รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย"
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม' พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วังทาพระ บัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 1 ข5อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย'อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย'อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
และการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
Master of Fine Arts Program in Design Innovation and
Hotel and Real Estate Management

ศิลปมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรม
และอสังหาริมทรัพย#)
ศล.ม. (นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#)
Master of Fine Arts (Design Innovation and Hotel and
Real Estate Management)
M.F.A. (Design Innovation and Hotel and Real Estate
Management)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหน'วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 ไมนBอยกวา
36 หนวยกิต
แผน ข ไมนBอยกวา
36 หนวยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปF
5.2 ภาษาที่ใช5
ภาษาไทย
5.3 การรับเข5าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชBภาษาไทยไดB
5.4 ความร'วมมือกับสถาบันอื่น
เปNนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.5 การให5ปริญญาแก'ผู5สําเร็จการศึกษา ใหBปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 เริ่มเปRดสอนภาคการศึกษาตBน ปFการศึกษา 2559
คณะกรรมการวิชาการใหBความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 15/2557 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 11/2558 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
7. ความพร5อมในการเผยแพร'หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปFการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได5หลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักพัฒนาโครงการโรงแรมหรืออสังหาริมทรัพย#
(2) นักบริหารโครงการโรงแรมหรืออสังหาริมทรัพย#
(3) นักวิเคราะห#และวางแผนการดําเนินงานโครงการโรงแรมหรืออสังหาริมทรัพย#
(4) ผูBเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการดBานโรงแรมหรืออสังหาริมทรัพย#
(5) ทํางานในหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กํากับ ดูแล วางแผนดBานโรงแรม
หรืออสังหาริมทรัพย#
(6) ผูBบริหารกิจการและ/หรือเจBาของธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน'งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย"ผู5รับผิดชอบ
หลักสูตร
1. รองศาสตราจารย#นพพร วิวรรธกะ
เลขประจําตัวประชาชน 3-1007-01051-93-4
คุณวุฒิ ศ.บ.(มัณฑนศิลปb) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2519)
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2. อาจารย# ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ
เลขประจําตัวประชาชน 3-1005-02914-62-2
คุณวุฒิ Ph.D. (Tourism Management) Edith Cowan University,
Australia (2008)
M.Sc. (International Hotel Management) Oxford Brookes University,
UK (1994)
วท.บ. (พฤกษศาสตร#) จุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย (2524)
3. อาจารย# ดร.นุชนภางค# แกBวนิล
เลขประจําตัวประชาชน 3-1006-01744-27-0
คุณวุฒิ สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลBาเจBาคุณทหารลาดกระบัง (2556)
สถ.ม. (สถาปt ต ยกรรมภายใน) สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกลB า เจB า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง (2545)
ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 คณะมัณฑนศิลปb มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหาคร
10.2 คณะมัณฑนศิลปb มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร# นครปฐม
10.3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี
10.4 คณะวิทยาการจัดการ และคณะมัณฑนศิลปb มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ซิตี้แคมปtส เมืองทองธานี ปF 2559)
11. สถานการณ"ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปDนต5องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ"หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปF 2558 ประเทศไทยจะเขB าสู ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซีย น (ASEAN Economic
Community: AEC) พรBอมกับประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศอยางเต็มรูปแบบ ทําใหBตBองมีการพัฒนา
ทั้งทางดBานเศรษฐกิจ และสังคมอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการเขBารวม AEC ดังกลาว สงผลใหBตBองมีการ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ และเปNนที่ตBองการเขBาสูตลาดแรงงานควบคูไปกับการพัฒนาทางดBานอื่นๆดBวย
ในการกระตุBนเศรษฐกิจของประเทศนโยบายหนึ่งของภาครัฐคือการกระตุBนการสรBางงาน
และการหมุ น เวี ย นของเงิ น ตราจากการพั ฒ นาโครงสรB า งพื้ น ฐานและการพั ฒ นาที่ พักอาศั ย ทั้ งแก
ประชาชนทั่วไป และนักทองเที่ยว รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพย#เพื่อประโยชน#ใชBสอยอื่นๆ ซึ่งเปNน
นโยบายที่มองเห็นไดBอยางเปNนรูปธรรมทั้งยังเปNนการรองรับความตBองการที่เพิ่มขึ้นของประชาชนและ
นักทองเที่ยวเนื่องจากการขยายตัวของอุ ตสาหกรรมการทองเที่ย วและการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ
มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรไดB จัดใหB มีการพั ฒนาหลักสูต รใหBมีความสอดคลB องกับ สถานการณ# ไดB แก
หลั กสู ตรพหุ วิทยาการในองค# ความรูB เ กี่ย วกั บนวั ต กรรมการออกแบบและการจั ด การโรงแรมและ
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อสังหาริมทรัพย# ซึ่งเกิดจากความรวมมือของสองคณะวิชา คือคณะมัณฑนศิลปbและคณะวิทยาการ
จั ด การ เพื่ อ ใหB ห ลั ก สู ต รดั ง กลาวสามารถพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถในการนํ า ความรูB ไ ป
ประยุกต#ใชBใหBเกิดประโยชน#ตอการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยมีแนวความคิดที่สําคัญ ดังนี้
1. แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ครอบคลุมใน 4 ดBาน คือ (1) ดBานกายภาพหรือนวัตกรรมการ
ออกแบบ (2) ดBานเศรษฐกิจและการลงทุน (3) ดBานนวัตกรรมการบริหารจัดการ ซึ่งทั้ง 3 เรื่องดังกลาว
ตBองกอใหBเกิดประโยชน#สูงสุดตอดBานที่ (4) คือสังคมและสิ่งแวดลBอม
2. แนวคิดเรื่องกระบวนการและขั้นตอนของการออกแบบและบริหารจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#ที่เริ่มตั้งแตนวัตกรรมการออกแบบจนถึงกระบวนการวางแผน ที่สอดคลBองกับการ
จัดการและการดําเนินงานของธุรกิจ
3. แนวคิดเรื่องนวัตกรรมการเรียนรูBการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#ที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ เปNนมิตรกับสิ่งแวดลBอม และคํานึงถึงประโยชน#สูงสุดในการใชBประโยชน# รวมถึงการ
ประหยัดพลังงาน
4. แนวคิดเรื่องนวัตกรรมการออกแบบที่เนBนแนวตะวันออก (Innovative Oriental
Design) และบูรณาการ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในเรื่องการใชBวัสดุในทBองถิ่นและการบริหาร
จัดการ
11.2 สถานการณ"หรือพัฒนาทางด5านสังคมและวัฒนธรรม
ประชาคม ASEAN นอกจากมีความรวมมือทางเศรษฐกิจดังกลาวแลBว ยังมีการแลกเปลี่ยน
และเคลื่อนยBายทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมกับนานา
ประเทศทั่วโลกจึงสงเสริมนวัตกรรมการออกแบบที่เนBนแนวตะวันออก และสงเสริมการดําเนินธุรกิจ
โรงแรม อสังหาริมทรัพย#ที่จะนําไปสูสันติภาพและความเขBาใจซึ่งกันและกัน การมีสวนรวมของชุมชน
หนวยงาน องค#กร ในการวางแผนและพัฒนาการดําเนินธุรกิจรวมกันอยางพอเพียงและยั่งยืน โดยใชB
การพึ่งพากันเปNนปtจจัยในการดํารงรักษาและอนุรักษ#มรดกวัฒนธรรมและมรดกทางประวัติศาสตร#
ความรวมมื อ ทางการศึ ก ษา องค# ค วามรูB ท างดB า นการจั ด การตางๆ เพื่ อ ใหB เ กิ ด แนวทางในการ
เปลี่ยนแปลงแรงงานที่มีมาตรฐานทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
12. ผลกระทบจากข5อ 11.1 และ 11.2 ต'อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข5องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
เปNนความรวมมือของสองคณะวิชา คือคณะมัณฑนศิลปbและคณะวิทยาการจัดการ เพื่อใหBเกิดการ
บูร ณาการวิ ชาการที่ นํ าไปพั ฒ นาบุ คลากรที่มีความสามารถในการนํา ความรูB ไปประยุกต# ใชBใหB เ กิ ด
ประโยชน#ตอการพัฒนาประเทศ
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ในสภาวะที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องของประเทศไทยนั้น ผูBที่มีความรูBดBาน
นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# เปNนที่ตBองการอยางสูงจาก
หนวยงานตาง ๆ
ซึ่งหากมีการขยายองค#ความรูBดBานนี้ไปสูผูBที่สนใจที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริ ญ ญาตรี และเจB าของธุร กิ จ โรงแรมและอสั งหาริ มทรัพย# รวมถึ งผูBที่ทํา งานดB านการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#อยูแลBวแตตBองการเพิ่มพูนความรูBทางวิชาการดBานนี้ จึงนาเปNนประโยชน#ตอการ
ปฏิบัติงานและสังคมตอไปในอนาคต
12.2 ความเกี่ยวข5องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรสอดคลBองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดBานการพัฒนาและการถายทอดความรูB
นวัตกรรม และความรวมมือระหวางคณะวิชาในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเสริมสรBางบุคคลใหBมีความรูB
มี ส ติ ปt ญ ญา ความคิ ด และความรั บ ผิ ด ชอบตอสั งคม ดB า นการคB น ควB า วิ จั ย และสรB า งสรรค# ผ ลงาน
วิชาการ และในดBานนวัตกรรม ความคิดสรBางสรรค# และการพัฒนาองค#ความรูBดBานการออกแบบและ
การจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# และบูรณาการความรูBดBานการออกแบบ การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีในระดับชุมชน ประเทศ และนานาชาติ
13. ความสัมพันธ"กับหลักสูตรอื่นที่เปFดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไมมี
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หมวดที่ 2 ข5อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค"ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การจัดการการศึกษาในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและ
การจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# มีลักษณะบูรณาการเชิงประยุกต#ศาสตร#ตางๆ ทั้งแนวคิดเรื่อง
นวั ต กรรมการออกแบบ กระบวนการและขั้ น ตอนของการพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การที่ คํ า นึ ง ถึ ง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลBอม และจริยธรรม
1.2 ความสําคัญ
การพัฒนาผูBเรียนใหBมีคุณลักษณะอันพึงประสงค# สามารถนําไปประกอบอาชีพ และมี
สมรรถนะตรงตามความตBองการของตลาดแรงงาน ใหBมีความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงาน
สากล โดยเฉพาะอยางยิ่ ง ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น สงเสริ ม ใหB เ กิ ด เครื อ ขายความรวมมื อ ระหวาง
สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน การบริการวิชาการ และการวิจัย
1.3 วัตถุประสงค"
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค# เปNนที่ตBองการของ
ตลาดแรงงานดBานการออกแบบและจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#ที่มีการเติบโตสูง
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีจริยธรรมคุณธรรมในวิชาชีพ และสามารถ
ประสบความสําเร็จในตลาดแรงงานที่มีสภาวะการแขงขันสูง
1.3.3 เพื่อสรBางนวัตกรรมการเรียนรูBเพื่อบูรณาการการออกแบบที่เปNนโอกาสในการขยาย
ธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
1.3.4 เพื่อขยายสาขาการศึกษา และสงเสริมความเปNนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่ง
เปNนมหาวิทยาลัยที่มีการศึกษาในเชิงพหุวิทยาการที่หลากหลายและบูรณาการอยางอยางแทBจริง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
และการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย# ใหBเปNนไปตาม
มาตรฐานที่ สกอ. กําหนดทุก 5 ปF

