัศนียภาพ และการ
ออกแบบตกแต่ง  25 ปี 

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) ม.ศิลปากร 2534 

2 อาจารย์สุรเชษฐ์  สุนทราศรี  นักออกแบบ การเขียนทัศนียภาพ และการ
ออกแบบตกแต่ง 15 ปี 

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) ม.ศิลปากร 2546 

3 อาจารย์สิริชัย  ร้อยเที่ยง  นักออกแบบ - 
มัณฑนากร  

ออกแบบตกแต่งภายใน  ภาพสาม
มิติ (3d Rendering) 10 ปี 

สถ.ม. (สถาปตยกรรมพื้นถิ่น)  
ศ.บ. (การออกแบบภายใน) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2561 
2552 

4 อาจารย์วีระยุทธ  ผลประกอบศิลป ์  มัณฑนากรอิสระ 5 ปี ศ.บ. (ออกแบบภายใน)  ม.ศิลปากร 2551 
5 อาจารย์ธนวฒัน์  โสภาพินิตนนท์  นักออกแบบ ออกแบบตกแต่งภายใน - เฟอร์

นิจอร์ 17 ปี 
ศ.บ. (การออกแบบภายใน) ม.ศิลปากร 2545 

6 อาจารย์พลนิ  ลีลาศิลปวงศ์   นักออกแบบอสิระ ออกแบบตกแต่งภายใน 
(Perspective Rendering) 7 ปี 

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) ม.ศิลปากร 2555 

7 อาจารย์ทรงวุฒิ  ตรีเทพจุลยากร   นักออกแบบ ธุรกิจการท าสปา 5 ป ี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มทจ.พระนคร
เหนือ 

2536 

8 อาจารย์รชต  สาสะเน  - กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท 
Attorney Pro 
Co.,Ltd. - บริษัท 
Word 1 Estate 
Co.,Ltd. - บริษัท 
Anchakrachata 
Co.,Ltd. 

กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน 
สภาทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย
อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ทีป่รึกษากฎหมายอดีต
เลขาธิการสภาพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  19 ป ี

น.ม. (นิติศาสตร) ์ 
น.ม. (นิติศาสตร) ์ 

ม.ธรรมศาสตร์  
ม.รามค าแหง 

2543 
2550 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/
ต าแหน่ง 

ประสบการณ์ท างาน 
ที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

9 อาจารย์เสรี  ลิ่มนววงศ ์  - กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท 
คอส์ทเพอร์เฟค 
จ ากัด  
 

- กรรมการร่าง มาตรฐานรหัส
ต้นทุนการก่อสร้างส าหรับ งาน
อาคาร (วสท.) 
- ที่ปรึกษาดา้นวชิาการ สมาคมช่าง
เหมาไฟฟูา และเครื่องกลไทย  
(TEMCA) - วิทยากรบรรยาย วศิกร
รมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  

วศ.บ. (สาขาวิศวกรรมไฟฟาู) 
การควบคุมราคา ส าหรับอาคารโครงการขนาด
ใหญ่ 

มท.มหานคร 2545 

10 อาจารย์วิบลูย์  ติรมงคล  กรรมการผู้จัดการ
บริษัท WVK 
GROUP  

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

U. of Oregon, 
USA 
ม.ศิลปากร 

1998 
 
2535 

11 อาจารย์บัญชา  ชูดวง  แฟชั่นดไีซน์เนอร์ 10 ปี  ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)  ม.ศิลปากร  2532 
12 อาจารย์ศรายุธ  ชนะชัย  กรรมการผู้จัดการ

บริษัท Moss 
Studio จ ากัด 

ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 20 ปี สถ.ม. (ออกแบบชุมชนเมือง) 
ภ.สถบ. (ภูมสิถาปัตยกรรมศาสตร์) 

ม.ศิลปากร 
ม.แม่โจ้ 

2544 
2542 

13 อาจารย์ชาลี  บญุวินิจ  บริษัท ฟารม์ ลงลี 
จ ากัด เกษตรคน
เมือง 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 7 ป ี ศบ. (ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา) ม.ศิลปากร 2552 

14 อาจารย ์Caroline Favier  อาจารย์พิเศษ  
 

สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนนายเรือ 
ศูนย์ฝึกพาณชิย์นาวี ม.
เกษตรศาสตร์ ม.รังสิต 15 ปี 

M.Ed. (Curriculum and Instruction)  
AMBI (Information Technology) 

