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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย" 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม' พ.ศ. 2559) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วังท�าพระ บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี 1  ข5อมูลท่ัวไป 
 

1.  ช่ือหลักสูตร    
ภาษาไทย   หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 

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

 
2.  ช่ือปริญญา    

 ช่ือเต็มภาษาไทย ศิลปมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรม
และอสังหาริมทรัพย#) 

 ช่ือย'อภาษาไทย ศล.ม. (นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#) 

 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Master of Fine Arts (Design Innovation and  Hotel and  
    Real Estate Management) 
 ช่ือย'อภาษาอังกฤษ M.F.A. (Design Innovation and Hotel and Real Estate 

Management) 
 

3.  วิชาเอก  
 ไม�มี 
 
4.  จํานวนหน'วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร       

แผน ก แบบ ก 2 ไม�นBอยกว�า    36  หน�วยกิต 
 แผน ข ไม�นBอยกว�า     36  หน�วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1  รูปแบบ         หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปF   
     5.2  ภาษาท่ีใช5       ภาษาไทย 

     5.3  การรับเข5าศึกษา      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต�างชาติท่ีสามารถใชBภาษาไทยไดB 
     5.4  ความร'วมมือกับสถาบันอ่ืน    เปNนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     5.5  การให5ปริญญาแก'ผู5สําเร็จการศึกษา ใหBปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2559  เริ่มเปRดสอนภาคการศึกษาตBน ปFการศึกษา 2559 
     คณะกรรมการวิชาการใหBความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 15/2557 วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
     สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 11/2558 วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 
7.  ความพร5อมในการเผยแพร'หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
     ปFการศึกษา 2560 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได5หลังสําเร็จการศึกษา 
     (1) นักพัฒนาโครงการโรงแรมหรืออสังหาริมทรัพย# 
     (2)  นักบริหารโครงการโรงแรมหรืออสังหาริมทรัพย# 
     (3)  นักวิเคราะห#และวางแผนการดําเนินงานโครงการโรงแรมหรืออสังหาริมทรัพย# 
     (4)  ผูBเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการดBานโรงแรมหรืออสังหาริมทรัพย# 
     (5)  ทํางานในหน�วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทในการเสนอนโยบาย กํากับ ดูแล วางแผนดBานโรงแรม
หรืออสังหาริมทรัพย# 
     (6)  ผูBบริหารกิจการและ/หรือเจBาของธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# 
 
9.  ช่ือ 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. (สหวิทยาการการวิจัยเพ่ือการออกแบบ)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลBาเจBาคุณทหารลาดกระบัง (2556) 
สถ.ม. (สถาปtตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลBาเจBาคุณทหาร
ลาดกระบัง (2545) 
ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535) 
 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
      10.1  คณะมัณฑนศิลปb มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท�าพระ กรุงเทพมหาคร 
      10.2  คณะมัณฑนศิลปb มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร# นครปฐม 

10.3  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี 
10.4  คณะวิทยาการจัดการ และคณะมัณฑนศิลปb มหาวิทยาลัยศิลปากร  

(ซิตี้แคมปtส เมืองทองธานี ปF 2559) 
 

11.  สถานการณ"ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปDนต5องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1 สถานการณ"หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในปF 2558 ประเทศไทยจะเขBาสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) พรBอมกับประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศอย�างเต็มรูปแบบ ทําใหBตBองมีการพัฒนา
ท้ังทางดBานเศรษฐกิจ และสังคมอย�างต�อเนื่องเพ่ือรองรับการเขBาร�วม AEC ดังกล�าว ส�งผลใหBตBองมีการ
พัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และเปNนท่ีตBองการเขBาสู�ตลาดแรงงานควบคู�ไปกับการพัฒนาทางดBานอ่ืนๆดBวย 

ในการกระตุBนเศรษฐกิจของประเทศนโยบายหนึ่งของภาครัฐคือการกระตุBนการสรBางงาน
และการหมุนเวียนของเงินตราจากการพัฒนาโครงสรBางพ้ืนฐานและการพัฒนาท่ีพักอาศัยท้ังแก�
ประชาชนท่ัวไป และนักท�องเท่ียว รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพย#เพ่ือประโยชน#ใชBสอยอ่ืนๆ ซ่ึงเปNน
นโยบายท่ีมองเห็นไดBอย�างเปNนรูปธรรมท้ังยังเปNนการรองรับความตBองการท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนและ
นักท�องเท่ียวเนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดBจัดใหBมีการพัฒนาหลักสูตรใหBมีความสอดคลBองกับสถานการณ# ไดBแก� 
หลักสูตรพหุวิทยาการในองค#ความรูBเก่ียวกับนวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
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อสังหาริมทรัพย# ซ่ึงเกิดจากความร�วมมือของสองคณะวิชา คือคณะมัณฑนศิลปbและคณะวิทยาการ
จัดการ เพ่ือใหBหลักสูตรดังกล�าวสามารถพัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถในการนําความรูBไป
ประยุกต#ใชBใหBเกิดประโยชน#ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยมีแนวความคิดท่ีสําคัญ ดังนี้  

1. แนวคิดเรื่องการพัฒนาท่ีครอบคลุมใน 4 ดBาน คือ (1) ดBานกายภาพหรือนวัตกรรมการ
ออกแบบ (2) ดBานเศรษฐกิจและการลงทุน (3) ดBานนวัตกรรมการบริหารจัดการ ซ่ึงท้ัง 3 เรื่องดังกล�าว
ตBองก�อใหBเกิดประโยชน#สูงสุดต�อดBานท่ี (4) คือสังคมและสิ่งแวดลBอม 

2. แนวคิดเรื่องกระบวนการและข้ันตอนของการออกแบบและบริหารจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#ท่ีเริ่มต้ังแต�นวัตกรรมการออกแบบจนถึงกระบวนการวางแผน ท่ีสอดคลBองกับการ
จัดการและการดําเนินงานของธุรกิจ 

3. แนวคิดเรื่องนวัตกรรมการเรียนรูBการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#ท่ีเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี เปNนมิตรกับสิ่งแวดลBอม และคํานึงถึงประโยชน#สูงสุดในการใชBประโยชน# รวมถึงการ
ประหยัดพลังงาน 

4. แนวคิดเรื่องนวัตกรรมการออกแบบท่ีเนBนแนวตะวันออก (Innovative Oriental 
Design) และบูรณาการ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในเรื่องการใชBวัสดุในทBองถ่ินและการบริหาร
จัดการ   
      11.2 สถานการณ"หรือพัฒนาทางด5านสังคมและวัฒนธรรม  
    ประชาคม ASEAN นอกจากมีความร�วมมือทางเศรษฐกิจดังกล�าวแลBว ยังมีการแลกเปลี่ยน
และเคลื่อนยBายทางวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมกับนานา
ประเทศท่ัวโลกจึงส�งเสริมนวัตกรรมการออกแบบท่ีเนBนแนวตะวันออก และส�งเสริมการดําเนินธุรกิจ
โรงแรม อสังหาริมทรัพย#ท่ีจะนําไปสู�สันติภาพและความเขBาใจซ่ึงกันและกัน การมีส�วนร�วมของชุมชน 
หน�วยงาน องค#กร ในการวางแผนและพัฒนาการดําเนินธุรกิจร�วมกันอย�างพอเพียงและยั่งยืน โดยใชB
การพ่ึงพากันเปNนปtจจัยในการดํารงรักษาและอนุรักษ#มรดกวัฒนธรรมและมรดกทางประวัติศาสตร# 
ความร�วมมือทางการศึกษา องค#ความรูBทางดBานการจัดการต�างๆ เพ่ือใหBเกิดแนวทางในการ
เปลี่ยนแปลงแรงงานท่ีมีมาตรฐานทางการศึกษาท้ังในระดับประเทศและระดับสากล 
 
12. ผลกระทบจากข5อ 11.1 และ 11.2 ต'อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข5องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ในการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#
เปNนความร�วมมือของสองคณะวิชา  คือคณะมัณฑนศิลปbและคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือใหBเกิดการ 
บูรณาการวิชาการท่ีนําไปพัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถในการนําความรูBไปประยุกต#ใชBใหBเกิด
ประโยชน#ต�อการพัฒนาประเทศ 
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  ในสภาวะท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย�างต�อเนื่องของประเทศไทยนั้น ผูBท่ีมีความรูBดBาน 
นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# เปNนท่ีตBองการอย�างสูงจาก
หน�วยงานต�าง ๆ    ซ่ึงหากมีการขยายองค#ความรูBดBานนี้ไปสู�ผูBท่ีสนใจท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและเจBาของธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# รวมถึงผูBท่ีทํางานดBานการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#อยู�แลBวแต�ตBองการเพ่ิมพูนความรูBทางวิชาการดBานนี้ จึงน�าเปNนประโยชน#ต�อการ
ปฏิบัติงานและสังคมต�อไปในอนาคต 
 