กลยุทธ"
หลักฐาน/ตัวบ'งชี้
ติดตามและประเมินหลักสูตรเมื่อมี 1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ผูBสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ใหBทันสมัยและ
สอดคลBองกับความตBองการของ
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา
5 ปF

พัฒนาแผนการสงเสริมการเรียน
การสอนที่เนBนผูBเรียนเปNนสําคัญ
ภายในระยะเวลา 5 ปF

จัดทําแผนการพัฒนาทักษะการ
สอน/การประเมินผลของอาจารย#
ตามผลการเรียนรูBทั้ง 5 ดBานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
ทุก 5 ปF

กลยุทธ"
1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม
ความตBองการของหนวยงาน
องค#กร และสถานประกอบการที่
เกี่ยวขBองกับสาขาวิชา
2. จัดสัมมนาหลักสูตร ผูBเขBา
สัมมนาประกอบดBวย อาจารย#
นักศึกษา ผูBสําเร็จการศึกษา(ศิษย#
เกา) และผูBใชBบัณฑิต
1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรูBแกผูBสอน
เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เนBนผูBเรียนเปNนสําคัญ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรูBดBวยตนเอง
อยางตอเนื่อง
3. สงเสริมการประเมินผลที่เนBน
พัฒนาการของผูBเรียน
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เนBนทักษะการเรียนรูBทั้ง 5 ดBาน

หลักฐาน/ตัวบ'งชี้
1.รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูBใชBบัณฑิต
2. รายงานผลการจัดสัมมนา
หลักสูตร

พัฒนาทักษะการสอนของผูBสอนที่
เนBนการสอนดBานคุณธรรม
จริยธรรม ดBานความรูB ดBานทักษะ
ทางปtญญา ดBานทักษะ
ความสัมพันธ#ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และดBานทักษะ
การวิเคราะห#เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชBเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. จํานวนโครงการการพัฒนา
ผูBสอนในดBานทักษะการสอนและ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูB
ทั้ง 5 ดBาน
2. ความคิดเห็นของผูBเรียนตอ
ทักษะการสอนของผูBสอนที่มุงผล
การเรียนรูBทั้ง 5 ดBาน
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1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะแกผูBสอน
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เนBนผูBเรียนเปNน
สําคัญ
3. ความพึงพอใจของผูBเรียนตอ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรูBดBวยตนเอง
4. จํานวนรายวิชาที่ใชBการวัดและ
ประเมินผลที่เนBนพัฒนาการของ
ผูBเรียน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร5างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ จั ด การศึ ก ษาในระบบทวิ ภ าค ขB อ กํ า หนดตางๆ ใหB เ ปN น ไปตามขB อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดBวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มี
การเปลี่ยนแปลงภายหลัง
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร5อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรBอน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน'วยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตBน
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม- พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรBอน
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู5เข5าศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวขBองหรือเทียบเทาหรือ
2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ตBองมีประสบการณ#ในการทํางานที่
เกี่ยวขBองกับสาขาวิชาอยางนBอย 1 ปF ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตร
2.2.3 มีคุณสมบัติครบถBวนตามขBอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดBวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขBอ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2.2.4 ผานการคัดเลือกตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย
2.3 ปJญหาของนักศึกษาแรกเข5าที่คาดว'าจะเกิด
2.3.1 ปtญหาการปรับตัวดBานการเรียน และมีสังคมที่กวBางขึ้นตBองดูแลตนเองมากขึ้น
2.3.2 ปtญหานักศึกษาจบระดับปริญญาตรีตางสาขาวิชา
2.3.3 ปtญหาการจัดแบงเวลาใหBเหมาะสม ทั้งการเรียนในหBอง การเขBารวมกิจกรรม และ
ทําวิทยานิพนธ#หรือการคBนควBาอิสระ
2.3.4 นักศึกษาบางคนมีปtญหาเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งการอาน การเขียน และ
การพูด
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2.4 กลยุทธ"ในการดําเนินการเพื่อแก5ไขปJญหา/ข5อจํากัดของนักศึกษาในข5อ 2.3
2.4.1 จั ดปฐมนิเ ทศนั กศึ กษาใหม แนะนํา การวางเป{า หมาย เทคนิคการเรี ยนระดั บ
บัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยและการแบงเวลา
2.4.2 จัดใหBมีรายวิชาพื้นฐานสําหรับนักศึกษาที่ตBองปรับพื้นฐาน โดยไมนับหนวยกิตรวมใน
หลักสูตร จํานวน 2 รายวิชา คือ 106 501 การศึ ก ษาความเปN น ไปไดB ข องโครงการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย# และ 106 502 พัฒนาการดBานการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
2.4.3 จัดอาจารย#ที่ปรึกษาใหBแกนักศึกษาทุกคน เพื่อทําหนBาที่ดูแล ใหBคําแนะนําปรึกษา
2.4.4 จั ด สอนรายวิ ช า 106 503 ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การออกแบบโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย# เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษใหBแกนักศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู5สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปK
ชั้นปKที่
ชั้นปFที่ 1
ชั้นปFที่ 2
รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาในแต'ละปKการศึกษา
2560
2561
2562
15
15
15
15
15
15
30
30
30
15
15
15

2559
15
15
-

2563
15
15
30
15

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน'วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาลงทะเบียน
รวมรายรับ

ปKงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
2563
7,500,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
7,500,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ'าย (หน'วย บาท)
หมวดเงิน
2559

2560

ก. งบดําเนินการ
คาใชBจายบุคลากร 1,440,000 2,900,000
คาใชBจายดําเนินงาน 4,600,000 9,200,000
รายจายระดับ
900,000 1,800,000
มหาวิทยาลัย
รวม (ก) 6,940,000 13,900,000
จํานวนนักศึกษา
15
30
คาใชBจายตอหัว
462,667
463,333
นักศึกษา

ปKงบประมาณ
2561

2562

2563

2,900,000
9,200,000
1,800,000

2,900,000
9,200,000
1,800,000

2,900,000
9,200,000
1,800,000

13,900,000 13,900,000 13,900,000
30
30
30
463,333
463,333
463,333

2.7 ระบบการศึกษา
[ ]
แบบชั้นเรียน
[ ]
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพ#เปNนหลัก
[ ]
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปNนสื่อหลัก
[ ]
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส#เปNนสื่อหลัก (E-learning)
[ ]
แบบทางไกลอินเตอร#เนต
[ ]
อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน'วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข5ามมหาวิทยาลัย (ถ5ามี)
เปNนไปตามขBอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดBวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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3. หลักสูตรและอาจารย"ผู5สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน'วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนBอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสร5างหลักสูตร
หลั กสู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านวั ต กรรมการออกแบบและการจั ด การ
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย# มี 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
9
9
15
15
9
15
12
6
ไม'น5อยกว'า 36
ไม'น5อยกว'า 36

หมวดวิชา
หมวดวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไมนBอยกวา
วิทยานิพนธ# (มีคาเทียบเทา)
การคBนควBาอิสระ (มีคาเทียบเทา)
จํานวนหน'วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมายเหตุ

นักศึกษาแผน ข จะตBองสอบประมวลความรอบรูB
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กําหนดไวBเปNนเลข 6 หลักโดยแบงออกเปNนสองกลุม กลุมละ

สามหลัก
เลขสามหลักแรก เปNนเลขประจําหนวยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ
106
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรม
และอสังหาริมทรัพย# บัณฑิตวิทยาลัย
เลขสามหลักหลัง เปNนเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับการศึกษา
5
หมายถึง ระดับปริญญามหาบัณฑิต
เลขตัวที่ 2 หมายถึง กลุมของรายวิชา
0
หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐาน
1-2 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
3-5 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
6
หมายถึง วิทยานิพนธ#/การคBนควBาอิสระ
เลขตัวที่ 3 หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
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3.1.3.2 การคิดหน'วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หนวยกิต เทากับ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห#
รายวิชาฝ•กหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หนวยกิต เทากับ 2 หรือ 3
ชั่วโมงตอสัปดาห#
รายวิชาฝ•กงานหรือฝ•กภาคสนาม 1 หนวยกิต เทากับ 3 – 6 ชั่วโมง
ตอสัปดาห#
วิทยานิพนธ#/การคBนควBาอิสระ 1 หนวยกิต เทากับ 3-4 ชั่วโมงตอ
สัปดาห#
ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑ#ในการคํานวณหนวยกิตจาก จํานวน
ชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาตBองศึกษาดBวยตนเองนอกเวลาเรียน (น)
ตอ1 สัปดาห#แลBวหารดBวย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จํานวนหนวยกิต =
บ+ป+น
3
การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดBวยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ เปNนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยูในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห#
เลขตัวที่สามบอกจํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห#
เลขตัวที่สี่บอกจํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาตอสัปดาห#
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3.1.3.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
ประกอบดBวยรายวิชาดังตอนี้
106 501
การศึกษาความเปNนไปไดBของโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
3*(3-0-6)
(Hotel and Real Estate Feasibility Study)
106 502
พัฒนาการดBานการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
3*(3-0-6)
(The Development of Hotel and Real Estate Design)
106 503
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
3*(3-0-6)
(English for Hotel and Real Estate Design)
หมายเหตุ : 1. การวัดผลการศึกษาเปNน S หรือ U
2. การยกเวBนการเรียนรายวิชาพื้นฐานของนักศึกษาใหBอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรเปNนผูBพิจารณา
ข. หมวดวิชาบังคับ
นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ตBองเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต
ตอไปนี้
106 511

106 512

106 513

106 514

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
(The Development Process of Hotel and Real Eatate
Innovation Projects)
นวัตกรรมการออกแบบเพื่อการปฏิบัติงานและการจัดการโรงแรม
และอสังหาริมทรัพย#
(Design Innovation for Hotel and Real Estate Operation and
Management)
นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย#ในธุรกิจโรงแรม
และอสังหาริมทรัพย#
(Human Resource Management Innovation for Hotel and
Real Estate Business)
สัมมนานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรม
และอสังหาริมทรัพย#
(Seminar in Design Innovation and Hotel and Real Estate
Management)

* รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต
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3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

106 515

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#
(Research Methodology for Hotel and Real Estate Design
and Management)

3(3-0-6)

ค. หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ตBองเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวนไมนBอยกวา 9 หนวยกิต
และแผน ข ตBองเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวนไมนBอยกวา 15 หนวยกิต ประกอบดBวย
106 531
นวัตกรรมในการออกแบบเพื่อการบริการและการจัดการโรงแรม
3(2-2-5)
(Design Innovation for Hotel Service and Management)
106 532
นวัตกรรมการศึกษาความเปNนไปไดBของธุรกิจสําหรับนักออกแบบ
3(3-0-6)
(Business Feasibility Study Innovation for Designers)
106 533
ภูมิปtญญาตะวันออกเพื่อนวัตกรรมการออกแบบโรงแรมและ
3(3-0-6)
อสังหาริมทรัพย#
(Oriental Wisdom for Hotel and Real Estate Design
Innovation)
106 534
นวัตกรรมศิลปะการออกแบบเพื่อการใชBงานในโรงแรม
3(3-0-6)
(Art Design Innovation for Usability in Hotels)
106 535
สถาปtตยาทรเพื่อโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
3(3-0-6)
(Universal Design for Hotel and Real Estate)
106 536
นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
3(3-0-6)
(Hotel and Real Estate Management Innovation)
106 537
ปtจจัยในการออกแบบและการวางแผนเพื่อสังคม
3(3-0-6)
และสิ่งแวดลBอม
(Factors in Design and Planning for Social and
Environment)
106 538
การตลาดและการสรBางอัตลักษณ#ของโรงแรม
3(3-0-6)
(Marketing and Hotel Identity Creating)
106 539
วิวัฒนาการของโรงแรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3(3-0-6)
(Hotel Evolution and Social Changes)
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106 540

106 561

106 562

นวัตกรรมการจัดนิทรรศการและการบริหารงานแสดงสินคBา
(Exhibition Innovative and Trade Fair Administration)
ง. วิทยานิพนธ"/การค5นคว5าอิสระ
วิทยานิพนธ" สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ#
(Thesis)
การค5นคว5าอิสระ สําหรับนักศึกษาแผน ข
การคBนควBาอิสระ
(Independent Study)
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3(3-0-6)

มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต

มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปFที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
106 501
106 502
106 511
106 515

ชื่อรายวิชา
การศึกษาความเปNนไปไดBของโครงการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#
พัฒนาการดBานการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโครงการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#
รวมจํานวนหน'วยกิต

จํานวนหน'วยกิต
(บ – ป – น)
3*(3-0-6)
3*(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6

ปFที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
106 503
106 513

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย#ในธุรกิจโรงแรม
และอสังหาริมทรัพย#
วิชาเลือก
รวมจํานวนหน'วยกิต

* รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต
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จํานวนหน'วยกิต
(บ – ป – น)
3*(3-0-6)
3(2-2-5)
6
9

ปFที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

106 512

นวัตกรรมการออกแบบเพื่อการปฏิบัติงานและการจัดการ
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
สั ม มนานวั ต กรรมการออกแบบและการจั ด การโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#
วิชาเลือก
รวมจํานวนหน'วยกิต

106 514

จํานวนหน'วยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
9

ปFที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
106 561

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ# (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวนหน'วยกิต
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จํานวนหน'วยกิต
(บ – ป – น)
12
12

แผน ข
ปFที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
106 501
106 502
106 511
106 515

ชื่อรายวิชา
การศึกษาความเปNนไปไดBของโครงการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#
พัฒนาการดBานการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโครงการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#
รวมจํานวนหน'วยกิต

จํานวนหน'วยกิต
(บ – ป – น)
3*(3-0-6)
3*(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6

ปFที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
106 503
106 513

จํานวนหน'วยกิต
(บ – ป – น)
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
3*(3-0-6)
นวั ต กรรมการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย# ใ นธุ ร กิ จ โรงแรมและ
3(2-2-5)
อสังหาริมทรัพย#
วิชาเลือก
9
รวมจํานวนหน'วยกิต
12
ชื่อรายวิชา

* รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต
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ปFที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
106 512
106 514

จํานวนหน'วยกิต
(บ – ป – น)
นวั ต กรรมการออกแบบเพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านและการจั ด การ
3(2-2-5)
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
สัมมนานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรม
3(2-2-5)
และอสังหาริมทรัพย#
วิชาเลือก
6
รวมจํานวนหน'วยกิต
12
ชื่อรายวิชา

ปFที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
106 562

ชื่อรายวิชา
การคBนควBาอิสระ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวนหน'วยกิต
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จํานวนหน'วยกิต
(บ – ป – น)
6
6

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
106 501

การศึกษาความเปNนไปไดBของโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
3(3-0-6)
(Hotel and Real Estate Feasibility Study)
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเปNน S หรือ U
แนวคิดทฤษฎีและวิธีการประเมินโครงการ รวมถึงขั้นตอนและรูปแบบการทําแผนผัง
และเอกสารตางๆที่จําเปNนในการเสนอโครงการ
Concepts, theories, methods in project feasibility study, procedures and
format of flowchart, and documents required for project proposals.
106 502

พัฒนาการดBานการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
3(3-0-6)
(The Development of Hotel and Real Estate Design)
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเปNน S หรือ U
ความคิดสรBางสรรค#ในการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# ตามแนวโนBมของ
แตละยุคสมัยตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม สรBางการรับรูB การจดจําดBวยการออกแบบเฉพาะสถานที่
การสรBางความรูBสึกใหBผูBใชBบริการอยากกลับมาอีกครั้ง ผลสําเร็จทางธุรกิจจากการออกแบบ สรBางสรรค#
พื้นที่ใชBสอย การออกแบบบริการ และการบริหารจัดการ
Creative design of hotel and real estate corresponding to trends in
different period of time, social and economic situations, creating recognition with
unique place design, creating customers’ will to revisit the places, business success
from design, creating utility space, service design, and management.
106 503

ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
3(3-0-6)
(English for Hotel and Real Estate Design)
เงื่อนไข :
1. วัดผลการศึกษาเปNน S หรือ U
2. ผูBที่ไดBรับผลการศึกษาเปNน S ในรายวิชานี้ มีสิทธิ์ไดBรับการยกเวBนไมตBองสอบ
ภาษาตางประเทศอีก
การอาน ฟt ง เขี ย น และพู ด ภาษาอั ง กฤษที่ ใ ชB ใ นงานการออกแบบโรงแรม และ
อสังหาริมทรัพย#
Reading, listening, writing and speaking English used in hotel and real
estate design.
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106 511

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
3(2-2-5)
(The Development Process of Hotel and Real Estate
Innovation Projects)
กระบวนการพัฒนาโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# บทบาทของผูBมีสวนไดBสวน
เสี ย หลั ก ในกระบวนการพั ฒ นา ในการอธิ บ ายขั้ น ตอนในการพั ฒ นาโครงการ การกอสรB า ง
สถาปtตยกรรมกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย# เนBนในเรื่องกลยุทธ#ทางการตลาดและการดําเนินงาน ตาม
แผนที่กําหนดไวBในขั้นตอนตางๆของการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะความกBาวหนBาและนวัตกรรมการ
พัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Hotel and real estate project development process, the roles of
stakeholders in the developmental process, explanation of developmental
procedures, construction of architectures and real estate business, focus on
marketing strategies and operation according to the procedures stated in the business
developmental plans, sustainable business progression and innovative development
in particular.
Field trip required.
106 512

นวัตกรรมการออกแบบเพื่อการปฏิบัติงานและการจัดการโรงแรม
3(2-2-5)
และอสังหาริมทรัพย#
(Design Innovation for Hotel and Real Estate Operation and
Management)
นวั ต กรรมการออกแบบโรงแรม รี ส อร# ท และสปา ระบบโครงสรB า งหลั ก สํ า หรั บ
สาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ใชBงานไดBอยางเหมาะสม เพียงพอ มี ประสิ ทธิภาพ
รวมถึงวัสดุอุปกรณ#การใชBงานที่สงเสริมการประหยัด พลังงาน ประหยัดเวลา รวมถึงบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงไดBในระหวางอายุการใชBงานของอาคาร
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Design innovation for hotels, resort and spas, infrastructure system,
information system appropriate, sufficient, and effective for the business operation,
facilities and equipment that help save energy and time, maintenance through the
mean time between failure of buildings.
Field trip required.

-21-

106 513

นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย#ในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# 3(2-2-5)
(Human Resource Management Innovation for Hotel and
Real Estate Business)
โครงสรBางในหนวยงานโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# นวัตกรรมการจัดการองค#กร การ
พัฒนาบุคลากร การฝ•กอบรม เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
Hotel and real estate organizational structure, organizational
management innovation, human resource development, training for effective
management.
106 514

สัมมนานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรม
3(2-2-5)
และอสังหาริมทรัพย#
(Seminar in Design Innovation and Hotel and Real Estate
Management)
สัมมนาในประเด็นนวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรม และอสังหาริมทรัพย#
รูปแบบตางๆ รวมถึงการใชBพื้นที่ และสิ่งแวดลBอมทางธุรกิจ
Seminar on hotel and real estate design innovation issues, space and
business environment usage.
106 515

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# 3(3-0-6)
(Research Methodology for Hotel and Real Estate Design and
Management)
ระเบี ย บวิ ธี การวิ จั ย ทฤษฎี และเทคนิ ควิ ธี สํ า หรั บ ดํ า เนิ น การวิ จั ย โดยบู ร ณาการ
ศาสตร#ดBานพฤติกรรม ความตBองการ และการรับรูBของผูBใชB ผสานกับศาสตร#ดBานการออกแบบเพื่อ
สรBางสรรค# การออกแบบสภาพแวดลBอมและกลยุทธ#ทางการตลาดแนวใหม
Research methodology, theories, and research techniques, integration of
behavior, needs, and user’s perceptions with design for creativity, environmental
design, and modern marketing strategies.
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106 531

นวัตกรรมการออกแบบเพื่อการบริการและการจัดการโรงแรม
3(2-2-5)
(Design Innovation for Hotel Service and Management)
นวัตกรรมในการออกแบบโรงแรม รีสอร#ท และสปา ซึ่งเปNนสถานที่ใหBบริการที่ตBองมี
พื้นที่ใชBสอยพิเศษ เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคBาที่มาใชBบริการ รวมถึงการออกแบบที่มีอัตลักษณ#
และไดBบรรยากาศ
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Design innovation for hotel and resort and spa which require special
space for facilitating customers, and design with signature and appropriate
atmosphere.
Field trip required.
106 532