ม.กรุงเทพ 
U. of 
Cambridge 
 

2551 
2546 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/
ต าแหน่ง 

ประสบการณ์ท างาน 
ที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

15 อาจารย์พีรพันธ์  จนัทรชิต       
16 อาจารย์นนัทภัทร  ฐากูรนนัท ์       
17 นางสาวพรเพ็ญ  กุลค าธร  มัณฑนากรอิสระ 5 ปี ศ.บ. (ออกแบบภายใน) ม.ศิลปากร 2554 
18 อาจารย์ประสิทธิชยั  วานิชสุข

สมบัต ิ 
 มัณฑนากรอาวโุส 20 ปี ศ.บ. (ออกแบบภายใน) ม.ศิลปากร 2535 

19 อาจารย์สุรัชนา  ภควลธีร       
20 อาจารย์ศตคุณ  โฆษะวินทะ       
21 อาจารย์สมชาย  จงแสง  กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เดคก้า 
จ ากัด 

20 ปี ศ.บ. (มัณฑนศิลป์) ม.ศิลปากร 2529 

22 อาจารย์ทีปกร  แย้มกสิกร  กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ANY IDEA 

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

23 อาจารย์วรกมล  ศรีวราวุฒชิัย       
24 อาจารย์อภิรักษ์  อนุรักษ์เยาวชน       
25 อาจารย์วิรัตน์  รัตตากร       
26 อาจารย์วิภาวดี  พฒันพงศ์พิบลู       
27 อาจารย์พรชัย  แสนชัยชนะ       
28 อาจารย์ภฤศธร  สกุลไทย       
29 อาจารย์ธนวฒัน์  สุขัคคานนท์  เลขาธิการสมาคม

มัณฑนากรแห่ง
ประเทศไทย 

8 ปี ศ.บ. (ออกแบบภายใน) ม.ศิลปากร 2531 
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ตารางที่ 1.1-9  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสตูร ทีเ่ป็นอาจารย์ประจ าของมหาวทิยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่  

ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563 

ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

1. อ.กศิตินทร  ชุมวรานนท์ 1. ผู้ด าเนินการออกแบบตกแต่งบธูของบริษัทไปรษณียไ์ทย จ ากัด (ปณท) ภายใต้งานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพมหานคร 2563 ณ 
อาคารไปรษณยี์กลาง บางรัก จัดโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDCThailand Creative & Design Center 
2. Landscape Design for the Royal Crematorium of His Majesty the Late King. The Art and Design Exhibition. by 
Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University 
South Korea. 1 May 2019 - 3 May 2019. 
3. Outdoor Learning Space. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city 
Russia. 9 October 2019 - 11 October 2019. 
4. ออกแบบอัตลักษณ์ประจ าอ าเภอ. นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้ “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ประจ าปี 2562. ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ Thailand. 20 - 22 กันยายน 2562. 
5. Tea and Coffee Set. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
6. ท่าม่วง มินิฮับ. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปญัญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
7. การออกแบบ พ้ืนท่ีตลาดบางหลวง ร.ศ.122 : Sight & Health (ร่วมกับ นศ.). โครงการส่งเสรมิชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญา
ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 
2560. 
8. การออกแบบ พ้ืนท่ีตลาดบางหลวง ร.ศ.122 : Function (ร่วมกบั นศ.). โครงการส่งเสริมชุมชนตน้แบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 
2560. 
9. ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle 
Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560. 
10. Rom Jan. Tokoha University Zoukei Exhibition 15th Anniversary Celebration : Global Art Exhibition. Tokoha 
University Japan. 19 - 27 พฤศจิกายน 2560. 
 

2563 
 

     2562 
 
 

2562 
 

2562 
 

     2561 
2561 

 
2560 

 
 

2560 
 
 

2560 
 

2560 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

 
11. โครงการเสนอแนะออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในห้องบริการฝุายโสตทัศนศึกษา. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์   
ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 