     12.2 ความเก่ียวข5องกับพันธกิจของสถาบัน 

หลักสูตรสอดคลBองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดBานการพัฒนาและการถ�ายทอดความรูB 
นวัตกรรม และความร�วมมือระหว�างคณะวิชาในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเสริมสรBางบุคคลใหBมีความรูB 
มีสติปtญญา ความคิดและความรับผิดชอบต�อสังคม ดBานการคBนควBา วิจัยและสรBางสรรค#ผลงาน
วิชาการ และในดBานนวัตกรรม ความคิดสรBางสรรค# และการพัฒนาองค#ความรูBดBานการออกแบบและ
การจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#  และบูรณาการความรูBดBานการออกแบบ การบริหารจัดการ 
ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีในระดับชุมชน ประเทศ และนานาชาติ 
 
13.  ความสัมพันธ"กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปFดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
             ไม�มี 
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หมวดท่ี 2  ข5อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงค"ของหลักสูตร 
     1.1 ปรัชญา   

 การจัดการการศึกษาในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและ
การจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# มีลักษณะบูรณาการเชิงประยุกต#ศาสตร#ต�างๆ ท้ังแนวคิดเรื่อง
นวัตกรรมการออกแบบ กระบวนการและข้ันตอนของการพัฒนาและบริหารจัดการท่ีคํานึงถึง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลBอม และจริยธรรม 
     1.2 ความสําคัญ 
         การพัฒนาผูBเรียนใหBมีคุณลักษณะอันพึงประสงค# สามารถนําไปประกอบอาชีพ และมี
สมรรถนะตรงตามความตBองการของตลาดแรงงาน ใหBมีความสามารถในการแข�งขันในตลาดแรงงาน
สากล โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในภูมิภาคอาเซียน ส�งเสริมใหBเกิดเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถาบันการศึกษา หน�วยงานภาครัฐ และหน�วยงานภาคเอกชน การบริการวิชาการ และการวิจัย   
    1.3 วัตถุประสงค" 
          1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค# เปNนท่ีตBองการของ
ตลาดแรงงานดBานการออกแบบและจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#ท่ีมีการเติบโตสูง 
          1.3.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ มีจริยธรรมคุณธรรมในวิชาชีพ และสามารถ
ประสบความสําเร็จในตลาดแรงงานท่ีมีสภาวะการแข�งขันสูง 
          1.3.3 เพ่ือสรBางนวัตกรรมการเรียนรูBเพ่ือบูรณาการการออกแบบท่ีเปNนโอกาสในการขยาย
ธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# 
          1.3.4 เพ่ือขยายสาขาการศึกษา และส�งเสริมความเปNนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากรซ่ึง
เปNนมหาวิทยาลัยท่ีมีการศึกษาในเชิงพหุวิทยาการท่ีหลากหลายและบูรณาการอย�างอย�างแทBจริง 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ" หลักฐาน/ตัวบ'งช้ี 
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 
และการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย# ใหBเปNนไปตาม 
มาตรฐานท่ี สกอ. กําหนดทุก 5 ปF 
 
 
 

ติดตามและประเมินหลักสูตรเม่ือมี
ผูBสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ" หลักฐาน/ตัวบ'งช้ี 
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ใหBทันสมัยและ 
สอดคลBองกับความตBองการของ 
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา   
5 ปF 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม
ความตBองการของหน�วยงาน 
องค#กร และสถานประกอบการท่ี
เก่ียวขBองกับสาขาวิชา 
2. จัดสัมมนาหลักสูตร ผูBเขBา
สัมมนาประกอบดBวย อาจารย# 
นักศึกษา ผูBสําเร็จการศึกษา(ศิษย#
เก�า) และผูBใชBบัณฑิต 

1.รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูBใชBบัณฑิต 
2. รายงานผลการจัดสัมมนา
หลักสูตร 

พัฒนาแผนการส�งเสริมการเรียน
การสอนท่ีเนBนผูBเรียนเปNนสําคัญ 
ภายในระยะเวลา  5  ปF 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรูBแก�ผูBสอน 
เพ่ือส�งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนBนผูBเรียนเปNนสําคัญ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรียนรูBดBวยตนเอง
อย�างต�อเนื่อง 
3. ส�งเสริมการประเมินผลท่ีเนBน
พัฒนาการของผูBเรียน 
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรท่ี
เนBนทักษะการเรียนรูBท้ัง 5 ดBาน 
 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะแก�ผูBสอน 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนท่ีเนBนผูBเรียนเปNน
สําคัญ 
3. ความพึงพอใจของผูBเรียนต�อ
ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
เรียนรูBดBวยตนเอง 
4. จํานวนรายวิชาท่ีใชBการวัดและ
ประเมินผลท่ีเนBนพัฒนาการของ
ผูBเรียน 

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

พัฒนาทักษะการสอนของผูBสอนท่ี 
เนBนการสอนดBานคุณธรรม
จริยธรรม ดBานความรูB ดBานทักษะ
ทางปtญญา  ดBานทักษะ
ความสัมพันธ#ระหว�างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และดBานทักษะ
การวิเคราะห#เชิงตัวเลข   
การสื่อสารและการใชBเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จํานวนโครงการการพัฒนา
ผูBสอนในดBานทักษะการสอนและ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูB
ท้ัง 5 ดBาน  
2. ความคิดเห็นของผูBเรียนต�อ
ทักษะการสอนของผูBสอนท่ีมุ�งผล
การเรียนรูBท้ัง 5 ดBาน 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร5างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  จัดการศึกษาในระบบทวิภาค ขBอกําหนดต�างๆ ใหBเปNนไปตามขBอบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ว�าดBวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร5อน  อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรBอน ท้ังนี้ข้ึนอยู�
กับการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน'วยกิตในระบบทวิภาค    
       ไม�มี 
 
2.  การดําเนินการหลักสูตร  
      2.1  วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน    
             ภาคการศึกษาตBน      เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม- พฤษภาคม 
 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรBอน   เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
      2.2  คุณสมบัติของผู5เข5าศึกษา 
  2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวขBองหรือเทียบเท�าหรือ 

  2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตBองมีประสบการณ#ในการทํางานท่ี
เก่ียวขBองกับสาขาวิชาอย�างนBอย 1 ปF ท้ังนี้ ข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตร 

  2.2.3 มีคุณสมบัติครบถBวนตามขBอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว�าดBวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขBอ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

  2.2.4 ผ�านการคัดเลือกตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย  
       2.3  ปJญหาของนักศึกษาแรกเข5าท่ีคาดว'าจะเกิด  
 2.3.1 ปtญหาการปรับตัวดBานการเรียน และมีสังคมท่ีกวBางข้ึนตBองดูแลตนเองมากข้ึน 

   2.3.2 ปtญหานักศึกษาจบระดับปริญญาตรีต�างสาขาวิชา  
   2.3.3 ปtญหาการจัดแบ�งเวลาใหBเหมาะสม ท้ังการเรียนในหBอง การเขBาร�วมกิจกรรม และ

ทําวิทยานิพนธ#หรือการคBนควBาอิสระ  
   2.3.4 นักศึกษาบางคนมีปtญหาเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ ท้ังการอ�าน การเขียน และ

การพูด    
 
 
 
 



 

 

-9- 

 

       2.4  กลยุทธ"ในการดําเนินการเพ่ือแก5ไขปJญหา/ข5อจํากัดของนักศึกษาในข5อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� แนะนําการวางเป{าหมาย เทคนิคการเรียนระดับ

บัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยและการแบ�งเวลา 
    2.4.2 จัดใหBมีรายวิชาพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาท่ีตBองปรับพ้ืนฐาน โดยไม�นับหน�วยกิตรวมใน
หลักสูตร จํานวน 2 รายวิชา คือ 106 501 การศึกษาความเปNนไปไดB ของโครงการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย# และ 106 502 พัฒนาการดBานการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# 
    2.4.3 จัดอาจารย#ท่ีปรึกษาใหBแก�นักศึกษาทุกคน เพ่ือทําหนBาท่ีดูแล ใหBคําแนะนําปรึกษา 
    2.4 .4 จัดสอนรายวิชา 106 503 ภาษาอังกฤษเ พ่ือการออกแบบโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย# เพ่ือปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษใหBแก�นักศึกษาโดยไม�นับหน�วยกิตรวมในหลักสูตร 
 
     2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู5สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปK   
 

ช้ันปKท่ี 
จํานวนนักศึกษาในแต'ละปKการศึกษา 

2559 2560  2561  2562  2563 
ชั้นปFท่ี 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปFท่ี 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 
จํานวนท่ีคาดว�าจะสําเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 
 
      2.6  งบประมาณตามแผน   
         2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน'วย  บาท)  
 

รายละเอียดรายรับ ปKงบประมาณ 
2559 2560  2561  2562  2563 

 ค�าลงทะเบียน  7,500,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

รวมรายรับ 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 ปKงบประมาณ 
2559 2560  2561  2562  2563 