นวัตกรรมการศึกษาความเปNนไปไดBของธุรกิจสําหรับนักออกแบบ
3(3-0-6)
(Business Feasibility Study Innovation for Designers)
การศึกษาความเปNนไปไดBของโครงการและนวัตกรรมการออกแบบผานวัตถุประสงค#
และการวิเคราะห# ตBนทุน เริ่มตั้งแต การวางแผน การออกแบบจนถึงการกอสรBาง รวมถึงการบริหาร
การเงิน
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Project feasibility and design innovation through purposes, and capital
analysis, planning, design, construction, financial management, case studies, and
study tours.
Field trip required.
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106 533

ภูมิปtญญาตะวันออกเพื่อนวัตกรรมการออกแบบโรงแรม
3(3-0-6)
และอสังหาริมทรัพย#
(Oriental Wisdom for Hotel and Real Estate Design
Innovation)
การนํ า ภู มิ ปt ญ ญาตะวั น ออกมาประยุ ก ต# ใ ชB ใ นการออกแบบโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย# โดยเนBนการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน และการบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชB ในเรื่องวัสดุอุปกรณ#กอสรBางและตกแตง ความเปNนมิตรกับสิ่งแวดลBอม
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Application of oriental wisdom in hotel and real estate design,
combination of ASEAN arts and cultures, integration of self-sufficiency economic in
construction material usage and decoration, environmental friendly design, case
studies, and study tours.
Field trip required.
106 534

นวัตกรรมศิลปะการออกแบบเพื่อการใชBงานในโรงแรม
3(3-0-6)
(Art Design Innovation for Usability in Hotels)
การใชBนวัตกรรมศิลปะในการออกแบบตกแตงภายในโรงแรม หBองพัก หBองอาหาร
หBองจัดเลี้ยง ล็อบบี้ รวมถึงการตกแตงอาหาร การจัดดอกไมBในวาระตางๆ โดยการผสมผสานของแสง
สี เสียง กลิ่น ที่ใหBบรรยากาศเฉพาะที่เขBากับอัตลักษณ#ของแตละโรงแรม
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Application of art innovation in hotel and real estate interior design for
guest rooms, restaurants, banquet halls, lobby, food and flowers decoration on
different occasions, lights, sound, colour, and scene that create certain atmosphere
appropriate for individual hotel’s signature, case studies, andstudy tours.
Field trip required.
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106 535

สถาปtตยาทรเพื่อโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
3(3-0-6)
(Universal Design for Hotel and Real Estate)
การออกแบบพื้นที่ใชBสอยเพื่อคนทั้งมวล ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลBอมของโรงแรม
และอสังหาริมทรัพย#
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Universal design for all and suitable for hotel and real estate
environment.
Study visits.
106 536

นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
3(3-0-6)
(Hotel and Real Estate Management Innovation)
นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#ที่เนBนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ#การ
บริ หารจัด การใหB กBาวทัน การเปลี่ ยนแปลงอยางรวดเร็ว ของเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชี วิต โดยใหB
ความสําคัญกับการจัดองค#กร การพัฒนาบุคลากรจริยธรรมในวิชาชีพ การอนุรักษ#สิ่งแวดลBอมและ
พลังงาน รวมถึงการแบงปtนสูสังคม
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Management innovation for hotel and real estate, which emphasizes
on adaptation of management strategies corresponding to changes in society,
economy and ways of life, focus on organization management, human resource and
professional ethic development, environment and energy conservation, contributions
to society, case studies, and study tours.
Field trip required.
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106 537

ปtจจัยในการออกแบบและการวางแผนเพื่อสังคม
3(3-0-6)
และสิ่งแวดลBอม
(Factors in Design and Planning for Social and
Environment)
ขBอกําหนดในประเด็นหลักที่เกี่ยวขBองกับการกอสรBาง การถือครอง การใชBประโยชน#
การบริ ห าร และการโอนกรรมสิ ทธิ์ การใชB ป ระโยชน# ในพื้ น ที่ ส าธารณะ และนวั ต กรรมการวาง
แผนการพัฒนาโครงการที่ไมเกิดผลกระทบทางลบตอสังคมและสิ่งแวดลBอม
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Factors relevant to construction, land possession, utilization,
management and transfer, public space utilization, planning innovation for the
development of projects which neither affects society nor environment.
Field trip required.
106 538

การตลาดและการสรBางอัตลักษณ#ของโรงแรม
3(3-0-6)
(Marketing and Hotel Identity Creating)
การสรBางอัตลักษณ#โดยใชBนวัตกรรมการออกแบบ การตลาด การบริหารจัดการที่สงผล
ตอการรับรูBตราสินคBาโรงแรมเพื่อความไดBเปรียบทางการแขงขัน
มีการศึกษาดูงานทั้งในและ/หรือตางประเทศ

The identity using innovative design, marketing, management, resulting
in the recognition of a brand hotel for a competitive advantage.
Study visits.

106 539

วิวัฒนาการของโรงแรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3(3-0-6)
(Hotel Evolution and Social Changes)
วิวัฒนาการของโรงแรมจากอดีตถึงปtจจุบัน การคาดการณ#ถึงแนวโนBมการปรับเปลี่ยน
ของโรงแรมตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อใชBในการวางแผนทางธุรกิจ แผนการบริหารงานบุคคล
แผนการตลาด แผนการเงิน การบริหารประสบการณ#ลูกคBา
มีการศึกษานอกสถานที่
Hotel evolution from past to present. Forecast of trends and
adaptation of hotel to social changes, in application to business planning, human
resource management, marketing plans, financial plans, customer’s experience
management.
Field trip required.
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106 540

นวัตกรรมการจัดนิทรรศการและการบริหารงานแสดงสินคBา
3(3-0-6)
(Exhibition Innovative and Trade Fair Administration)
การนํานวัตกรรมในรูปแบบตางๆ เชน เทคโนโลยี คอมพิวเตอร# สื่อผสม มาใชBในการ
จั ด นิ ท รรศการและงานแสดงสิ น คB า รวมถึ ง นวั ต กรรมการจั ด การ ที่ ทํ า ใหB ก ารดํ า เนิ น งานมี
ประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดตBนทุน ประหยัดพลังงาน และเปNนมิตรกับสิ่งแวดลBอม
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Application of a variety innovation such as technology, computer,
multimedia, materials in organizing exhibitions and trade fairs, managerial innovation
which creates effective operation, reduces time and capital, saves energy, and is
environment friendly, cases studies, and study tours.
Filed trip required.
106 561

วิทยานิพนธ#
มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต
(Thesis)
นําเสนอหัวขBอและดําเนินงานโครงการวิจัยในสาขานวัตกรรมและการจัดการโรงแรม
และอสังหาริมทรัพย# ภายใตBการควบคุม แนะนําจากอาจารย#ที่ปรึกษา และกรรมการวิทยานิพนธ#
The proposal and implementation of research projects in the field of
design innovation and hotel and real estate management. Under control advice from
the advisors and thesis committee.
106 562

การคBนควBาอิสระ
(Independent Study)

มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต

การคBนควBาอิสระเพื่อขอจบหลักสูตร โดยเลือกหัวขBอจากสิ่งที่นักศึกษาสนใจ
Independent study that fulfills the requirement of the degree, students
choose a topic of their interest.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน'ง และคุณวุฒิของอาจารย"
3.2.1 อาจารย"ประจําหลักสูตร
ลําดับ

1

ตําแหน'ง ชื่อ สกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน
รศ.นพพร วิวรรธกะ
3-1007-01051-93-4

2

อ.ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ
3-1005-02914-62-2

3

อ.ดร.นุชนภางค# แกBวนิล
3-1006-01744-27-0

4

ผศ.เอกพงษ# ตรีตรง
3-8014-00571-67-4

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปKที่สําเร็จการศึกษา
ศ.บ. (มัณฑนศิลปb)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2519)
Ph.D.(Tourism
Management) Edith
Cowan University,
Australia (2008)
M.Sc. (International
Hotel Management)
Oxford Brookes
University, UK (1994)
วท.บ. (พฤกษศาสตร#)
จุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย
(2524)
สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัย
เพื่อการออกแบบ)
สถาบัน เทคโนโลยีพระจอม
เ ก ลB า เ จB า คุ ณ ท ห า ร
ลาดกระบัง (2556)
ส ถ . ม . ( ส ถ า ปt ต ย ก ร ร ม
ภายใน) สถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกลBาเจBาคุณทหาร
ลาดกระบัง (2545)
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร
(2535)
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2538)
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ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห"/ปKการศึกษา)
หลักสูตรปJจจุบัน หลักสูตรใหม'
6
6

9

6

6

6

6

6

ลําดับ

5

ตําแหน'ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจําตัว
ประชาชน
อ.สัญญา สุขพูล
3-3299-00190-55-8

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปKที่สําเร็จการศึกษา
M.A. (Design for
Environment)
Chelsea Collage of Art
and Design, London,
UK (2002)
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
มหาวิทยาลัยรังสิต (2539)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห"/ปKการศึกษา)
หลักสูตรปJจจุบัน หลักสูตรใหม'
6
6

3.2.2 อาจารย"ประจํา
ลําดับ

1

2

ตําแหน'ง ชื่อ สกุล
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ภาระงานสอนเฉลี่ย
หมายเลขประจําตัว
ปKที่สําเร็จการศึกษา
(ชั่วโมง/สัปดาห"/ปKการศึกษา)
ประชาชน
หลักสูตรปJจจุบัน หลักสูตรใหม'
รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพงเกษร ปร.ด. (ศิลปะการออกแบบ)
6
6
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3-1006-02779-48-4
(2556)
ปร.ด. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
(2553)
สถ.ม (สถาปtตยกรรมภายใน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลBาเจBาคุณทหาร
ลาดกระบัง (2541)
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2526)
รศ.นพพร วิวรรธกะ
ศ.บ.(มัณฑนศิลปb)
6
6
3-1007-01051-93-4
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2519)
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ลําดับ

3

ตําแหน'ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจําตัว
ประชาชน
ผศ.ดร. ดวงเงิน ซื่อภักดี
3-1008-00172-19-5

4

ผศ.เอกพงษ# ตรีตรง
3-8014-00571-67-4

5

อ.ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ
3-1005-02914-62-2

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปKที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Architectural
Heritage Management
and Tourism) Silpakorn
University (2008)
Master of Architecture,
University of Houston
Texas, USA (1996)
สถ.บ.(สถาปtตยกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2536)
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2538)
Ph.D. (Tourism
Management) Edith
Cowan University,
Australia (2008)
M.Sc. (International
Hotel Management)
Oxford Brookes
University, UK (1994)
วท.บ. (พฤกษศาสตร#)
จุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย
(2524)
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ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห"/ปKการศึกษา)
หลักสูตรปJจจุบัน หลักสูตรใหม'
6
6

6

6

9

6

ลําดับ

6

ตําแหน'ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจําตัว
ประชาชน
อ.ดร.นุชนภางค# แกBวนิล
3-1006-01744-27-0