 
     2559 

2. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 1. หัวหน้าทีม สถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศลิป์ร่วมกับบริษัทครเีอทีฟ ครูวส์ และไตรโมดสตูดิโอ โครงการประกวดออกแบบ
สถาปัตยกรรมอาคารTCDC สงขลา 
2. หัวหน้าทีม สถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศลิป์ร่วมกับบริษัทพิลล่าร์ อาร์คิเตคท์ โครงการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมอาคาร 
โรงพยาบาลกรุงเทพครสิเตยีน 
3. Agriturismo in Monteriggioni Toscana. การแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานคณาจารย์ระดับนานาชาติภายใตค้วามร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร และ SANTAGIULIA HDEMIA DI BELLE ARII                                                                                                    
ณ Brescia ,Plalazzo Martinengo, Via Musei30 ประเทศอิตาลี  4 - 27 ตุลาคม 2562 
4. The Design of Local Product Stall Roadside for Equality and Sustainable Design in Thailand. The Art and Design 
Exhibition. by Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin 
University South Korea. 1 May 2019 - 3 May 2019. 
5. Wat Phra Kaew Sanburi, Chainat, Thailand. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, 
Khabarovsk city Russia. 9 October 2019 - 11 October 2019. 
6. Rosa Bouquet. โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 13. วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์. 7 - 10 February 2018. 
7. Untitled (KMUTNB). 5th International Art and Design Workshop 2018. อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. 24 - 27 
February 2018. 
8. Agriturismo in Monteriggioni, Toscana, Italy. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 
24 November 2018. 
9. โปสการ์ดที่ระลึกจากชุมชนท่าม่วง กาญจนบุรี. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ 
สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
10. สืบสานพระราชปณิธานพ่อ (To Persue Father's hope). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสาน
ปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน Thailand. 18 - 22 กันยายน 2560. 

2563 
 

2563 
 

     2562 
 

     
     2562 

 
 

2561 
 

2561 
 

2561 
 

2561 
 

2560 
 

2560 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

11. Landscape and Architect drawing. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์. 14 - 17 พฤศจิกายน 2560. 
12. Wat Khemapirataram. โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 12. วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 31 January - 24 February 2017. 
13. “อัครศิลปิน” พระอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. 4th International Art and 
Design Workshop 2017 'In memory'. หอศิลป์แนวตั้ง คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ. 1 - 4 May 2017. 
14. ผลงานท่ีภูมิใจและล าดับในการท า. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.
2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6  
รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.  
15. ครอบครัว. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช . ช้ัน 1 แฟช่ันฮอลล์ 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ไทย. 10 - 11 ธันวาคม 2559. 
16. Pomelo Tree in The Front Yard. โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 11 . วิทยาลัยเพาะช่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 19 January - 12 February 2016. 

     2560 
 

2560 
 
 

2559 
 

     2559 
 
 

2559 
 

2559 

3. อ.ไพบูลน์  จิรประเสริฐกูล 1.โครงการออกแบบตกบ้านพักอาศัย นนทบุร ี
2.ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร บริษัท Health support House 
3. Wat Khao Tham Phra Deconstruction. The Art and Design Exhibition. by Members of The Faculty of Decorative 
Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University South Korea. 1 May 2019 - 3 May 2019. 
4. Hall of Bhaisajyaguru. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city 
Russia. 9 October 2019 - 11 October 2019. 
5. HAND IN BY ANT NOW. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
6. นิราศท่าม่วง. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปญัญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

4. อ.พัฒนา  เจริญสุข 1. โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผลิตผ้าทอไทครั่ง จังหวัดสุโขทัย. ขบวนผลงานการออกแบบจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมไทย. 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 10 - 20 มกราคม 2563. 
2. ผลงานสร้างสรรค์ 19 ช้ินใน Quarantine Art : Online Exhibition. www.facebook.com/TheQuarantineArt/ Thailand. 31 
มีนาคม - 31 ธันวาคม 2563. 
3. Sunflower Pendant. he Art and Design Exhibition. by Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn 
University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University South Korea. 1 May 2019 - 3 May 2019. 
4. Orchid tree. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 
October 2019 - 11 October 2019. 
5. True Value. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
6. Right ค่า. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
7. คงอยู่ในสายพระเนตร (Still in Sight). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle 
Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560. 
8. ตามยถากรรม. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการ
ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมปิัญญาทางวัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนยศ์ิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
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5. อ.สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล 1. ออกแบบอุโบสถ วัดอชันต้า-เอลโลร่า เมืองออรังกาบัด รัฐมหาราษฎร์ สาธารณรัฐอินเดยี 
2. ออกแบบศาลาธรรม วัดไทยรามคาม ประเทศเนปาล 
3. Sothon Buddha Vihara. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city 
Russia. 9 October 2019 - 11 October 2019. 
4. Stupa @ Burirum Privince. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 
2018. 
5. วิหารพระพุทธองค์ด า วัดกลันทาราม จังหวัดบรุีรัมย์. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธาน
พ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560. 
6. ในหลวง. นิทรรศการศลิปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช . ช้ัน 1 แฟช่ันฮอลล ์
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ไทย. 10 - 11 ธันวาคม 2559. 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

7. สารีริกธาตุสถิตโพธิสุวรรณวิหารานุสารณี ณ ธรรมสถานบ้านโพธิท์อง จังหวัดสุพรรณบรุี. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าป ีพ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ณ 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 
30 กันยายน 2559.  