ก.  งบดําเนินการ  
     ค�าใชBจ�ายบุคลากร 1,440,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 
     ค�าใชBจ�ายดําเนินงาน  4,600,000 9,200,000 9,200,000 9,200,000 9,200,000 
     รายจ�ายระดับ  
     มหาวิทยาลัย 

900,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

                   รวม (ก) 6,940,000 13,900,000 13,900,000 13,900,000 13,900,000 
     จํานวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 
     ค�าใชBจ�ายต�อหัว
นักศึกษา   

 462,667 463,333 463,333 463,333 463,333 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

[�]       แบบชั้นเรียน 
[    ]       แบบทางไกลผ�านสื่อสิ่งพิมพ#เปNนหลัก  
[    ]       แบบทางไกลผ�านสื่อแพร�ภาพและเสียงเปNนสื่อหลัก 
[    ]       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส#เปNนสื่อหลัก (E-learning)  
[    ]       แบบทางไกลอินเตอร#เนต  
[    ]       อ่ืน ๆ (ระบุ)   

      2.8  การเทียบโอนหน'วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข5ามมหาวิทยาลัย (ถ5ามี) 
       เปNนไปตามขBอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว�าดBวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3.  หลักสูตรและอาจารย"ผู5สอน  
      3.1  หลักสูตร 
            3.1.1  จํานวนหน'วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม�นBอยกว�า   36   หน�วยกิต 
            3.1.2  โครงสร5างหลักสูตร 
     หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการ 
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย# มี 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

 

หมายเหตุ นักศึกษาแผน ข จะตBองสอบประมวลความรอบรูB 
 

3.1.3  รายวิชา 
                   3.1.3.1   รหัสวิชา  กําหนดไวBเปNนเลข 6 หลักโดยแบ�งออกเปNนสองกลุ�ม กลุ�มละ
สามหลัก 

  เลขสามหลักแรก เปNนเลขประจําหน�วยงานท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นๆ  
106 สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรม

และอสังหาริมทรัพย# บัณฑิตวิทยาลัย 
เลขสามหลักหลัง เปNนเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 

 เลขตัวแรก  หมายถึง  ระดับการศึกษา 
       5       หมายถึง ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

 เลขตัวท่ี 2 หมายถึง  กลุ�มของรายวิชา 
  0 หมายถึง หมวดวิชาพ้ืนฐาน    
  1-2 หมายถึง  หมวดวิชาบังคับ    
  3-5 หมายถึง   หมวดวิชาเลือก   
  6 หมายถึง   วิทยานิพนธ#/การคBนควBาอิสระ 

 เลขตัวท่ี 3 หมายถึง  ลําดับท่ีของรายวิชา   
 

 

หมวดวิชา 
จํานวนหน�วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไม�นับหน�วยกิต) 9 9 
หมวดวิชาบังคับ 15 15 
หมวดวิชาเลือก  ไม�นBอยกว�า  9 15 
วิทยานิพนธ# (มีค�าเทียบเท�า) 12  
การคBนควBาอิสระ (มีค�าเทียบเท�า)   6 

จํานวนหน'วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม'น5อยกว'า 36 ไม'น5อยกว'า 36 
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3.1.3.2   การคิดหน'วยกิต 
                   รายวชิาบรรยาย 1 หน�วยกิต  เท�ากับ 1  ชั่วโมงต�อสัปดาห# 
 รายวิชาฝ�กหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน�วยกิต เท�ากับ 2 หรือ 3 
ชั่วโมงต�อสัปดาห# 
 รายวิชาฝ�กงานหรือฝ�กภาคสนาม 1 หน�วยกิต เท�ากับ 3 – 6 ชั่วโมง
ต�อสัปดาห# 
 วิทยานิพนธ#/การคBนควBาอิสระ 1 หน�วยกิต เท�ากับ 3-4 ชั่วโมงต�อ
สัปดาห# 
 ในแต�ละรายวิชากําหนดเกณฑ#ในการคํานวณหน�วยกิตจาก จํานวน
ชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงท่ีนักศึกษาตBองศึกษาดBวยตนเองนอกเวลาเรียน (น) 
ต�อ1 สัปดาห#แลBวหารดBวย 3 ซ่ึงมีวิธีคิด  ดังนี้ 

                  จํานวนหน�วยกิต   =       บ + ป + น 
                                     3 
 

     การเขียนหน�วยกิตในรายวิชาต�าง ๆ  ประกอบดBวยเลข 4 ตัวคือ 
      เลขตัวแรกอยู�นอกวงเล็บ  เปNนจํานวนหน�วยกิตของรายวิชานั้น 
      เลขตัวท่ีสอง  สาม  และสี่  อยู�ในวงเล็บบอกโดย 
                เลขตัวท่ีสองบอกจํานวนชั่วโมงบรรยายต�อสัปดาห# 
       เลขตัวท่ีสามบอกจํานวนชั่วโมงปฏิบัติต�อสัปดาห# 
       เลขตัวท่ีสี่บอกจํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต�อสัปดาห# 
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3.1.3.3 รายวิชา 
         ก. หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไม�นับหน�วยกิต) 
         ประกอบดBวยรายวิชาดังต�อนี้ 
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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#        3*(3-0-6) 
 (English for Hotel and Real Estate Design) 
 หมายเหตุ : 1.  การวัดผลการศึกษาเปNน S หรือ U 
    2.  การยกเวBนการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานของนักศึกษาใหBอยู�ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรเปNนผูBพิจารณา 
  
 ข. หมวดวิชาบังคับ 
 นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ตBองเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 15 หน�วยกิต 
ต�อไปนี้ 
106 511   กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# 3(2-2-5)
 (The Development Process of Hotel and Real Eatate  
 Innovation Projects)   
106 512 นวัตกรรมการออกแบบเพ่ือการปฏิบัติงานและการจัดการโรงแรม 3(2-2-5) 
                 และอสังหาริมทรัพย#                 

(Design Innovation for Hotel and Real Estate Operation and  
Management) 

106 513  นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย#ในธุรกิจโรงแรม   3(2-2-5) 
 และอสังหาริมทรัพย#        

 (Human Resource Management Innovation for Hotel and  
  Real Estate Business) 
106 514  สัมมนานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรม   3(2-2-5) 
 และอสังหาริมทรัพย#       
 (Seminar in Design Innovation and Hotel and Real Estate  
 Management) 
 
 
* รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไม�นับหน�วยกิต 
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106 515 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ  3(3-0-6) 
 อสังหาริมทรัพย#        
 (Research Methodology for Hotel and Real Estate Design  
 and Management) 
 

  ค. หมวดวิชาเลือก 
    นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ตBองเรียนรายวิชาต�อไปนี้ จํานวนไม�นBอยกว�า 9 หน�วยกิต  
และแผน ข ตBองเรียนรายวิชาต�อไปนี้ จํานวนไม�นBอยกว�า 15 หน�วยกิต ประกอบดBวย 
106 531 นวัตกรรมในการออกแบบเพ่ือการบริการและการจัดการโรงแรม 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 ภูมิปtญญาตะวันออกเพ่ือนวัตกรรมการออกแบบโรงแรมและ  3(3-0-6) 

อสังหาริมทรัพย#        
(Oriental Wisdom for Hotel and Real Estate Design  
Innovation) 

106 534 นวัตกรรมศิลปะการออกแบบเพ่ือการใชBงานในโรงแรม   3(3-0-6) 
(Art Design Innovation for Usability in Hotels) 

106 535 สถาปtตยาทรเพ่ือโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#    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 ปtจจัยในการออกแบบและการวางแผนเพ่ือสังคม   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 นวัตกรรมการจัดนิทรรศการและการบริหารงานแสดงสินคBา  3(3-0-6) 
 (Exhibition Innovative and Trade Fair Administration)   
 

ง. วิทยานิพนธ"/การค5นคว5าอิสระ 
  วิทยานิพนธ" สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
106 561  วิทยานิพนธ#      มีค�าเทียบเท�า 12 หน�วยกิต 
 (Thesis) 
  การค5นคว5าอิสระ สําหรับนักศึกษาแผน ข 
106 562  การคBนควBาอิสระ    มีค�าเทียบเท�า  6  หน�วยกิต 
  (Independent Study) 
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 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 
           แผน ก แบบ ก 2 
 

ปFท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหน'วยกิต 

(บ – ป – น) 
106 501 การศึกษาความเปNนไปไดBของโครงการโรงแรมและ

อสังหาริมทรัพย# 
3*(3-0-6) 

106 502 พัฒนาการดBานการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# 3*(3-0-6) 
106 511 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโครงการโรงแรมและ

อสังหาริมทรัพย# 3(2-2-5) 
106 515 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ 

อสังหาริมทรัพย# 
3(3-0-6) 

                       รวมจํานวนหน'วยกิต 6 
 

ปFท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหน'วยกิต 

(บ – ป – น) 
106 503 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#        3*(3-0-6) 
106 513 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย#ในธุรกิจโรงแรม 

และอสังหาริมทรัพย# 
3(2-2-5) 