7

อ.ดร.ชนินทร สุขเจริญ
3-1016-00781-79-2

8

อ.ดร.ภูริต โศภนคณาภรณ#
3-1017-01806-36-7

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปKที่สําเร็จการศึกษา

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห"/ปKการศึกษา)
หลักสูตรปJจจุบัน หลักสูตรใหม'
สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัย
6
6
เพื่อการออกแบบ)
สถาบัน เทคโนโลยีพระจอม
เ ก ลB า เ จB า คุ ณ ท ห า ร
ลาดกระบัง (2556)
ส ถ . ม . ( ส ถ า ปt ต ย ก ร ร ม
ภายใน) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลBาเจBาคุณทหาร
ลาดกระบัง (2545)
ศ.บ.(การออกแบบภายใน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2535)
ค.ด. (การศึกษานอกระบบ
6
6
โรงเรียน) จุฬาลงกรณ#
มหาวิทยาลัย (2551)
ศศ.ม. (สังคมศาสตร#เพื่อการ
พัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร#ธานี (2548)
ศศ.บ. (วรรณคดีฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร#
(2529)
ค.ด. (การเรียนรูBตลอดชีวิต)
6
6
จุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย
(2556)
Certificate in Intensive
English Program,
University of California
at Riverside (2009)
บธ.ม.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร#
(2548)
บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร#
(2544)
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ลําดับ

9

ตําแหน'ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจําตัว
ประชาชน
อ.กศิตินทร ชุมวรานนท#
3-1005-00683-59-3

10 อ.สัญญา สุขพูล
3-3299-00190-55-8

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปKที่สําเร็จการศึกษา
M.A. (Design) Firenze,
Italia (2004)
ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2532)
M.A. (Design for
Environment)
Chelsea College of Art
and Design, London,
UK (2002)
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
มหาวิทยาลัยรังสิต (2539)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห"/ปKการศึกษา)
หลักสูตรปJจจุบัน หลักสูตรใหม'
6
6

6

6

3.2.3 อาจารย"พิเศษ
ลําดับ

ตําแหน'ง ชื่อ สกุล

1

ดร. ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

2

ดร.รมย#ฤดี เวสน#

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปKที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Hotel Management) Calamus University,
England (2006)
M.Sc. (Hotel Management) Oxford
Brookes University, UK (1994)
รบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร# (2534)
ค.ด. (การศึกษาตลอดชีวิต) จุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย
(2555)
วท.ม. (ประชากรศาสตร#) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร# (2542)
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2530)
Diploma (Nursing&Nurse-Midwifery) School of
Nursing, Bangkok Adventist Hospital (1978)
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ลําดับ

ตําแหน'ง ชื่อ สกุล

3

ดร.สุรศักดิ์ งามเมฆฉาย

4

ร.ศ.ปtญญา ดีเจริญโชติ

5

นายกมล รัตนวิระกุล

6

นางอภิญญา โรจนพานิช

7

นางกฤษณา พรหมเกาะ

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปKที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Finance) University of Colorado at
Boulder, Leeds School of Business, USA (2008)
Thunderbird School of International
Management, No.1 International Business
ranking: Master of International Management
(MIM) with Hornors: Global Finance (2000)
M.B.A. with Hornors, University of Colorado at
Denver, USA (1999)
วศ.บ. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย (2539)
Cert. (Ceramic Glaze & Decorative) Ceramics
design Research Center, Nagoya, Japan (1977)
ศ.บ. (ออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2513)
พบ.ม. (การจัดการสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร# (2540)
รป.บ. (การบริหารงานบุคคล)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2536)
ร.บ.(ความสัมพันธ#ระหวางประเทศ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2531)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2540)
M.B.A.(Human Resources Development and
Management) Ashley University San Francisco
California, USA (2014)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร#ธานี (2549)

4. องค"ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ"ภาคสนาม
ไมมี
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5. ข5อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย'อ
หลักสูตรกําหนดใหBนักศึกษาทําวิทยานิพนธ#/การคBนควBาอิสระ ในประเด็นปtญหาปtจจุบัน
ที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจซึ่ ง เกี่ ย วขB อ งกั บ สาขาวิ ช านวั ต กรรมการออกแบบและการจั ด การโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย# หรือประเด็นที่เปNนประโยชน#ตอองค#กรหรือสถานประกอบการ สามารถอธิบายทฤษฎี
ที่นํามาประยุกต#ในการทําวิทยานิพนธ#/การคBนควBาอิสระ โดยมีขอบเขตที่สามารถทําสําเร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ภายใตBคําแนะนําของอาจารย#ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู5
นักศึกษามีความรูBความเขBาใจในกระบวนการวิจัยอยางเปNนระบบ สามารถทําวิจัย
เบื้องตBน และเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อนําเสนอสูสังคมไดB
5.3 ช'วงเวลา
แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปFที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
แผน ข
ชั้นปFที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหน'วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ# (มีคาเทียบเทา)
12 หนวยกิต
แผน ข
การคBนควBาอิสระ (มีคาเทียบเทา) 6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) จัดใหBมีอาจารย#ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ#หรือการคBนควBาอิสระสําหรับนักศึกษาทุกคน
ตั้งแตเปRดภาคการศึกษาที่ 1 ของปFที่ 2 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร
(2) ใหBนักศึกษาเริ่มเตรียมและพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ#หรือการคBนควBาอิสระ ในขณะ
เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ และพรBอมที่จะสอบป{องกันหัวขBอวิทยานิพนธ#หรือการคBนควBาอิสระ
เมื่อเรียนจบรายวิชา
(3) ใหBขBอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดทําวิทยานิพนธ#หรือการคBนควBาอิสระทางเว็บไซต#
และปรับปรุงใหBทันสมัยเสมอ
(4) กําหนดใหBอาจารย#ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ#และการคBนควBาอิสระ มีชั่วโมงใหBคําปรึกษา
แกนักศึกษา และประกาศใหBทราบโดยทั่วกันในรูปแบบตารางสอน
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) อาจารย#ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ#หลัก/การคBนควBาอิสระประเมินผลความกBาวหนBาการ
ทําวิทยานิพนธ#/การคBนควBาอิสระของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาหลังจากที่
นั ก ศึ กษาไดB ล งทะเบี ย นทํ า วิ ท ยานิ พ นธ# / การคB น ควB า อิ ส ระแลB ว โดยรายงานผลเปN น สั ญ ลั กษณ# IP
(in progress) หรือ NP (no progress) แลBวแตกรณี
(2) มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ#/การคBนควBาอิสระ เพื่อพิจารณา
วิทยานิพนธ#/การคBนควBาอิสระที่นักศึกษาเรียบเรียงเสร็จเรียบรBอยแลBวเพื่อขอรับอนุมัติ
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(3) การประเมิ น ผลวิ ท ยานิ พ นธ# / การคB น ควB า อิ ส ระที่ เ รี ย บเรี ย งเสร็ จ เรี ย บรB อ ยแลB ว
กําหนดเปNน 4 ระดับ คือ ดีมาก (Excellent) ดี (Good) ผาน (Passed) ตก (Failed)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู5 กลยุทธ"การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
นักศึกษาตBองไดBรับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ โดยเกี่ยวขBองกับงานบริหาร และสามารถ
บูร ณาการสิ่ งที่ เ รี ย นไปใชB ในการดํ า เนิน กิ จ การไดB อยางมี ประสิ ทธิ ภาพและเปNน ผูB ป ระกอบการเชิ ง
สรBางสรรค# รอบรูB 360 องศา โดยการสํารวจตั้ งแตตBนทางความคิดองค#ประกอบและบริบทตาง ๆ
รอบตัว แผนภูมิ 1- 4 มิติ ที่สํารวจทุกทิศ ทั้งแนวนอน แนวตั้ง และแกน ที่มาจากทุก “สารทิศ” ทั้ง
ปtจจัยบวกและปtจจัยลบเพื่อความรอบคอบที่สุด
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความสามารถในการออกแบบและการ
จัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#