2559 

6. อ.ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย ์ 1.โครงการออกแบบตกแต่งโชว์รูมและส านักงาน บริษัททิพย์สยาม  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหาคร  
2.ที่ปรึกษาออกแบบตกแต่งภายใน บริษัท Brandicoporation.,Ltd โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน  ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน  กระทรวงพลงังาน 
2. ออกแบบอัตลักษณ์ประจ าอ าเภอ. นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้ “โครงการสรา้งสรรค์ศลิปะ
ร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ประจ าปี 2562. ศูนย์การคา้สยามพารากอน กรุงเทพฯ Thailand. 20 - 22 กันยายน 2562. 
3. Sunshine. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 October 
2019 - 12 October 2019. 
4. After working for 10 years, I have learnt one thing as graph below. The Art and Design Exhibition. by Members of 
The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University South Korea. 1 
May 2019 - 3 May 2019. 
5. โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจ าปี 2561 
6. โครงการไปรษณีย์เพิม่สุข ภายใต้โครงการไปรษณียไ์ทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
7. LIGHT IN THE BOX. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018 
8. ผลงานสร้างสรรค์ 2 ช้ินในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
9. ผลงานสร้างสรรค์และบทความประกอบ (หน้า 33-35) ความเหมือนในความแตกต่าง (Similar in Different). นิทรรศการผลงานคณาจารย์
คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560. 
10. Shine. [ออกแบบ] .DIA’17 Yearbook. Wismar University Germany 
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7. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง 1. โครงการ Andaman pearl khaolak resortออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบภูมิสถาปัตย์ จังหวัดพังงาพร้อมการออกแบบ
ภาพลักษณ์องค์กร (Corperate Identity) 
2. โครงการ Wellness resort&Spa ออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการออกแบบ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

3. โครงการ Himawari Hotel at Phnom Penh Renovating the design of architecture,interior design and landscape 
architecture at Himawari Hotel Apartment that is located at Phnom Penh 
4.Hanthawaddy Smart City project with 8 points and Bago art to applied in design and decoding 4DNA Theory. The 
Art and Design Exhibition. by Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung 
Gallery, Kookmin University South Korea. 1 May 2019 - 3 May 2019. 
5. โครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการถอดรหัสอัตลักษณ์ (4 DNA) ด้วยไอเดีย "พิษณุโลก พลิกโลก”. 
6. โครงการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดระยองสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน กิจกรรมถอดรหัส 4 DNA และการออกแบบภาพลักษณ์รวมจังหวัด
ระยอง. 
7. ปฏิบัติการถอดรหัสการพัฒนาสมุทรสาครเมืองแห่งความสุข (4 DNA). 
8. โครงการศึกษาวิจัยภายใต้อัตลักษณ์จังหวัดพังงา ด้วยการถอดรหัส 4DNA. ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและ
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดพังงา. มิถุนายน 2560. (ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองอย่างสมดุลย์และเหมาะสม ทั้งทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมและวิถีชุมชน). 
9. BEYOND PATONG. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 December - 24 November 
2018. 
10. ผลงานสร้างสรรค์ 26 ช้ินในนิทรรศการเดี่ยว หัวข้อ Co-Creation. หอศิลป์ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต. 9 - 31 มกราคม 
2560. 
11. หลักคิดถอดรหัสอัตลักษณ์แห่งการออกแบบ 4 DNA. ค าขอเลขที่ 338757 ยื่นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ได้รับจดเมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2559 ที่ประเทศ Thailand. 
12. อาณาจักร. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
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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. แก่นคูนแคน แดนของดี. Exhibition Design [ประเภทผลงานออกแบบ]. โรงแรมพูแมน ราชาออคดิ จ.ขอนแก่น Thailand. 1 
กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561. 
3. ผ้าเมืองแคน แดนแก่นคูน. Exhibition Design [ประเภทผลงานออกแบบ]. โรงแรมพูแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น Thailand. 1 
กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561. 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

4. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณศีึกษาผ่านวิธีการสอน และผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาศิลปะการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร. Veriridian E-Journal Silpakorn University ฉบับภาษาไทย 
มนุษยศาสตร์ สังคมศิลปะ และศลิปะ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560). หน้าท่ี 3185-3197. 
5. Art and Design in Thailand (In The Water ... Fish, In The Field ... Rice). The 4th Central China International Design 
Science Seminar 2017. Jingdezhen Ceramic Institute, Jiangxi China. 20 October 2017 - 22 October 2017. pages 161-
180. 
6. HOME INTERIOR 4.0.กรุงเทพฯ: บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนพับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน). 131 หน้า 
7. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งศลิป์ 145 หน้า 
8. Designer of The Year. กรุงเทพฯ:บริษัท โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์ จ ากัด. 250 หน้า 
9. บทความ “อัตลักษณไ์ทยในงานออกแบบ Thai design identity” เผยแพร่ทางเว็บไซต์ในปี พ.ศ.2559 
https://issuu.com/arwinintrungsi/docs/book2015 
10. Thai Design Identity. "ECOART" The ASEAN Art & Design Symposium Workshop (ANDES) 2016 . Universiti Teknologi 
MARA (UiTM) Shah Alam มาเลเซีย. 10 May 2016 - 13 May 2016. pages ---. 
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9. รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 1. ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมและเกษตรกรรมกลางแปลง : เนิบวิถี ต าบลชีน้ าร้าย จังหวัดสิงห์บุรี 

2. Enlighten : Trai Bhum Related to Culture-Based Design arts. The Art and Design Exhibition. by Members of The 
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University South Korea. 1 May 
2019 - 3 May 2019. 
3. Untitled. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
4. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : อารยสถาปัตย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและคนพิการ. นิทรรศการผลงานคณาจาร ย์คณะมัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราช
ด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
5. 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. 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

6. Fulfill : ปัจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในท่ีอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ. นิทรรศการผลงาน
คณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ประจ าปี 2559 โครงการส่งเสรมิชุมชนตน้แบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจสรา้งสรรค์. 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ไทย. 15 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559. 
7. ปัจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในท่ีอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. หน้า 80 

2559 
 
 

2559 

10. ผศ.สัญญา  สุขพูล 1. ออกแบบภายในร้าน Coffee Shop MAMA PHUKET 
2. Experimental Creative Work Reusing Discarded Electoral Posters in Thailand. The Art and Design Exhibition. by 
Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University 
South Korea. 1 May 2019 - 3 May 2019. 
3. VPM. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
4. ผลงานสร้างสรรค์ 3 ช้ินในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
5. Interior Design. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ Thailand. 14 พฤศจิกายน 2560 - 17 พฤศจิกายน 2560. 
6. โครงการถนนสายวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ @นครปฐม 4.0 เพื่อใช้ในเวทีประชุมประชาพิจารณ์. ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค ์ครั้งท่ี 
10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์. มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ Thailand. 23 มกราคม 2560 - 25 มกราคม 2560. 
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11. ผศ.ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส 1. โครงการออกแบบตกแต่งภายใน ส านักงานขาย ดาราเพช หัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์
2. โครงการออกแบบตกแต่งภายใน โรงแรม อานี เฮกซา  โฮเตล แบงคอก 
3. Crust Layer. The Art and Design Exhibition. by Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, 
Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University South Korea. 1 May 2019 - 3 May 2019. 
4. Mati. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 October 
2019 - 11 October 2019. 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

5. A2 STUDIO HOME OFFICE. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 
2018. 
6. เสน่ห์ของความไร้ระเบียบ. นิทรรศการผลงานคณาจารยค์ณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวฒันธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
7. ผลงานสร้างสรรค์ 2 ช้ืนในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
8. รูปที่มีทุกบ้าน (As the pictures are in every homes). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสาน
ปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560. 
9. Designer of the year 2017 Exhibition. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศลิปากร พระราชวังสนามจันทร์. 14 - 17 พฤศจิกายน 2560. 
10. รัชกาลที่ 9. นิทรรศการศลิปะและการออกแบบเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช . ช้ัน 1 แฟช่ัน
ฮอลล์ ศูนย์การคา้สยามพารากอน ไทย. 10 ธันวาคม 2559 - 11 ธันวาคม 2559. 
11. คีตราชนครินทร์.[ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการ
ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมปิัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
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12. อ.ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล 1. Bedding props for Thai resort. The Art and Design Exhibition. by Members of The Faculty of Decorative Arts, 
Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University South Korea. 1 May 2019 - 3 May 2019. 
2. 80 Royal Residence. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
3. การประยุกต์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงแรม. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราช
ด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
4. 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. 
5. บทความประกอบงานสร้างสรรค์.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการวางผังพื้น.คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.หน้า 31-37. 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพือ่การวางผังพื้น. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.  