 วิชาเลือก 6 

                          รวมจํานวนหน'วยกิต 9 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
* รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไม�นับหน�วยกิต 
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ปFท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหน'วยกิต 

(บ – ป – น) 
106 512 นวัตกรรมการออกแบบเพ่ือการปฏิบัติงานและการจัดการ

โรงแรมและอสังหาริมทรัพย# 
3(2-2-5) 

106 514 สัมมนานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย# 

3(2-2-5) 

 วิชาเลือก 3 

รวมจํานวนหน'วยกิต 9 
 
 

ปFท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหน'วยกิต 

(บ – ป – น) 
106 561 วิทยานิพนธ# (มีค�าเทียบเท�า) 12 

รวมจํานวนหน'วยกิต 12 
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  แผน ข 
 

ปFท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหน'วยกิต 

(บ – ป – น) 
106 501 การศึกษาความเปNนไปไดBของโครงการโรงแรมและ

อสังหาริมทรัพย# 
3*(3-0-6) 

106 502 พัฒนาการดBานการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# 3*(3-0-6) 
106 511 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโครงการโรงแรมและ

อสังหาริมทรัพย# 3(2-2-5) 
106 515 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ 

อสังหาริมทรัพย# 
3(3-0-6) 

                       รวมจํานวนหน'วยกิต 6 
 

ปFท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหน'วยกิต 

(บ – ป – น) 
106 503 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#        3*(3-0-6) 
106 513 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย#ในธุรกิจโรงแรมและ

อสังหาริมทรัพย# 
3(2-2-5) 

 วิชาเลือก 9 

                          รวมจํานวนหน'วยกิต 12 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
* รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไม�นับหน�วยกิต 
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ปFท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหน'วยกิต 

(บ – ป – น) 
106 512 นวัตกรรมการออกแบบเพ่ือการปฏิบัติงานและการจัดการ

โรงแรมและอสังหาริมทรัพย#               
3(2-2-5) 

106 514 สัมมนานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรม       
และอสังหาริมทรัพย# 

3(2-2-5) 

 วิชาเลือก 6 

รวมจํานวนหน'วยกิต 12 
 
 

ปFท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหน'วยกิต 

(บ – ป – น) 
106 562 การคBนควBาอิสระ (มีค�าเทียบเท�า)  6 

รวมจํานวนหน'วยกิต 6 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
 

106 501 การศึกษาความเปNนไปไดBของโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# 3(3-0-6) 
 (Hotel and Real Estate Feasibility Study) 

เง่ือนไข  : วัดผลการศึกษาเปNน S หรือ U  
 แนวคิดทฤษฎีและวิธีการประเมินโครงการ รวมถึงข้ันตอนและรูปแบบการทําแผนผัง  
และเอกสารต�างๆท่ีจําเปNนในการเสนอโครงการ  
 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) 
 เง่ือนไข  : วัดผลการศึกษาเปNน S หรือ U  
 ความคิดสรBางสรรค#ในการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# ตามแนวโนBมของ   
แต�ละยุคสมัยตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม สรBางการรับรูB การจดจําดBวยการออกแบบเฉพาะสถานท่ี 
การสรBางความรูBสึกใหBผูBใชBบริการอยากกลับมาอีกครั้ง ผลสําเร็จทางธุรกิจจากการออกแบบ สรBางสรรค#
พ้ืนท่ีใชBสอย 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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#        3(3-0-6) 
 (English for Hotel and Real Estate Design) 
เง่ือนไข :  1. วัดผลการศึกษาเปNน S หรือ U  

2. ผูBท่ีไดBรับผลการศึกษาเปNน S ในรายวิชานี้ มีสิทธิ์ไดBรับการยกเวBนไม�ตBองสอบ
ภาษาต�างประเทศอีก 

 การอ�าน ฟtง เขียน และพูด ภาษาอังกฤษท่ีใชBในงานการออกแบบโรงแรม 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# บทบาทของผูBมีส�วนไดBส�วน
เสียหลัก ในกระบวนการพัฒนา ในการอธิบายข้ันตอนในการพัฒนาโครงการ การก�อสรBาง
สถาปtตยกรรมกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย#  เนBนในเรื่องกลยุทธ#ทางการตลาดและการดําเนินงาน ตาม
แผนท่ีกําหนดไวBในข้ันตอนต�างๆของการพัฒนาธุรกิจ  โดยเฉพาะความกBาวหนBาและนวัตกรรมการ
พัฒนาธุรกิจอย�างยั่งยืน 
 มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   
 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 นวัตกรรมการออกแบบเพ่ือการปฏิบัติงานและการจัดการโรงแรม 3(2-2-5) 
                  และอสังหาริมทรัพย#                 
 (Design Innovation for Hotel and Real Estate Operation and  
 Management)  
 นวัตกรรมการออกแบบโรงแรม รีสอร#ท และสปา ระบบโครงสรBางหลักสําหรับ
สาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีใชBงานไดBอย�างเหมาะสม  เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงวัสดุอุปกรณ#การใชBงานท่ีส�งเสริมการประหยัด พลังงาน ประหยัดเวลา รวมถึงบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงไดBในระหว�างอายุการใชBงานของอาคาร  
 มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   
 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. 
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106 513 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย#ในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#    3(2-2-5) 
 (Human Resource Management Innovation for Hotel and  
 Real Estate Business) 
         โครงสรBางในหน�วยงานโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# นวัตกรรมการจัดการองค#กร การ
พัฒนาบุคลากร การฝ�กอบรม เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ   

         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#
รูปแบบต�างๆ รวมถึงการใชBพ้ืนท่ี 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) 
 ระเบียบวิธีการวิจัย ทฤษฎี และเทคนิควิธีสําหรับดําเนินการวิจัย  โดยบูรณาการ 
ศาสตร#ดBานพฤติกรรม ความตBองการ และการรับรูBของผูBใชB ผสานกับศาสตร#ดBานการออกแบบเพ่ือ
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  นวัตกรรมการออกแบบเพ่ือการบริการและการจัดการโรงแรม  3(2-2-5) 
  (Design Innovation for Hotel Service and Management) 
  นวัตกรรมในการออกแบบโรงแรม รีสอร#ท และสปา ซ่ึงเปNนสถานท่ีใหBบริการท่ีตBองมี
พ้ืนท่ีใชBสอยพิเศษ  เพ่ืออํานวยความสะดวกแก�ลูกคBาท่ีมาใชBบริการ รวมถึงการออกแบบท่ีมีอัตลักษณ#
และไดBบรรยากาศ 
  มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   
  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) 

การศึกษาความเปNนไปไดBของโครงการและนวัตกรรมการออกแบบผ�านวัตถุประสงค#  
และการวิเคราะห# ตBนทุน เริ่มต้ังแต� การวางแผน การออกแบบจนถึงการก�อสรBาง รวมถึงการบริหาร
การเงิน  

มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   
  Project feasibility and design innovation through purposes, and capital 

analysis, planning, design, construction, financial management, case studies, and 
study tours. 

  Field trip required. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-24- 

 

106 533 ภูมิปtญญาตะวันออกเพ่ือนวัตกรรมการออกแบบโรงแรม   3(3-0-6) 
และอสังหาริมทรัพย# 

  (Oriental Wisdom for Hotel and Real Estate Design  
Innovation) 

    การนํ าภู มิปtญญาตะวันออกมาประยุกต# ใชB ในการออกแบบโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#  โดยเนBนการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมในกลุ�มประเทศอาเซียน  และการบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชB ในเรื่องวัสดุอุปกรณ#ก�อสรBางและตกแต�ง ความเปNนมิตรกับสิ่งแวดลBอม 

มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   
  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 นวัตกรรมศิลปะการออกแบบเพ่ือการใชBงานในโรงแรม  3(3-0-6) 

 (Art Design Innovation for Usability in Hotels) 
     การใชBนวัตกรรมศิลปะในการออกแบบตกแต�งภายในโรงแรม หBองพัก หBองอาหาร 
หBองจัดเลี้ยง ล็อบบ้ี รวมถึงการตกแต�งอาหาร การจัดดอกไมBในวาระต�างๆ โดยการผสมผสานของแสง 
สี เสียง กลิ่น ท่ีใหBบรรยากาศเฉพาะท่ีเขBากับอัตลักษณ#ของแต�ละโรงแรม 

มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   
  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 สถาปtตยาทรเพ่ือโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#   3(3-0-6) 
 (Universal Design for Hotel and Real Estate) 

    การออกแบบพ้ืนท่ีใชBสอยเพ่ือคนท้ังมวล ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลBอมของโรงแรม
และอสังหาริมทรัพย# 

มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
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#ท่ีเนBนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ#การ
บริหารจัดการใหBกBาวทันการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต  โดยใหB
ความสําคัญกับการจัดองค#กร การพัฒนาบุคลากรจริยธรรมในวิชาชีพ การอนุรักษ#สิ่งแวดลBอมและ
พลังงาน  รวมถึงการแบ�งปtนสู�สังคม   
 มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 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 ปtจจัยในการออกแบบและการวางแผนเพ่ือสังคม   3(3-0-6) 
 และสิ่งแวดลBอม       
 (Factors in Design and Planning for Social and  
 Environment) 
 ขBอกําหนดในประเด็นหลักท่ีเก่ียวขBองกับการก�อสรBาง การถือครอง การใชBประโยชน# 
การบริหาร และการโอนกรรมสิทธิ์  การใชBประโยชน#ในพ้ืนท่ีสาธารณะ  และนวัตกรรมการวาง
แผนการพัฒนาโครงการท่ีไม�เกิดผลกระทบทางลบต�อสังคมและสิ่งแวดลBอม  
 มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 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 การบริหารจัดการท่ีส�งผล
ต�อการรับรูBตราสินคBาโรงแรมเพ่ือความไดBเปรียบทางการแข�งขัน 
 มีการศึกษาดูงานทั้งในและ/หรือต�างประเทศ 
 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
ของโรงแรมต�อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพ่ือใชBในการวางแผนทางธุรกิจ แผนการบริหารงานบุคคล 
แผนการตลาด แผนการเงิน การบริหารประสบการณ#ลูกคBา  
  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
   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)   
 การนํานวัตกรรมในรูปแบบต�างๆ เช�น เทคโนโลยี คอมพิวเตอร# สื่อผสม  มาใชBในการ
จัดนิทรรศการและงานแสดงสินคBา  รวมถึงนวัตกรรมการจัดการ ท่ีทําใหBการดําเนินงานมี 
ประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดตBนทุน ประหยัดพลังงาน และเปNนมิตรกับสิ่งแวดลBอม 
 มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 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#      มีค�าเทียบเท�า 12 หน�วยกิต 
  (Thesis)              

นําเสนอหัวขBอและดําเนินงานโครงการวิจัยในสาขานวัตกรรมและการจัดการโรงแรม
และอสังหาริมทรัพย# ภายใตBการควบคุม แนะนําจากอาจารย#ท่ีปรึกษา 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     มีค�าเทียบเท�า  6  หน�วยกิต 
  (Independent Study)  
 การคBนควBาอิสระเพื่อขอจบหลักสูตร โดยเลือกหัวขBอจากสิ่งที่นักศึกษาสนใจ 
  Independent study that fulfills the requirement of the degree, students 
choose a topic of their interest. 
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3.2  ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน'ง และคุณวุฒิของอาจารย"   
 3.2.1  อาจารย"ประจําหลักสูตร  
  
ลําดับ ตําแหน'ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปKท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห"/ปKการศึกษา) 

หลักสูตรปJจจุบัน หลักสูตรใหม' 
1 รศ.นพพร   วิวรรธกะ 

3-1007-01051-93-4     
ศ.บ. (มัณฑนศิลปb)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2519) 

6 6 

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

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) 

9 6 

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

สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัย
เพ่ือการออกแบบ)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
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) 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร 
(2535) 

6 6 

4 ผศ.เอกพงษ# ตรีตรง 
3-8014-00571-67-4 

ศ.บ. (การออกแบบภายใน)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2538) 
 

6 6 
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ลําดับ ตําแหน'ง   ช่ือ  สกุล 
หมายเลขประจําตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปKท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห"/ปKการศึกษา) 

หลักสูตรปJจจุบัน หลักสูตรใหม' 
5 อ.สัญญา สุขพูล 

3-3299-00190-55-8 
M.A. (Design for 
Environment)  
Chelsea Collage of Art 
and Design, London,  
UK (2002) 
ศ.บ. (การออกแบบภายใน) 
มหาวิทยาลัยรังสิต (2539) 

6 6 

 
3.2.2  อาจารย"ประจํา 

  
ลําดับ ตําแหน'ง   ช่ือ  สกุล 

หมายเลขประจําตัว 
ประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปKท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห"/ปKการศึกษา) 

หลักสูตรปJจจุบัน หลักสูตรใหม' 
1 รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ�งเกษร 

3-1006-02779-48-4 
 
 

ปร.ด. (ศิลปะการออกแบบ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2556) 
ปร.ด. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
(2553) 
สถ.ม (สถาปtตยกรรมภายใน) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลBาเจBาคุณทหาร 
ลาดกระบัง (2541) 
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2526) 

6 6 

2 รศ.นพพร  วิวรรธกะ 
3-1007-01051-93-4     

ศ.บ.(มัณฑนศิลปb)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2519) 
 
 
 
 

6 6 
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ลําดับ ตําแหน'ง   ช่ือ  สกุล 
หมายเลขประจําตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปKท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห"/ปKการศึกษา) 

หลักสูตรปJจจุบัน หลักสูตรใหม' 
3 
 
 
 

ผศ.ดร. ดวงเงิน ซ่ือภักดี 
3-1008-00172-19-5 
 

Ph.D. (Architectural 
Heritage Management 
and Tourism) Silpakorn 
University (2008) 
Master of Architecture,  
University of Houston 
Texas, USA (1996) 
สถ.บ.(สถาปtตยกรรม) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2536) 

6 6 

4 ผศ.เอกพงษ# ตรีตรง 
3-8014-00571-67-4 

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2538) 

6 6 

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

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) 
 
 
 
 
 
 

9 6 
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ลําดับ ตําแหน'ง   ช่ือ  สกุล 
หมายเลขประจําตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปKท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห"/ปKการศึกษา) 

หลักสูตรปJจจุบัน หลักสูตรใหม' 
6 อ.ดร.นุชนภางค# แกBวนิล 

3-1006-01744-27-0 
 

สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัย
เพ่ือการออกแบบ)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
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) 

6 6 

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

ค.ด. (การศกึษานอกระบบ
โรงเรียน) จุฬาลงกรณ#
มหาวิทยาลัย (2551) 
ศศ.ม. (สังคมศาสตร#เพื่อการ
พัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร#ธานี (2548) 
ศศ.บ. (วรรณคดีฝรั่งเศส) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร# 
(2529) 

6 6 

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

ค.ด. (การเรียนรูBตลอดชีวิต) 
จุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย 
(2556) 
Certificate in Intensive 
English Program,  
University of California 
at Riverside (2009) 
บธ.ม.(การตลาด) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# 
(2548) 
บธ.บ. (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# 
(2544) 
 

6 6 
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ลําดับ ตําแหน'ง   ช่ือ  สกุล 
หมายเลขประจําตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปKท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห"/ปKการศึกษา) 

หลักสูตรปJจจุบัน หลักสูตรใหม' 
9 อ.กศิตินทร ชุมวรานนท# 

3-1005-00683-59-3 

M.A. (Design) Firenze, 
Italia (2004) 
ศ.บ. (ออกแบบภายใน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2532) 

6 6 

10 อ.สัญญา สุขพูล 
3-3299-00190-55-8 

M.A. (Design for 
Environment)  
Chelsea College of Art 
and Design, London,  
UK (2002) 
ศ.บ. (การออกแบบภายใน) 
มหาวิทยาลัยรังสิต (2539) 

6 6 

 
3.2.3 อาจารย"พิเศษ  
 

ลําดับ ตําแหน'ง   ช่ือ  สกุล 
 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปKท่ีสําเร็จการศึกษา 

1 ดร. ดไนยา ต้ังอุทัยสุข Ph.D. (Hotel Management) Calamus University, 
England (2006) 
M.Sc. (Hotel Management) Oxford   
Brookes University, UK (1994) 
รบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร# (2534) 
 

2 ดร.รมย#ฤดี เวสน# 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   ช่ือ  สกุล 
 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปKท่ีสําเร็จการศึกษา 

3 ดร.สุรศักด์ิ งามเมฆฉาย 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) 

4 ร.ศ.ปtญญา ดีเจริญโชติ 
 

Cert. (Ceramic Glaze & Decorative) Ceramics 
design Research Center, Nagoya, Japan (1977)  
ศ.บ. (ออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2513) 

5 นายกมล  รัตนวิระกุล พบ.ม. (การจัดการสังคม) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร# (2540) 
รป.บ. (การบริหารงานบุคคล) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2536) 
ร.บ.(ความสัมพันธ#ระหว�างประเทศ)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2531) 

6 นางอภิญญา โรจนพานิช บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2540) 

7 นางกฤษณา พรหมเกาะ M.B.A.(Human Resources Development and 
Management) Ashley University San Francisco 
California, USA (2014) 
บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร#ธานี (2549) 

 
4.  องค"ประกอบเก่ียวกับประสบการณ"ภาคสนาม  
 ไม�มี 
 
 
 
 



 

 

-34- 

 

5.  ข5อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  คําอธิบายโดยย'อ 
 หลักสูตรกําหนดใหBนักศึกษาทําวิทยานิพนธ#/การคBนควBาอิสระ ในประเด็นปtญหาปtจจุบัน
ท่ีนักศึกษาสนใจซ่ึงเก่ียวขBองกับสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย# หรือประเด็นท่ีเปNนประโยชน#ต�อองค#กรหรือสถานประกอบการ สามารถอธิบายทฤษฎี
ท่ีนํามาประยุกต#ในการทําวิทยานิพนธ#/การคBนควBาอิสระ โดยมีขอบเขตท่ีสามารถทําสําเร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ภายใตBคําแนะนําของอาจารย#ท่ีปรึกษา 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู5 
 นักศึกษามีความรูBความเขBาใจในกระบวนการวิจัยอย�างเปNนระบบ สามารถทําวิจัย