กลยุทธ" หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. กรณีศึกษาและมอบหมายงานรายวิชาตาง ๆ
2. workshop เพื่ออภิปราย วิเคราะห# และ
วางแผน
3. เชิญผูBเชี่ยวชาญดBานการออกแบบ และการ
จัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#เปNนวิทยากร
บรรยายพิเศษเปNนครั้งคราว เพื่อถายทอด
ประสบการณ#
4. ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ
2. มีความสามารถในการคBนควBาวิจัย และนํามา 1. การทําวิทยานิพนธ#และการคBนควBาอิสระ โดยมี
ปรับใชBเพื่อแกBไขปtญหา
อาจารย#ที่ปรึกษา
2. การมอบหมายงานในรายวิชาที่ตBองอาศัยความรูB
ทางทฤษฎี และปฏิบัติมาประกอบการดําเนินงาน
3. ทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงนวัตกรรมและ
ความคิด สรBางสรรค# เชนการนําเสนอชิ้นงานการ
ออกแบบที่มี เอกลักษณ#เฉพาะ
3. ตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและ
1. กรณีศึกษา และมอบหมายงานรายวิชาตาง ๆ
สามารถนําไปประยุกต#ใชBใหBเกิดประโยชน#
2. ศึกษาดูงานดBานศิลปวัฒนธรรม
3. เขBารวมกิจกรรมดBานศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและหนวยงานอื่นๆ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู5ในแต'ละด5าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู5ด5านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย# สุจริต สามารถจัดการปtญหาดBานจริยธรรม และความขัดแยBง
ระหวางผลประโยชน#ที่ไดBรับกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(2) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผู#อื่น
(3) มีวินัย มีความตรงตอเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขBอบังคับขององค#กรและ
สังคม
(4) มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลBอม
2.1.2 กลยุทธ"การสอนที่ใช5ในการพัฒนาการเรียนรู5ด5านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กําหนดใหBมีการสอดแทรกบทเรียนดBานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององค#กรในวิชาตางๆ สอนโดยใชBกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกัน
(2) การแสดงออกอันเปNนแบบอยางที่ดีของผูBสอน
(3) การศึกษาดูงานดBานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท (CSR)
2.1.3 กลยุทธ"การประเมินผลการเรียนรู5ด5านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ผลการสอบในรายวิชา ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
(2) สังเกตพฤติกรรมระหวางผูBเรียนรวมกัน และกับผูBสอนทุกคน
(3) ทํางานเปNนกลุม และรายงานผล
(4) กําหนดหัวขBอทางคุณธรรม จริยธรรมใหBพูด หรือแสดงออก
(5) สอบถามจากผูBจBางงานทั้งในปtจจุบันขณะที่กําลังศึกษา และหลังจบการศึกษา
2.2 ความรู5
2.2.1 ผลการเรียนรู5ด5านความรู5
(1) มีความรูBความเขBาใจในแนวคิดและทฤษฎีของการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย#
อันเกิดจากการบูรณาการศาสตร#ที่เกี่ยวขBอง เขBากับความรูBในทฤษฎีและประสบการณ#
(2) มี ความรูB ในกระบวนการ และเทคนิ ค การวิ จั ย เพื่ อ แกB ไขปt ญ หา และตอยอด
องค#ความรูBในอาชีพ
(3) ตระหนั กถึงคุณคา และความสําคั ญของการอนุรักษ#ศิล ปวัฒ นธรรม และการ
ประยุกต#ใชBมรดกทางวัฒนธรรมกับอาชีพ
(4) มีความรูB ความเขBาใจในมโนทัศน#เกี่ยวกับความรับผิดชอบขององค#กรตอสังคม
ซึ่งมี 4 องค#ประกอบคือ สิ่งแวดลBอม พนักงาน ลูกคBาหรือผูBรับบริการ และผูBถือหุBน
2.2.2 กลยุทธ"การสอนที่ใช5ในการพัฒนาการเรียนรู5ด5านความรู5
(1) การบรรยายในชั้นเรียน การถาม-ตอบ
(2) การคBนควBาและทํารายงานทั้งเดี่ยว และกลุมในเรื่องที่อาจารย#มอบหมาย
(3) การนําเสนอ และอภิปรายกลุม ตามระบบการสอนโดยผูBเรียนเปNนศูนย#กลาง
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(4) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและตางประเทศ และทํารายงาน
(5) การทําการคBนควBาอิสระ และทําวิทยานิพนธ#
(6) การสาธิต และการทํา simulation
2.2.3 กลยุทธ"การประเมินผลการเรียนรู5ด5านความรู5
(1) ทดสอบโดยการสอบขBอเขียนปลายภาค
(2) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดBรับมอบหมาย และผลงาน
(3) ประเมินจากรายงานที่ใหBคBนควBา
(4) ประเมินจากผลงานวิทยานิพนธ# และการคBนควBาอิสระ
(5) ประเมินจากการสอบประมวลความรอบรูB ในกรณีหลักสูตรแผน ข
(6) ประเมินจากบัณฑิต และผูBจBางงาน
2.3 ทักษะทางปJญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู5ด5านทักษะทางปJญญา
(1) มีความสามารถประมวลและศึกษาวิเคราะห#ปtญหาที่ซับซBอน ขBอโตBแยBง และ
สังเคราะห#ไดBอยางถูกตBองตามหลักการและขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร# รวมทั้งหาแนวทางป{องกันและ
แกBไขปtญหาไดBอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวBางและเชิงลึก
(2) มีความสามารถประยุกต#ใชBความรูBกับการปฏิบัติงานจริง และพัฒนางานไดB
(3) สามารถนําความกBาวหนBาทางวิชาการและวิชาชีพ และนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ
และจากศาสตร#อื่นๆที่เกี่ยวขBอง มาประยุกต#ใชBเพื่อพัฒนาการทํางานใหBเกิดประสิทธิภาพ
2.3.2 กลยุทธ"การสอนที่ใช5ในการพัฒนาผลการเรียนรู5ด5านทักษะทางปJญญา
(1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและอสังหาริมทรัพย#
(2) การคBนควBาและทํารายงานทั้งเดี่ยว และกลุมในเรื่องที่มอบหมาย
(3) การนําเสนอ และอภิปรายกลุม ตามระบบการสอนโดยผูBเรียนเปNนศูนย#กลาง
(4) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและตางประเทศ และทํารายงาน
(5) การทําการคBนควBาอิสระ และทําวิทยานิพนธ#
(6) การสาธิต และการทํา simulation
2.3.3 กลยุทธ"การประเมินผลการเรียนรู5ด5านทักษะทางปJญญา
(1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายใหBทํา
(2) การสอบขBอเขียน
(3) จากรายงานการวิเคราะห#วิจารณ# รายงานผลการอภิปรายกลุม
(4) ประเมินจากบัณฑิต และผูBจBางงาน
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2.4 ทักษะความสัมพันธ"ระหว'างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู5ด5านทักษะความสัมพันธ"ระหว'างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถรับผิดชอบงานที่ไดBรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
(2) สามารถปรับตัวเขBาทํางานรวมกับผูBอื่น ทั้งในฐานะผูBนําและสมาชิกกลุม
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูB และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(4) มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทํางานและการบริหาร
2.4.2 กลยุทธ"การสอนที่ใช5ในการพัฒนาผลการเรียนรู5ด5านทักษะความสัมพันธ"ระหว'าง
บุคคล และความรับผิดชอบ
(1) กรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กระบวนการและขั้ น ตอนการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย#
ซึ่งเกี่ยวขBองกับหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน
(2) มอบหมายงานเปNนกลุม และแบงหนBาที่ความรับผิดชอบโดยหมุนเวียนกันไป
(3) การบรรยายพิเศษโดยผูBทรงคุณวุฒิในอาชีพ / การศึกษาดูงาน
(4) การทําการคBนควBาอิสระ และทําวิทยานิพนธ#
2.4.3 กลยุทธ"การประเมินผลการเรียนรู5ด5านทักษะความสัมพันธ"ระหว'างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) การประเมินผลจากผลงานของกลุม และของผูBเรียนในกลุม
(2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer)
(3) จากแฟ{มสะสมงาน (Portfolio)
(4) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
(5) ประเมินจากบัณฑิต และผูBจBางงาน
2.5 ทักษะการวิเคราะห"เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู5 ด5 า นทั ก ษะการวิ เ คราะห" เ ชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร และการใช5
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และเลือกใชBรูปแบบใน
การนําเสนอไดBอยางเหมาะสม
(2) สามารถระบุเขBาถึงแหลงขBอมูล และคัดกรองขBอมูลที่จะนํามาใชB
(3) สามารถใชBเทคนิคทางคณิตศาสตร# และสถิติในการประมวล แปลความหมาย
วิเคราะห#และนําเสนอขBอมูล
(4) สามารถใชBภาษาอังกฤษในการสื่อสารผานการอาน การเขียน การฟtง และการพูด
ไดBอยางเหมาะสม
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2.5.2 กลยุทธ"การสอนที่ใช5ในการพัฒนาผลการเรียนรู5ด5านทักษะการวิเคราะห"เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ฝ•กใหBนําเสนอผลงานที่นักศึกษาเปNนผูBคBนควBา และประมวลในหBองเรียน
(2) มอบหมายงานที่ผูBเรียนตBองใชBเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขBาถึง คัดกรอง เก็บ
วิเคราะห#ขBอมูล เพื่อการนําเสนอ
(3) จัดหBองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานขBอมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร#
ที่จําเปNนใหBนักศึกษาเขBาถึงไดBตลอดเวลา
(4) การทําการคBนควBาอิสระ และทําวิทยานิพนธ#
2.5.3 กลยุทธ"การประเมินผลการเรียนรู5ด5านทักษะการวิเคราะห"เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลจากผลงาน เชน รายงาน การนําเสนอ
(2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (Peer)
(3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
(4) ประเมินจากบัณฑิต และผูBจBางงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู5จากหลักสูตรสู'รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูBในตาราง มีความหมายดังนี้
ด5านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มี ความซื่ อสั ต ย# สุ จ ริ ต สามารถจั ด การปt ญ หาดB า นจริ ย ธรรม และความขั ด แยB ง
ระหวางผลประโยชน#ที่ไดBรับกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(2) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟtงความคิดเห็นของผูBอื่น
(3) มีวินัย มีความตรงตอเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขBอบังคับขององค#กรและ
สังคม
(4) มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลBอม
ด5านความรู5
(1) มีความรูBความเขBาใจในแนวคิดและทฤษฎีของการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย#
อันเกิดจากการบูรณาการศาสตร#ที่เกี่ยวขBอง เขBากับความรูBในทฤษฎีและประสบการณ#
(2) มี ค วามรูB ใ นกระบวนการและเทคนิ ค การวิ จั ย เพื่ อ แกB ไ ขปt ญ หา และตอยอด
องค# ความรูBในอาชีพ
(3) ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ คาและความสํ า คั ญ ของการอนุ รั ก ษ# ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และการ
ประยุกต#ใชBมรดกทางวัฒนธรรมกับอาชีพ
(4) มี ความรูB ความเขBาใจในมโนทัศน#เ กี่ยวกับ ความรับผิ ดชอบขององค#กรตอสั งคม
ซึ่งมี 4 องค#ประกอบคือ สิ่งแวดลBอม พนักงาน ลูกคBาหรือผูBรับบริการ และผูBถือหุBน
-40-

ด5านทักษะทางปJญญา
(1) มี ความสามารถประมวล และศึกษาวิ เ คราะห# ปt ญ หาที่ ซับ ซB อน ขB อโตBแยB ง และ
สังเคราะห#ไดBอยางถูกตBองตามหลักการ และขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร# รวมทั้งหาแนวทางป{องกันและ
แกBไขปtญหาไดBอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวBางและเชิงลึก
(2) มีความสามารถประยุกต#ใชBความรูBกับการปฏิบัติงานจริง และพัฒนางานไดB
(3) สามารถนําความกBาวหนBาทางวิชาการและวิชาชีพ และนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ
และจากศาสตร#อื่นๆที่เกี่ยวขBองมาประยุกต#ใชBเพื่อพัฒนาการทํางานใหBเกิดประสิทธิภาพ
ด5านทักษะความสัมพันธ"ระหว'างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถรับผิดชอบงานที่ไดBรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
(2) สามารถปรับตัวเขBาทํางานรวมกับผูBอื่น ทั้งในฐานะผูBนําและสมาชิกกลุม
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูB และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(4) มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการพัฒนาและการบริหาร
ด5านทักษะการวิเคราะห"เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และเลือกใชBรูปแบบในการ
นําเสนอไดBอยางเหมาะสม
(2) สามารถระบุ เขBาถึงแหลงขBอมูล และคัดกรองขBอมูลที่จะนํามาใชB
(3) สามารถใชB เ ทคนิ คทางคณิ ต ศาสตร# และสถิ ติในการประมวล แปลความหมาย
วิเคราะห#และนําเสนอขBอมูล
(4) สามารถใชBภาษาอังกฤษในการสื่อสารผานการอาน การเขียน การฟtง และการพูด
ไดBอยางเหมาะสม

-41-

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู5จากหลักสูตรสู'รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรูB

3. ทักษะทาง
ปtญญา

รายวิชา

106 501 การศึกษาความเปNนไปไดBของโครงการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#
106 502 พัฒนาการดBานการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
106 503 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
106 511 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโครงการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#
106 512 นวัตกรรมการออกแบบเพื่อการปฏิบัติงานและ การจัดการ
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
106 513 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย#ในธุรกิจโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#
106 514 สัมมนานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#
106 515 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#
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5. ทักษะการ
วิเคราะห#เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชBเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