2559 
 

13. อ.สลิล  สมคัรพงศ ์ 1. โครงการออกแบบคอนโด The Grand Jomtien Pattaya 
2. โครงการออกแบบ S Condo สุขุมวิท 50  
2. La Chambre des fleurs des cerisier. The Art and Design Exhibition. by Members of The Faculty of Decorative Arts, 
Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University South Korea. 1 May 2019 - 3 May 2019. 
3. Pop Chinoserie. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 
October 2019 - 11 October 2019. 
4. Little Big Space. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
5. Little big space. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
6. Interior space. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์. 14 - 17 พฤศจิกายน 2560. 
7. Martin No.38. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการ
ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิ มพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.  
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14. อ.พสุ  จารุศิร ิ 1. โครงการ ออกแบบอาคารส าหรับพักอาศัย ของคุณ Scott Haslehurst   
2. โครงการออกแบบบ้านพักอาศยั  ของคุณ ชินพิชญ์ วิจิตรนนท์ 
3. A geomatric sequence. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city 
Russia. 9 October 2019 - 11 October 2019. 
4. ออกแบบอัตลักษณ์ประจ าอ าเภอ. นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิน่ ภายใต้ “โครงการสรา้งสรรค์ศลิปะ
ร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ประจ าปี 2562. ศูนย์การคา้สยามพารากอน กรุงเทพฯ Thailand. 20 - 22 กันยายน 2562. 
5. โครงการไปรษณยี์เพิ่มสุข ภายใต้โครงการไปรษณียไ์ทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
6. Cloud 19 Resort Retreat, Phuket. 2018 Pacific Rim Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

7. ไบ-ตอง. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม 
สู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
8. เส้นทางการสญัจรภายในตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (ร่วมกับ นศ.). โครงการส่งเสรมิชุมชนต้นแบบสบืสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม 
สู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
9. สัมพันธภาพของความรูส้ึก (Continuum of emotions). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบสาน
ปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560. 
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15. อ.ภาคย์ธิร์วัฒน์  บุญม ี 1. MIDSOMMAR เทศกาลมิดซอมมาร์ ประเทศสวเีดน  หนังสือ  Lofficiel  
2. โครงการเผยแพรผ่ลงานออกแบบและปั้นพระประธาน วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ออกแบบและปั้นโดยอาจารย์ศม
ประสงค์ ชาวนาไร่) 
3. Diary 2019. The Art and Design Exhibition. by Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, 
Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University South Korea. 1 May 2019 - 3 May 2019. 
4. Maleebucha No.2. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 
October 2019 - 11 October 2019. 
5. ออกแบบอัตลักษณ์ประจ าอ าเภอ. นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิน่ ภายใต้ “โครงการสรา้งสรรค์ศลิปะ
ร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ประจ าปี 2562. ศูนย์การคา้สยามพารากอน กรุงเทพฯ Thailand. 20 - 22 กันยายน 2562. 
6. Maleebucha. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
7. บันทึกความทรงจ า. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมปิัญญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
8. ผลงานสร้างสรรค์ 2 ช้ินในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
9. My Heart. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 
18 - 22 กันยายน 2560. 
10. ใต้ร่มพระบารมี. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช . ช้ัน 1 แฟช่ัน
ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ไทย. 10 ธันวาคม 2559 - 11 ธันวาคม 2559. 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

11. ท า-ลาย-มือ, มือ-ท า-ลาย. [ออกแบบ]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 

2559 
 

16. 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.  

2561 
2560 

 
2560 

 
2559 
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17. อ.ศุภสุมนญ์  โสภาจติต์วัฒนะ 1. โครงการออกแบบสื่อ เวปไซต์และใบโฆษณา รา้นดอกไม้ yuuhana  กรุงเทพมหานคร 
2. โครงการออกแบบหน้าร้าน am fried กรุงเทพมหานคร 
3. The Book of Nothing New. The Art and Design Exhibition. by Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn 
University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University South Korea. 1 May 2019 - 3 May 2019. 
3. Haminious space. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 
October 2019 - 11 October 2019. 
4. ออกแบบอัตลักษณ์ประจ าอ าเภอ. นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิน่ ภายใต้ “โครงการสรา้งสรรค์ศลิปะ
ร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ประจ าปี 2562. ศูนย์การคา้สยามพารากอน กรุงเทพฯ Thailand. 20 - 22 กันยายน 2562. 
5. Brand New Fieldgood, Chaing-Mai. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 
November 2018. 
6. ส-ีสัญ(จร). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
7. งานแสดงผลงาน Calligraphy ณ  โถงจัดแสดงงาน ช้ัน 6 ห้ามสรรพสินค้า เซ็นทรัล เอม็บาสซี่ ประเทศไทย, สิงหาคม 2015  
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าที่ * 

18. อ.ประธาน  เลิศงาม 1. โครงการเผยแพรผ่ลแนวคดิและผลงานการออกแบบอุโบสถ  วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(ออกแบบโดยอาจารย์ศมประสงค ์ชาวนาไร่) 
2. โครงการเผยแพรผ่ลงานออกแบบและปั้นพระประธาน วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(ออกแบบและปั้นโดยอาจารย์ศมประสงค์ ชาวนาไร่) 
3. Chom Hae. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 
October 2019 - 11 October 2019. 