เบ้ืองตBน และเขียนรายงานผลการวิจัยเพ่ือนําเสนอสู�สังคมไดB 
 5.3  ช'วงเวลา      
  แผน ก แบบ ก 2   ชั้นปFท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  แผน ข   ชั้นปFท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 5.4  จํานวนหน'วยกิต  
  แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ# (มีค�าเทียบเท�า) 12 หน�วยกิต     
  แผน ข   การคBนควBาอิสระ (มีค�าเทียบเท�า)   6 หน�วยกิต   
 5.5  การเตรียมการ 
  (1) จัดใหBมีอาจารย#ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ#หรือการคBนควBาอิสระสําหรับนักศึกษาทุกคน 
ต้ังแต�เปRดภาคการศึกษาท่ี 1 ของปFท่ี 2 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร 
   (2) ใหBนักศึกษาเริ่มเตรียมและพัฒนาโครงร�างวิทยานิพนธ#หรือการคBนควBาอิสระ ในขณะ
เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ และพรBอมท่ีจะสอบป{องกันหัวขBอวิทยานิพนธ#หรือการคBนควBาอิสระ 
เม่ือเรียนจบรายวิชา 
   (3) ใหBขBอมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดทําวิทยานิพนธ#หรือการคBนควBาอิสระทางเว็บไซต# 
และปรับปรุงใหBทันสมัยเสมอ 
   (4) กําหนดใหBอาจารย#ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ#และการคBนควBาอิสระ มีชั่วโมงใหBคําปรึกษา
แก�นักศึกษา และประกาศใหBทราบโดยท่ัวกันในรูปแบบตารางสอน 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 

 (1) อาจารย#ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ#หลัก/การคBนควBาอิสระประเมินผลความกBาวหนBาการ
ทําวิทยานิพนธ#/การคBนควBาอิสระของนักศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาหลังจากท่ี
นักศึกษาไดBลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ#/การคBนควBาอิสระแลBว โดยรายงานผลเปNนสัญลักษณ# IP           
(in progress) หรือ NP (no progress) แลBวแต�กรณี 

(2) มีการแต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ#/การคBนควBาอิสระ เพ่ือพิจารณา
วิทยานิพนธ#/การคBนควBาอิสระท่ีนักศึกษาเรียบเรียงเสร็จเรียบรBอยแลBวเพ่ือขอรับอนุมัติ   
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(3) การประเมินผลวิทยานิพนธ#/การคBนควBาอิสระท่ีเรียบเรียงเสร็จเรียบรBอยแลBว 
กําหนดเปNน 4 ระดับ คือ ดีมาก (Excellent) ดี (Good) ผ�าน (Passed) ตก (Failed) 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู5  กลยุทธ"การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
   นักศึกษาตBองไดBรับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ  โดยเก่ียวขBองกับงานบริหาร และสามารถ
บูรณาการสิ่งท่ีเรียนไปใชBในการดําเนินกิจการไดBอย�างมีประสิทธิภาพและเปNนผูBประกอบการเชิง
สรBางสรรค# รอบรูB 360 องศา โดยการสํารวจต้ังแต�ตBนทางความคิดองค#ประกอบและบริบทต�าง ๆ 
รอบตัว แผนภูมิ 1- 4 มิติ ท่ีสํารวจทุกทิศ ท้ังแนวนอน แนวต้ัง และแกน ท่ีมาจากทุก “สารทิศ” ท้ัง
ปtจจัยบวกและปtจจัยลบเพ่ือความรอบคอบท่ีสุด 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ" หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถในการออกแบบและการ
จัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย# 

1. กรณีศึกษาและมอบหมายงานรายวิชาต�าง ๆ  
2. workshop เพ่ืออภิปราย วิเคราะห# และ
วางแผน 

 3. เชิญผูBเชี่ยวชาญดBานการออกแบบ และการ
จัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#เปNนวิทยากร
บรรยายพิเศษเปNนครั้งคราว เพ่ือถ�ายทอด
ประสบการณ# 

 4. ศึกษาดูงานท้ังในและต�างประเทศ 
2. มีความสามารถในการคBนควBาวิจัย และนํามา
ปรับใชBเพ่ือแกBไขปtญหา 

1. การทําวิทยานิพนธ#และการคBนควBาอิสระ โดยมี
อาจารย#ท่ีปรึกษา 

 2. การมอบหมายงานในรายวิชาท่ีตBองอาศัยความรูB 
ทางทฤษฎี และปฏิบัติมาประกอบการดําเนินงาน 

 3. ทํากิจกรรมท่ีแสดงออกถึงนวัตกรรมและ
ความคิด สรBางสรรค# เช�นการนําเสนอชิ้นงานการ
ออกแบบท่ีมี เอกลักษณ#เฉพาะ 

3. ตระหนักถึงคุณค�าของศิลปวัฒนธรรมและ 
สามารถนําไปประยุกต#ใชBใหBเกิดประโยชน# 

1. กรณีศึกษา และมอบหมายงานรายวิชาต�าง ๆ 
2. ศึกษาดูงานดBานศิลปวัฒนธรรม 

 3. เขBาร�วมกิจกรรมดBานศิลปวัฒนธรรมของ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรและหน�วยงานอ่ืนๆ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู5ในแต'ละด5าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู5ด5านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1) มีความซ่ือสัตย# สุจริต สามารถจัดการปtญหาดBานจริยธรรม และความขัดแยBง
ระหว�างผลประโยชน#ท่ีไดBรับกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
   (2) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟ�งความคิดเห็นของผู#อ่ืน 
   (3) มีวินัย มีความตรงต�อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขBอบังคับขององค#กรและ 
สังคม 

  (4) มีความรับผิดชอบต�อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลBอม 
 2.1.2 กลยุทธ"การสอนท่ีใช5ในการพัฒนาการเรียนรู5ด5านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) กําหนดใหBมีการสอดแทรกบทเรียนดBานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ    
ต�อสังคมขององค#กรในวิชาต�างๆ สอนโดยใชBกรณีศึกษาและอภิปรายร�วมกัน 

(2) การแสดงออกอันเปNนแบบอย�างท่ีดีของผูBสอน  
(3)  การศึกษาดูงานดBานความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัท (CSR) 

  2.1.3 กลยุทธ"การประเมินผลการเรียนรู5ด5านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1) ผลการสอบในรายวิชา ความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัท 
   (2) สังเกตพฤติกรรมระหว�างผูBเรียนร�วมกัน และกับผูBสอนทุกคน 
   (3) ทํางานเปNนกลุ�ม และรายงานผล 
   (4) กําหนดหัวขBอทางคุณธรรม จริยธรรมใหBพูด หรือแสดงออก 
   (5) สอบถามจากผูBจBางงานท้ังในปtจจุบันขณะท่ีกําลังศึกษา และหลังจบการศึกษา 
     2.2  ความรู5 
 2.2.1  ผลการเรียนรู5ด5านความรู5 

  (1) มีความรูBความเขBาใจในแนวคิดและทฤษฎีของการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย# 
อันเกิดจากการบูรณาการศาสตร#ท่ีเก่ียวขBอง เขBากับความรูBในทฤษฎีและประสบการณ# 

 (2) มีความรูBในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกBไขปtญหา และต�อยอด     
องค#ความรูBในอาชีพ 
  (3) ตระหนักถึงคุณค�า และความสําคัญของการอนุรักษ#ศิลปวัฒนธรรม และการ 
ประยุกต#ใชBมรดกทางวัฒนธรรมกับอาชีพ 
  (4) มีความรูB ความเขBาใจในมโนทัศน#เก่ียวกับความรับผิดชอบขององค#กรต�อสังคม    
ซ่ึงมี 4 องค#ประกอบคือ สิ่งแวดลBอม พนักงาน ลูกคBาหรือผูBรับบริการ และผูBถือหุBน 
  2.2.2  กลยุทธ"การสอนท่ีใช5ในการพัฒนาการเรียนรู5ด5านความรู5 
  (1) การบรรยายในชั้นเรียน การถาม-ตอบ 
  (2) การคBนควBาและทํารายงานท้ังเด่ียว และกลุ�มในเรื่องท่ีอาจารย#มอบหมาย 
  (3) การนําเสนอ และอภิปรายกลุ�ม ตามระบบการสอนโดยผูBเรียนเปNนศูนย#กลาง 
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  (4) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีท้ังในและต�างประเทศ และทํารายงาน 
  (5) การทําการคBนควBาอิสระ และทําวิทยานิพนธ# 
  (6) การสาธิต และการทํา simulation  
 2.2.3  กลยุทธ"การประเมินผลการเรียนรู5ด5านความรู5 
  (1) ทดสอบโดยการสอบขBอเขียนปลายภาค 
  (2) ประเมินผลจากการทํางานท่ีไดBรับมอบหมาย และผลงาน 
 (3) ประเมินจากรายงานท่ีใหBคBนควBา 
 (4) ประเมินจากผลงานวิทยานิพนธ# และการคBนควBาอิสระ 
  (5) ประเมินจากการสอบประมวลความรอบรูB ในกรณีหลักสูตรแผน ข 
  (6) ประเมินจากบัณฑิต และผูBจBางงาน  
 