        





  

3

4. ทักษะความสัมพันธ#
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ






 



1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรูB

3. ทักษะทาง
ปtญญา

4. ทักษะความสัมพันธ#
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
1
106 531 นวัตกรรมการออกแบบเพื่อการบริการและการจัดการ
โรงแรม
106 532 นวัตกรรมการศึกษาความเปNนไปไดBของธุรกิจสําหรับนัก
ออกแบบ
106 533 ภูมิปtญญาตะวันออกเพื่อนวัตกรรมการออกแบบโรงแรม
และอสังหาริมทรัพย#
106 534 นวัตกรรมศิลปะการออกแบบเพื่อการใชBงานในโรงแรม
106 535 สถาปtตยาทรเพื่อโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
106 536 นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
106 537 ปtจจัยในการออกแบบและการวางแผนเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลBอม
106 538 การตลาดและการสรBางอัตลักษณ#ของโรงแรม
106 539 วิวัฒนาการของโรงแรมกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
106 540 นวัตกรรมการจัดนิทรรศการและการบริหารงานแสดงสินคBา
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5. ทักษะการ
วิเคราะห#เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชBเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

 





 


  
  




  


1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรูB

รายวิชา
1
106 561 วิทยานิพนธ#
106 562 การคBนควBาอิสระ

2 3 4 1 2
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3. ทักษะทาง
ปtญญา

4. ทักษะความ
5. ทักษะการ
สัมพันธ# ระหวาง
วิเคราะห#เชิงตัวเลข การ
บุคคลและ ความ
สื่อสารและการใชB
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
4
 
 
 

 
 
 


หมวดที่ 5 หลักเกณฑ"ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ"ในการให5ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเปNนไปตามขBอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดBวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู5ขณะนักศึกษายังไม'สําเร็จการศึกษา
กําหนดใหBมีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูBของนักศึกษาเปNนสวนหนึ่งของ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูB แตละรายวิชาดําเนินการ ดังนี้
2.1.1 ใหBนักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา
2.1.2 ประเมินความสัมพันธ#ของขBอสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรูB
2.1.3 วิเคราะห#การกระจายของระดับคะแนนในกลุม
2.1.4 ตรวจสอบผลการใหBคะแนนกับขBอสอบ รายงาน โครงงาน และอื่น ๆ ที่ผูBเรียน
ไดBรับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู5หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
จัดใหBมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูBตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา เพื่อนําผลที่ไดBมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
2.2.1 สํารวจภาวการณ#ไดBงานทําของบัณฑิต
2.2.2 สํารวจความเห็นของผูBใชBบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาและเขBาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในชวงระยะเวลาตางๆ เชน ปFที่ 1 ปFที่ 5 เปNนตBน
2.2.3 สํารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่บัณฑิตเขBาศึกษาตอ เพื่อประเมินความ
พึงพอใจในดBานความรูB ความพรBอม และคุณสมบัติดBานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเขBา
ศึกษาตอ ในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.4 สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรBอมและ
ความรูBจากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาวิชาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพ ของบัณฑิต และเปRดโอกาสใหBเสนอขBอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหBดียิ่งขึ้น
3. เกณฑ"การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(1) เปNนไปตามขBอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดBวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 หมวดที่ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง
(2) นักศึกษาแผน ข ผลงานหรือสวนหนึ่งของการคBนควBาอิสระจะตBองไดBรับการยอมรับใหB
ตีพิมพ#ในวารสารทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย"
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย"ใหม'
1. มีการปฐมนิเทศและใหBคําแนะนําการเปNนครูแกอาจารย#ใหมใหBมีความรูBความเขBาใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน
2. จัดใหBมีกระบวนการอบรมทักษะการสอนกอนมอบหมายภาระงานสอน
2. การพัฒนาความรู5และทักษะให5แก'คณาจารย"
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จัดใหBมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย#
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเนBนผูBเรียนเปNนสําคัญและการวัดประเมินผล
ใหBทันสมัย และหลากหลาย
(3) สงเสริมใหBอาจารย#เพิ่มพูนความรูB สรBางเสริมประสบการณ#เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัยอยางตอเนื่อง
(4) พัฒนาทักษะการใชBเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด5านอื่น ๆ
(1) สงเสริมการมี ส วนรวมในกิ จ กรรมบริ การวิ ช าการแกชุ มชนที่ เ กี่ ยวขB องกั บ การพั ฒ นา
ความรูBและคุณธรรม
(2) สงเสริมใหBอาจารย#มีการเพิ่มพูนความรูB สรBางเสริมประสบการณ#เพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัย อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนดBานการศึกษาตอ ฝ•กอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค#กรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ หรือ
การลาเพิ่มพูนประสบการณ#
(3) กระตุBนใหBอาจารย#ทําผลงานทางวิชาการและสงเสริมใหBขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
(4) สงเสริมการทํ าวิ จั ยสรB างองค# ความรูBใหมและพั ฒ นาการเรีย นการสอนเพื่ อใหB มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
(5) จัดสรรงบประมาณสําหรับทําวิจัย

-46-

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
บริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตร ประกอบดBวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ไดBรับมอบหมาย อาจารย#ประจําหลักสูตร และผูBแทนอาจารย#ประจําใน
แตละหลั ก สู ต ร โดยมี ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การบริ ห ารหลั ก สู ต รซึ่ ง มี อํ า นาจหนB า ที่ เ ชนดี ย วกั บ
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า คณะ เปN น ผูB กํ า หนดนโยบาย สงเสริ ม และควบคุ ม มาตรฐาน
การศึกษา
อาจารย#ผูBรับ ผิดชอบหลักสู ตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับคณะกรรมการ
ดําเนินการหลักสูตรและอาจารย#ผูBสอน ติดตามและรวบรวมขBอมูลสําหรับใชBในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุกปF
เป[าหมาย
1. มีคณะกรรมการ
ดําเนินการหลักสูตรเปNน
ผูBดูแลรับผิดชอบ
หลักสูตร
2. หลักสูตรมีคุณภาพ
และมาตรฐานไมต่ํากวา
เกณฑ#ที่ สกอ. กําหนด

3. หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคลBอง
กับความตBองการของ
ตลาด แรงงานใน
ระยะเวลา 5 ปF

การดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการบริหารหลักสูตร
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการหลักสูตร
1. กําหนดใหBอาจารย#ที่สอนมีคุณ
วุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเปNน
ผูBมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดBาน
2. กําหนดใหBมีจํานวนคณาจารย#
ไมนBอยกวาเกณฑ#มาตรฐาน
3. สนับสนุนใหBอาจารย#ผูBสอนมี
ตําแหนงทางวิชาการและ/หรือ
เปNนผูBเชี่ยวชาญเฉพาะดBาน
1. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการภายในคณะทุก
3 ปF โดยคณะกรรมการ
ผูBทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนBอย
ทุก 5 ปF และโดยบัณฑิตทุก 2 ปF
2. มีการนําผลการประเมินมา
พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนและหลักสูตร
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การประเมินผล
ประเมินจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการบริหาร
หลักสูตร และคณะกรรมการ
ดําเนินการหลักสูตร
จํานวนและรายชื่อคณาจารย#ประจํา
ประวัติอาจารย#ดBานคุณวุฒิ
ประสบการณ# และการพัฒนาอบรม

ประเมินผลโดยคณะกรรมการผูBทรงคุณ
วุฒิภายนอก บัณฑิต และนักศึกษา
ปtจจุบันที่เรียนในหลักสูตร

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําปF ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงิน
รายไดBเพื่อจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนใหBเพียงพอตามเกณฑ#มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน ในชั้นเรียนและสรBางสภาพแวดลBอมใหBเหมาะสมกับการเรียนรูBดBวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู'เดิม
มหาวิ ทยาลั ยมี ความพรB อมดB า นหนั งสื อ ตํ า รา และการสื บ คB น ผานฐานขB อมูล โดยมี สํ า นั ก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือดBานบริหารการจัดการ การพัฒนา และการออกแบบอสังหาริมทรัพย# และ
ดBานอื่น ๆที่เกี่ยวขBอง รวมถึงฐานขBอมูลที่จะใหBสืบคBน สวนระดับสถาบัน ฯ มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง
รวมทั้งอุปกรณ#ที่ใชBในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(1) หนังสือและตําราเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ภาษาไทย
จํานวน 4,425 เลม
ภาษาอังกฤษ จํานวน 796 เลม
(2) วารสารทางวิชาการดBานการออกแบบ โรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
ภาษาไทย
จํานวน 8 ฉบับ
ภาษาอังกฤษ จํานวน 10 ฉบับ
(3) หนังสือและตําราเกี่ยวกับการออกแบบและตกแตงภายใน
ภาษาไทย
จํานวน 5,310 เลม
ภาษาอังกฤษ จํานวน 985 เลม
4. ฐานขBอมูลอิเล็กทอนิกส#ที่เกี่ยวกับ การออกแบบ การจัดการโรงแรม อสังหาริมทรัพย# และ
ศาสตร#ที่เกี่ยวขBอง จํานวน 10 ฐาน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1. มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชBทรัพยากรการเรียนการสอนของสถาบัน
2. ใหBอาจารย#ผูBสอนและผูBเรียนเสนอรายชื่อสื่อ และตําราในวิชาที่รับผิดชอบตอคณะกรรมการ
3. สถาบันจัดสรรงบประมาณประจําปFและจัดซื้อตําราและสื่อตาง ๆ
4. ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวขBอง
5. ติดตามความตBองการและการใชBทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใชBทรัพยากรการเรียนการสอน
และเจBาหนBาที่ดBานโสตทัศนูปกรณ#ซึ่งทําหนBาที่อํานวยความสะดวกในการใชBสื่อของอาจารย#รวมกัน
ประเมินความพอเพียงและความตBองการใชBสื่อของอาจารย#และนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
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เป[าหมาย
หBองเรียนและหBอง
ปฏิบัติการเพียงพอตอ
ความตBองการของ
อาจารย# และนักศึกษา
หนังสือ ตํารา และ
วารสารมี เพียงพอตอ
ความตBองการของ
อาจารย#และนักศึกษา

การดําเนินการ
การประเมินผล
จัดหBองเรียนและหBองปฏิบัติการตางๆ ใหB ผลสํารวจความพึงพอใจของ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
อาจารย#และนักศึกษาเกี่ยวกับ
หBองเรียนและหBองปฏิบัติการ