2563 
 

2563 
 

2562 

 

*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 
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ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ 

ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

1. อาจารย์วชิรวิชญ์  ธนเดชฐิตพิัฒน ์ ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับชาต ิ
ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับนานาชาติ 

  

2. อาจารย์สุรเชษฐ์  สนุทราศรี    
3. อาจารย์สิริชัย  ร้อยเที่ยง    
4. อาจารย์วีระยุทธ์  ผลประกอบศิลป ์    
5. อาจารย์ธนวัฒน์  โสภาพนิิตนนท ์    
6. อาจารย์พลิน  ลลีาศลิปวงศ์     
7. อาจารย์ทรงวุฒิ  ตรีเทพจุลยากร     
8. อาจารย์รชต  สาสะเน    
9. อาจารย์เสรี  ลิ่มนววงศ ์    
10. อาจารย์วิบูลย์  ติรมงคล    
11. อาจารย์บัญชา  ชูดวง    
12. อาจารย์ศรายุธ  ชนะชัย    
13. อาจารย์ชาลี  บุญวินจิ    
14. อาจารย์ Caroline Favier    
15. อาจารย์พีรพันธ์  จันทรชิต    
16. อาจารย์นันทภัทร  ฐากูรนนัท ์    
17. อาจารย์พรเพ็ญ  กุลค าธร    
18. อาจารย์ประสิทธชิัย  วานิชสุขสมบัต ิ    
19. อาจารย์สุรัชนา  ภควลีธร    
20. อาจารย์ศตคุณ  โฆษะวินทะ    
21. อาจารย์สมชาย  จงแสง    
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

22. อาจารย์ทีปกร  แย้มกสิกร    
23. อาจารย์วรกมล  ศรีวราวุฒิชัย    
24. อาจารย์อภิรักษ์  อนุรักษ์เยาวชน    
25. อาจารย์วิรัตน์  รัตตากร    
26. อาจารย์วิภาวดี  พัฒนพงศพ์ิบูล    
27. อาจารย์พรชัย  แสนชัยชนะ    
28. อาจารย์ภฤศธร  สกุลไทย    
29. อาจารย์ธนวัฒน์  สุขัคคานนท์    
**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. 2562(1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (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. 2562(1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ทีไ่ด้รับการ
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)  ทีไ่ด้รับการ
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. 2562(1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
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ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2562(1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ื นๆ      
ปี พ.ศ. 2562(1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)(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 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

1 ผลิตภณัฑ์โคมไฟ. ค าขอเลขท่ี 1902005022 ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง ยื่นเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 ฐานข้อมูล RIS 
2 ผลิตภณัฑ์เก้าอี้. ค าขอเลขท่ี 1902005023 ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง   
3 ผลิตภณัฑ์เก้าอี้. ค าขอเลขท่ี 1902005024 ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง   
4 ผลิตภณัฑ์เก้าอี้. ค าขอเลขท่ี 1902005025 ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง   
5 ผลิตภณัฑ์โคมไฟ. ค าขอเลขท่ี 1902005026 ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง   
6 ผลิตภณัฑ์โคมไฟ. ค าขอเลขท่ี 1902005027 ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง   
7 ผลิตภณัฑ์โคมไฟ. ค าขอเลขท่ี 1902005028 ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง   
8 ผลิตภณัฑ์โคมไฟ. ค าขอเลขท่ี 1902005029 ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง   
9 ผลิตภณัฑ์โคมไฟ. ค าขอเลขท่ี 1902005030 ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง   

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
     

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ล าดับที ่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ หลักฐาน 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

การจดทะเบียน รับรองการจดทะเบียน /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. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1 ออกแบบอัตลักษณ์ประจ าอ าเภอ นิทรรศการแสดงผลงาน
การออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณท์้องถิ่น  

อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์ 
อ.ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย ์

โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมยัเพื่อต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม สยามพารากอน กรุงเทพฯ 20 - 22 ก.ย.62 

ฐานข้อมูล RIS 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต(ิค่าน้ าหนัก 0.60) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1 Landscape Design for the Royal Crematorium of 
His Majesty the Late King.  

อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์ The Art and Design Exhibition. by Members of The 
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University,  

สูจิบัตร 

2 The Design of Local Product Stall Roadside for 
Equality and Sustainable Design in Thailand.  

ผศ.ชัยณรงค ์อริยะประเสริฐ Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University 
South Korea. 1 - 3 May 2019. 

 

3 Wat Khao Tham Phra Deconstruction.  อ.ไพบูลน์ จิระประเสริฐกูล   
4 Sunflower Pendant.  อ.พัฒนา เจริญสุข   
5 After working for 10 years, I have learnt one thing 

as graph below.  
อ.ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย ์   

6 Hanthawaddy Smart City project with 8 points and 
Bago art to applied in design and decoding 4DNA 
Theory.  

ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง   

7 Outdoor Learning Space.  อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์ 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art  สูจิบัตร 
8 Wat Phra Kaew Sanburi, Chainat, Thailand. ผศ.ชัยณรงค ์อริยะประเสริฐ Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9   
9 Hall of Bhaisajyaguru อ.ไพบูลน์ จิระประเสริฐกูล 11 October 2019.  
10 Orchid tree อ.พัฒนา เจริญสุข   
11 Sothon Buddha Vihara อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล   
12 Sunshine อ.ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย ์   
13 Waiting อ.พัฒนา  เจริญสุข ร่วมแสดงนิทรรศการเผยแพรผ่ลงานคณาจารย ์

ระดับนานาชาติภายใต้ความร่วมมอืทางวิชาการ 
ระหว่างคณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร  
และ SANTAGIULIA HDEMIA DI BELLE ARII                                                                                                           
ณ Brescia ,Plalazzo Martinengo, Via Musei30 
ประเทศอิตาล ี 4 - 27 ตุลาคม 2562 

สูจิบัตร 
14 Agriturismo in Monteriggioni Toscana ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 
15 Ephemerality อ.ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย ์
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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 

6,207 
4.22 4.22 

1,470 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85.00 
68 

100 5.00 
68 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 - 9.22/2 = 4.61 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตวับ่งช้ี 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 

24.40 
348.57 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 

9 
90.00  4.50 

10 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 - 16.50/4 = 4.13 ดมีาก 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(%
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 4   ระดับ 4 4 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 - 4/1 =  4.00 ด ี
เฉลี่ยรวมทุกองคป์ระกอบ - 50.18/13 = 3.86 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 - - 4.61 4.61 ดีมาก 
3 3 3.67 - - 3.67 ดี 
4 3 3.15 - - 3.15 ดี 
5 4 4.00 4.17 - 4.13 ดีมาก 
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 3.49 4.13 4.61 3.86 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

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

 
ตารางที่ 7.1 เปูาหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

โครงการเพิ่มสัญญาณเครือข่ายและจุดเช่ือมต่อ
สัญญาณอินเตอร์เนตไร้สายความเร็วสูงเพื่อพัฒนา
คุณภาพประสิทธิภาพในการเรียนการสอนด้าน
การออกแบบภายในของนักศึกษาโดยภาควิชา 

     

โครงการจัดเก็บผลงานทุกรายวิชาของหลักสูตร 
55และ 60 เพื่อการจัดการความรู้สู่สังคม
สาธารณะและบริหารเครือข่ายวิชาการและ
วิชาชีพการออกแบบภายในระดับภูมิภาคและ
ประเทศ 

     

โครงการบริการประชาสัมพันธ์หลักสตูรต่อภูมิภาค
และบริหารเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาบัณฑิต
และวิชาชีพ 

 
    

โครงการติดตามผลการพัฒนารูปแบบการสอน
และการให้การบ้านในแต่ละวิชาของหลักสูตร60 

     

โครงการส ารวจข้อคิดเห็นและเสนอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อคุณภาพหลักสูตร60 

  
 

  

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาหมาย 
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

การจัดการความรู้
และการบริหารองค์
ความรูสู้่การจดัหา
รายได้และการเพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาความเป็นเลิศและการธ ารงกระบวนการสอบ
เข้าเพื่อให้ได้นักศึกษาคณุภาพเป็นเลิศที่สดุในแต่ละปี
การศึกษา 
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แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
และมัณฑนศิลป์ 

แผนการพัฒนา
คุณภาพบุคลากร 

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

แผนการจดัตั้งทุน
สนับสนุนทาง
วิชาการและวิชาชีพ
แก่บุคลากร
หลักสตูร/ภาควิชา 

การจัดท าระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์หลักสตูรที่ตอบสนองสังคมด้วย
แนวคิดแบบมณัฑนศิลป ์  

 
 