       2.3  ทักษะทางปJญญา 
   2.3.1  ผลการเรียนรู5ด5านทักษะทางปJญญา 

  (1) มีความสามารถประมวลและศึกษาวิเคราะห#ปtญหาท่ีซับซBอน ขBอโตBแยBง และ 
สังเคราะห#ไดBอย�างถูกตBองตามหลักการและข้ันตอนเชิงวิทยาศาสตร# รวมท้ังหาแนวทางป{องกันและ
แกBไขปtญหาไดBอย�างเหมาะสมท้ังเชิงกวBางและเชิงลึก 
  (2) มีความสามารถประยุกต#ใชBความรูBกับการปฏิบัติงานจริง และพัฒนางานไดB 
  (3) สามารถนําความกBาวหนBาทางวิชาการและวิชาชีพ และนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ 
และจากศาสตร#อ่ืนๆท่ีเก่ียวขBอง มาประยุกต#ใชBเพ่ือพัฒนาการทํางานใหBเกิดประสิทธิภาพ 
  2.3.2  กลยุทธ"การสอนท่ีใช5ในการพัฒนาผลการเรียนรู5ด5านทักษะทางปJญญา 
 (1) กรณีศึกษาเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัยและอสังหาริมทรัพย#   
 (2) การคBนควBาและทํารายงานท้ังเด่ียว และกลุ�มในเรื่องท่ีมอบหมาย 
 (3) การนําเสนอ และอภิปรายกลุ�ม ตามระบบการสอนโดยผูBเรียนเปNนศูนย#กลาง 
 (4) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีท้ังในและต�างประเทศ และทํารายงาน 
 (5) การทําการคBนควBาอิสระ และทําวิทยานิพนธ# 
 (6) การสาธิต และการทํา simulation  
 2.3.3  กลยุทธ"การประเมินผลการเรียนรู5ด5านทักษะทางปJญญา 
 (1) ประเมินผลจากผลงานท่ีมอบหมายใหBทํา 
 (2) การสอบขBอเขียน 
 (3) จากรายงานการวิเคราะห#วิจารณ# รายงานผลการอภิปรายกลุ�ม 
 (4) ประเมินจากบัณฑิต และผูBจBางงาน 
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       2.4  ทักษะความสัมพันธ"ระหว'างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1  ผลการเรียนรู5ด5านทักษะความสัมพันธ"ระหว'างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) สามารถรับผิดชอบงานท่ีไดBรับมอบหมาย ท้ังงานรายบุคคลและงานกลุ�ม 
  (2) สามารถปรับตัวเขBาทํางานร�วมกับผูBอ่ืน ท้ังในฐานะผูBนําและสมาชิกกลุ�ม 
  (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูB และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
  (4) มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพ่ือการทํางานและการบริหาร  
   2.4.2  กลยุทธ"การสอนท่ีใช5ในการพัฒนาผลการเรียนรู5ด5านทักษะความสัมพันธ"ระหว'าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

 (1) กรณีศึกษาเก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย#            
ซ่ึงเก่ียวขBองกับหน�วยงานต�างๆท้ังภาครัฐและเอกชน   
   (2) มอบหมายงานเปNนกลุ�ม และแบ�งหนBาท่ีความรับผิดชอบโดยหมุนเวียนกันไป 
 (3) การบรรยายพิเศษโดยผูBทรงคุณวุฒิในอาชีพ / การศึกษาดูงาน 
 (4) การทําการคBนควBาอิสระ และทําวิทยานิพนธ# 
   2.4.3  กลยุทธ"การประเมินผลการเรียนรู5ด5านทักษะความสัมพันธ"ระหว'างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  (1) การประเมินผลจากผลงานของกลุ�ม และของผูBเรียนในกลุ�ม 
  (2) ประเมินตนเอง และประเมินซ่ึงกันและกัน (peer) 
  (3) จากแฟ{มสะสมงาน (Portfolio) 
  (4) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
  (5) ประเมินจากบัณฑิต และผูBจBางงาน 
       2.5  ทักษะการวิเคราะห"เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.5.1  ผลการเรียนรู5ด5านทักษะการวิเคราะห"เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช5 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสารท้ังการพูด การเขียน และเลือกใชBรูปแบบใน
การนําเสนอไดBอย�างเหมาะสม 

(2) สามารถระบุเขBาถึงแหล�งขBอมูล และคัดกรองขBอมูลท่ีจะนํามาใชB 
  (3) สามารถใชBเทคนิคทางคณิตศาสตร# และสถิติในการประมวล แปลความหมาย 
วิเคราะห#และนําเสนอขBอมูล 
  (4) สามารถใชBภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ�านการอ�าน การเขียน การฟtง และการพูด
ไดBอย�างเหมาะสม 
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 2.5.2  กลยุทธ"การสอนท่ีใช5ในการพัฒนาผลการเรียนรู5ด5านทักษะการวิเคราะห"เชิง
ตัวเลข  การส่ือสาร และการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) ฝ�กใหBนําเสนอผลงานท่ีนักศึกษาเปNนผูBคBนควBา และประมวลในหBองเรียน 

(2) มอบหมายงานท่ีผูBเรียนตBองใชBเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขBาถึง คัดกรอง เก็บ
วิเคราะห#ขBอมูล เพ่ือการนําเสนอ 
 (3) จัดหBองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานขBอมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร# 
ท่ีจําเปNนใหBนักศึกษาเขBาถึงไดBตลอดเวลา 
 (4) การทําการคBนควBาอิสระ และทําวิทยานิพนธ# 
 2.5.3  กลยุทธ"การประเมินผลการเรียนรู5ด5านทักษะการวิเคราะห"เชิงตัวเลข  การส่ือสาร 
และการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) ประเมินผลจากผลงาน เช�น รายงาน การนําเสนอ 
  (2) ประเมินตนเอง และประเมินซ่ึงกันและกัน (Peer) 
  (3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
  (4) ประเมินจากบัณฑิต และผูBจBางงาน 
 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู5จากหลักสูตรสู'รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
      ผลการเรียนรูBในตาราง มีความหมายดังนี้ 
 ด5านคุณธรรม  จริยธรรม 
 (1) มีความซ่ือสัตย# สุจริต สามารถจัดการปtญหาดBานจริยธรรม และความขัดแยBง 
ระหว�างผลประโยชน#ท่ีไดBรับกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 (2) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟtงความคิดเห็นของผูBอ่ืน 
 (3) มีวินัย มีความตรงต�อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขBอบังคับขององค#กรและ 
สังคม 

(4) มีความรับผิดชอบต�อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลBอม 
 ด5านความรู5 

(1) มีความรูBความเขBาใจในแนวคิดและทฤษฎีของการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย# 
อันเกิดจากการบูรณาการศาสตร#ท่ีเก่ียวขBอง เขBากับความรูBในทฤษฎีและประสบการณ# 
 (2) มีความรูB ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกBไขปtญหา และต�อยอด        
องค# ความรูBในอาชีพ 

(3) ตระหนักถึงคุณค�าและความสําคัญของการอนุรักษ#ศิลปวัฒนธรรม และการ
ประยุกต#ใชBมรดกทางวัฒนธรรมกับอาชีพ 

(4) มีความรูB ความเขBาใจในมโนทัศน#เก่ียวกับความรับผิดชอบขององค#กรต�อสังคม    
ซ่ึงมี 4 องค#ประกอบคือ สิ่งแวดลBอม พนักงาน ลูกคBาหรือผูBรับบริการ และผูBถือหุBน 
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 ด5านทักษะทางปJญญา 
(1) มีความสามารถประมวล และศึกษาวิเคราะห#ปtญหาท่ีซับซBอน ขBอโตBแยBง และ 

สังเคราะห#ไดBอย�างถูกตBองตามหลักการ และข้ันตอนเชิงวิทยาศาสตร# รวมท้ังหาแนวทางป{องกันและ
แกBไขปtญหาไดBอย�างเหมาะสมท้ังเชิงกวBางและเชิงลึก 
 (2) มีความสามารถประยุกต#ใชBความรูBกับการปฏิบัติงานจริง และพัฒนางานไดB 
 (3) สามารถนําความกBาวหนBาทางวิชาการและวิชาชีพ และนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ 
และจากศาสตร#อ่ืนๆท่ีเก่ียวขBองมาประยุกต#ใชBเพ่ือพัฒนาการทํางานใหBเกิดประสิทธิภาพ 
 ด5านทักษะความสัมพันธ"ระหว'างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถรับผิดชอบงานท่ีไดBรับมอบหมาย ท้ังงานรายบุคคลและงานกลุ�ม 
 (2) สามารถปรับตัวเขBาทํางานร�วมกับผูBอ่ืน ท้ังในฐานะผูBนําและสมาชิกกลุ�ม 
 (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูB และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