จัดหาหนังสือ ตํารา และวารสาร จากเงิน
รายไดBของคณะ ตลอดจนประสานงาน
กับทางหBองสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับหนังสือ ตํารา และวารสาร ที่
ตBองการใหBจัดหาเพิ่มเติม
มีชองทางการเรียนรูB ที่ จัดใหBมีเครือขายและศูนย#การเรียนรูBที่
เพียงพอเพื่อสนับสนุน นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรูBเพิ่มเติม
ทั้งการศึกษาใน
ไดBดBวยตนเองใหBมีประสิทธิภาพเหมาะสม
หBองเรียน นอก
เพียงพอ
หBองเรียนและเพื่อการ
เรียนรูBดBวยตนเองอยาง
มีประสิทธิภาพ

ผลสํารวจความพึงพอใจของ
อาจารย#และนักศึกษาเกี่ยวกับ
หนังสือ ตํารา และวารสาร

ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาเกี่ยวกับ การใหBบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูB

3. การบริหารคณาจารย"
3.1 การรับอาจารย"ใหม'
มีการคัดเลือกอาจารย#ใหมตามระเบียบและหลักเกณฑ#ของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส'วนร'วมของคณาจารย"ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย#ผูBรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย#ผูBสอนตBองประชุมรวมกัน ดังนี้
(1) วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลกอนเปRดภาคการศึกษา
(2) ปรึ กษาหารื อแนวทางที่ จ ะทํ าใหB บ รรลุ เป{ า หมายของหลั กสู ต ร และไดB บั ณฑิ ต
เปNนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค#
(3) ใหBความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
(4) เก็บรวบรวมขBอมูลการดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไวBสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร
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3.3 การแต'งตั้งคณาจารย"พิเศษ
คณะกําหนดนโยบายเชิญอาจารย#พิเศษ ดังนี้
(1) ตBองเปNนผูBมีประสบการณ#ตรง และมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือมี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
(2) ใหBมีการประเมินการสอนของอาจารย#พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน'ง
การกํา หนดคุณสมบัติ เฉพาะตํา แหนงใหBเ ปNน ไปตามความตBองการของสาขาวิ ชาและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยใหBสอดคลBองกับภาระงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู5เพื่อการปฏิบัติงาน
(1) จั ด งบประมาณสนั บ สนุ น การทํ า งานวิ จั ย สถาบั น และงานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
หนวยงาน
(2) ใชBผลการวิจัยและวิเคราะห#ความตBองการของหนวยงาน เพื่อเปNนแนวทางในการ
พัฒ นาบุคคล หรือใหB สอดคลBองกั บการพัฒ นาหนวยงาน โดยจั ดทํ าเปNน แผนประจํา ปF เพื่ อใหBคณะ
สนับสนุนงบประมาณ
(3) จัดการฝ•กอบรมเฉพาะทางที่สอดคลBองกับภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อสามารถ
ใหBบริการดBานการสนับสนุนการเรียนการสอนไดBอยางมีประสิทธิภาพ
5. การสนับสนุนและการให5คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให5คําปรึกษาด5านวิชาการและอื่น ๆ แก'นักศึกษา
(1) คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรแตงตั้งอาจารย#ที่ปรึกษาทางวิชาการใหBแก
นักศึกษาทุกคน พรBอมกําหนดบทบาทหนBาที่
(2) อาจารย#ที่ปรึกษาทุกคนตBองกําหนดชั่วโมงใหBคําปรึกษา พรBอมจัดทําตารางการ
ทํางาน ใหBผูBประสานงานสาขาและในเว็บไซต#ของคณะ
(3) จั ดใหB มีอาจารย# ที่ป รึ กษากิ จ กรรม เพื่ อใหB คํา แนะนํ าในการจั ด ทํ า กิ จ กรรมแก
นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ"ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารBอง
ขอดู กระดาษคําตอบในการสอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย#ในแตละรายวิชาไดB
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6. ความต5องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู5ใช5บัณฑิต
(1) จั ดใหB มีการสํ า รวจความตB องการในสาขาวิ ช านวั ต กรรมการออกแบบและการจั ด การ
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย# เพื่อนํามาใชBประกอบในการวางแผนการรับนักศึกษา
(2) สํารวจอัตราการไดBงานทํา/การศึกษาตอของมหาบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปF หลังสําเร็จ
การศึกษา
(3) สํารวจระดับความพึงพอใจของผูBใชBบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม เพื่อนํามาใชB
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบ'งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ'งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ'งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ"มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ'งชี้ผลการดําเนินงาน
ปK 2559 ปK 2560
(1) อาจารย#ประจําหลักสูตรอยางนBอยรBอยละ 80 มีสวน
X
X
รวม ในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
X
X
สอดคลBองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถBามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อยางนBอย
X
X
กอนการเปRดสอนในแตละภาคการศึกษาใหBครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ
X
X
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปRดสอน
ใหBครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
X
X
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปFการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
X
X
ผลการเรียนรูB ที่กําหนดใน มคอ.3 อยางนBอยรBอยละ 25
ของรายวิชาที่เปRดสอนในแตละปFการศึกษา
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ปK 2561
X

X

X
X

X
X

ดัชนีบ'งชี้ผลการดําเนินงาน
ปK 2559 ปK 2560
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
X
กลยุทธ# การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรูB จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปFที่แลBว
(8) อาจารย#ใหม (ถBามี) ทุกคนไดBรับการปฐมนิเทศหรือ
X
X
คําแนะนําดBานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย#ประจําทุกคนไดBรับการพัฒนาทางวิชาการ
X
X
และ/หรือวิชาชีพ อยางนBอยปFละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถBามี)
X
X
ไดBรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนBอยกวา
รBอยละ 50 ตอปF
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปFสุดทBาย/บัณฑิต
X
ใหม ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนBอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูBใชBบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนBอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตBองมีผลการดําเนินการ (ขBอที่1– 5)
5
5
(ตัว) ในแตละปF
รวมตัวบงชี้(ตัว) ในแตละปF
9
11

ปK 2561
X

X
X
X

X

X
5
12

เกณฑ"ประเมิน
หลักสูตรไดBมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตBองผานเกณฑ#ประเมิน ดังนี้
ตัวบงชี้บังคับ(ตัวบงชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป{าหมายและมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผล
ดําเนินการบรรลุเป{าหมาย ไมนBอยกวารBอยละ 80 ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้
บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละปF
ปKการศึกษา

หลักสูตรได5มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ

2559
2560
2561

ตBองบรรลุเป{าหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป{าหมายตัวบงชี้รวม 9 ตัว
ตBองบรรลุเป{าหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป{าหมายตัวบงชี้รวม 11 ตัว
ตBองบรรลุเป{าหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป{าหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ"การสอน
(1) ประเมิ น จากการทดสอบยอย การสั งเกตพฤติ กรรมของนั กศึ ก ษา การอภิ ป ราย
โตBตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
(2) จัดใหBมีการประเมินรายวิชา ประเมิ นการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตละ
รายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย"ในการใช5แผนกลยุทธ"การสอน
(1) นั กศึ กษาประเมิ น การสอนของอาจารย# ทุกรายวิ ช าเมื่ อสิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอน
รายวิชาผานเครือขายอินเทอร#เน็ต ตามแบบฟอร#มที่คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรกําหนด
(2) ผลการประเมินจะจัดสงใหBอาจารย#ผูBสอนและประธานหลักสูตรฯ เพื่อปรับปรุงตอไป
(3) คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรฯ รวบรวมผลการประเมินที่เปNนความตBองการใน
การปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อนํามาวางแผนพัฒนาใหBสอดคลBองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ#การสอน
ใหBเหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ#ของสาขาวิชาฯ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีการแตงตั้ งคณะกรรมการประเมิ นหลั กสู ต ร เพื่ อเก็ บ รวบรวมขB อมูล จากผูBแทนนั กศึกษา
ปtจจุบัน ผูBแทนมหาบัณฑิต ผูBทรงคุณวุฒิและ/หรือผูBประเมินภายนอก ผูBใชBมหาบัณฑิตและ/หรือผูBมี
สวนไดBสวนเสียอื่นๆ
2.1 โดยนักศึกษาและมหาบัณฑิต
(1) แตงตั้ งคณะกรรมการประเมิ นหลั กสูต รที่ ประกอบดBว ยผูBแทนมหาบัณฑิ ต ผูB แทน
นักศึกษาปtจจุบัน และผูBใชBมหาบัณฑิต
(2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอยางเปNนระบบ
(3) ดําเนินการสํารวจขBอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูBเรียนปtจจุบัน และ
จากผูBสําเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน
2.2 โดยผู5ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู5ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทําการวิเคราะห#และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและ
ใชBขBอมูลยBอนกลับของผูBเรียน ผูBสําเร็จการศึกษา ผูBใชBมหาบัณฑิตประกอบการประเมิน
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2.3 โดยผู5ใช5มหาบัณฑิตและ/หรือผู5มีส'วนได5ส'วนเสียอื่นๆ
(1) ติดตามมหาบัณฑิตใหมโดยสํารวจขBอมูลจากนายจBางและ/หรือผูBบังคับบัญชาโดย
แบบสอบถามและการสัมภาษณ#
(2) ติดตามจากผูBเกี่ยวขBองอื่นๆ (ถBามี)
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปNประจําปFทุกปF โดยองค#ประกอบคุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ#การประเมิน ใหBเปNนไปตามคูมือการประกัน
คุณภาพการศึ กษาภายในระดั บอุ ดมศึ กษา ฉบั บปF การศึกษา 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ใหB ทุ กหลั กสู ตรมี การพั ฒนาหลั กสู ตรใหB ทั นสมั ยเปN นระยะๆ และมี การประเมิ นเพื่ อพั ฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ปF
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
1. อาจารย#ผูBสอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ใหBขBอมูลโดยนักศึกษาหลังจากการ
เรียนการสอน ในวิชานั้นสิ้นสุดแลBวปรับปรุงกลยุทธ#การเรียนการสอนตามความเหมาะสมใหBแลBวเสร็จ
ในภาคการศึกษา/ ปFการศึกษา ถัดไป
2. กรณีที่พบปtญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดBทันที ซึ่งถือเปNนการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนBอยที่ไมมีผลกระทบโครงสรBางของหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเปNนการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบตอโครงสรBาง
ของหลักสูตร จะทําทุก 5 ปFเมื่อครบรอบระยะเวลาการใชBหลักสูตร เพื่อใหBหลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคลBองกับความตBองการของผูBใชBมหาบัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการประเมิ นหลั กสู ตรฯ จั ดทํ า รายงานการประเมิ น ผล และเสนอ
ประเด็นที่จําเปNนในการปรับปรุง
(2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
(3) เชิญผูBทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและใหBขBอเสนอแนะ
(4) หลั ก สู ต รที่ ไ ดB ป รั บ ปรุ ง เสนอใหB ค ณะกรรมการวิ ช าการและคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหBความเห็นชอบ
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