(4) มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาและการบริหาร 
 ด5านทักษะการวิเคราะห"เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสารท้ังการพูด การเขียน และเลือกใชBรูปแบบในการ
นําเสนอไดBอย�างเหมาะสม 
 (2) สามารถระบุ เขBาถึงแหล�งขBอมูล และคัดกรองขBอมูลท่ีจะนํามาใชB 
  (3) สามารถใชBเทคนิคทางคณิตศาสตร# และสถิติในการประมวล แปลความหมาย 
วิเคราะห#และนําเสนอขBอมูล 
  (4) สามารถใชBภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ�านการอ�าน การเขียน การฟtง และการพูด
ไดBอย�างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู5จากหลักสูตรสู'รายวิชา (Curriculum Mapping)  
�   ความรับผิดชอบหลัก                              �   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรูB 3. ทักษะทาง 
ปtญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ# 
ระหว�างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห#เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใชBเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

106 501 การศึกษาความเปNนไปไดBของโครงการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย# 

     
�  �     �        �  

106 502 พัฒนาการดBานการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#  �     �          �   
106 503 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรพัย#   �    �     �       � 
106 511 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโครงการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย# �     �     �     �   

 

106 512 นวัตกรรมการออกแบบเพื่อการปฏิบัติงานและ การจัดการ
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย#    �  �    �   �     �   

106 513 นวัตกรรมการจัดการทรพัยากรมนุษย#ในธุรกิจโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย#        � �               �    

106 514 สัมมนานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย# �       � �   � �   �    

106 515 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย# �     �   �   �      �  



 

 

-43- 

 

 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรูB 3. ทักษะทาง 
ปtญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ# 
ระหว�างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห#เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใชBเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

106 531 นวัตกรรมการออกแบบเพื่อการบริการและการจัดการ
โรงแรม     �     �      �    

106 532 นวัตกรรมการศึกษาความเปNนไปไดBของธุรกิจสําหรับนัก
ออกแบบ 

  �     �   �    �  �   

106 533 ภูมิปtญญาตะวันออกเพื่อนวัตกรรมการออกแบบโรงแรม 
และอสังหาริมทรัพย#   �    �   �     �  �   

106 534 นวัตกรรมศิลปะการออกแบบเพื่อการใชBงานในโรงแรม �       �  �    �  �    
106 535 สถาปtตยาทรเพื่อโรงแรมและอสังหาริมทรัพย#  �       �  �    �  �    
106 536 นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและอสังหารมิทรัพย#     �     �      �    
106 537 ปtจจัยในการออกแบบและการวางแผนเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลBอม    �    �  �     �  �   

106 538 การตลาดและการสรBางอัตลักษณ#ของโรงแรม   �  �     �  �    �    
106 539 วิวัฒนาการของโรงแรมกับการเปลีย่นแปลงทางสังคม   �  �  �   �  �    �    
106 540 นวัตกรรมการจัดนิทรรศการและการบริหารงานแสดงสินคBา   �    �   �    �  �    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรูB 3. ทักษะทาง
ปtญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ# ระหว�าง 
บุคคลและ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห#เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชB
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3  4 
106 561 วิทยานิพนธ# �     �   �   �      �  
106 562 การคBนควBาอิสระ �     �   �   �      �  
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ"ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ"ในการให5ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเปNนไปตามขBอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว�าดBวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 หมวดท่ี 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู5ขณะนักศึกษายังไม'สําเร็จการศึกษา    

กําหนดใหBมีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูBของนักศึกษาเปNนส�วนหนึ่งของ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูB แต�ละรายวิชาดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1.1 ใหBนักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
  2.1.2 ประเมินความสัมพันธ#ของขBอสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรูB 
  2.1.3 วิเคราะห#การกระจายของระดับคะแนนในกลุ�ม 
  2.1.4 ตรวจสอบผลการใหBคะแนนกับขBอสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ท่ีผูBเรียน
ไดBรับมอบหมาย 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู5หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา    
        จัดใหBมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูBตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา เพ่ือนําผลท่ีไดBมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 
  2.2.1 สํารวจภาวการณ#ไดBงานทําของบัณฑิต 
  2.2.2 สํารวจความเห็นของผูBใชBบัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตท่ีสําเร็จ 
การศึกษาและเขBาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในช�วงระยะเวลาต�างๆ เช�น ปFท่ี 1 ปFท่ี 5 เปNนตBน 
  2.2.3 สํารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาท่ีบัณฑิตเขBาศึกษาต�อ เพ่ือประเมินความ 
พึงพอใจในดBานความรูB ความพรBอม และคุณสมบัติดBานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตท่ีจะจบการศึกษาและเขBา
ศึกษาต�อ ในระดับปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้นๆ 
  2.2.4 สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง�ของความพรBอมและ 
ความรูBจากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพ ของบัณฑิต และเปRดโอกาสใหBเสนอขBอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหBดียิ่งข้ึน 
3.  เกณฑ"การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 (1) เปNนไปตามขBอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว�าดBวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 หมวดท่ี 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 (2) นักศึกษาแผน ข ผลงานหรือส�วนหนึ่งของการคBนควBาอิสระจะตBองไดBรับการยอมรับใหB
ตีพิมพ#ในวารสารทางวิชาการ หรือเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceeding) 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย" 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย"ใหม' 
 1. มีการปฐมนิเทศและใหBคําแนะนําการเปNนครูแก�อาจารย#ใหม�ใหBมีความรูBความเขBาใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย  คณะ และหลักสูตรท่ีสอน 
 2. จัดใหBมีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก�อนมอบหมายภาระงานสอน 
 
2.  การพัฒนาความรู5และทักษะให5แก'คณาจารย"  
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

(1) จัดใหBมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย# 
(2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเนBนผูBเรียนเปNนสําคัญและการวัดประเมินผล

ใหBทันสมัย และหลากหลาย 
(3) ส�งเสริมใหBอาจารย#เพ่ิมพูนความรูB สรBางเสริมประสบการณ#เก่ียวกับการจัดการเรียนการ

สอน และการวิจัยอย�างต�อเนื่อง 
(4) พัฒนาทักษะการใชBเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  

     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด5านอ่ืน ๆ 
(1) ส�งเสริมการมีส�วนร�วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก�ชุมชนท่ีเก่ียวขBองกับการพัฒนา

ความรูBและคุณธรรม 
(2) ส�งเสริมใหBอาจารย#มีการเพ่ิมพูนความรูB สรBางเสริมประสบการณ#เพ่ือส�งเสริมการสอนและ

การวิจัย อย�างต�อเนื่อง โดยผ�านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนดBานการศึกษาต�อ ฝ�กอบรม 
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค#กรต�าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต�างประเทศ   หรือ
การลาเพ่ิมพูนประสบการณ# 

(3) กระตุBนใหBอาจารย#ทําผลงานทางวิชาการและส�งเสริมใหBขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ 
(4) ส�งเสริมการทําวิจัยสรBางองค#ความรูBใหม�และพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือใหBมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
(5) จัดสรรงบประมาณสําหรับทําวิจัย 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 
 บริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตร ประกอบดBวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยท่ีไดBรับมอบหมาย อาจารย#ประจําหลักสูตร และผูBแทนอาจารย#ประจําใน 
แต�ละหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการดําเนินการบริหารหลักสูตรซ่ึงมีอํานาจหนBาท่ีเช�นดียวกับ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เปNนผูBกําหนดนโยบาย ส�งเสริมและควบคุมมาตรฐาน
การศึกษา 

อาจารย#ผูBรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร�วมกับคณะกรรมการ
ดําเนินการหลักสูตรและอาจารย#ผูBสอน ติดตามและรวบรวมขBอมูลสําหรับใชBในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอย�างต�อเนื่องทุกปF 
 

เป[าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. มีคณะกรรมการ
ดําเนินการหลักสูตรเปNน
ผูBดูแลรับผิดชอบ
หลักสูตร 

1. แต�งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการบริหารหลักสูตร 
2. แต�งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการหลักสูตร 

ประเมินจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการบริหาร
หลักสูตร และคณะกรรมการ
ดําเนินการหลักสูตร 

2. หลักสูตรมีคุณภาพ
และมาตรฐานไม�ต่ํากว�า
เกณฑ#ท่ี สกอ. กําหนด  

1. กําหนดใหBอาจารย#ท่ีสอนมีคุณ 
วุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาโทหรือเปNน
ผูBมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดBาน 
2. กําหนดใหBมีจํานวนคณาจารย# 
ไม�นBอยกว�าเกณฑ#มาตรฐาน 
3. สนับสนุนใหBอาจารย#ผูBสอนมี 
ตําแหน�งทางวิชาการและ/หรือ
เปNนผูBเชี่ยวชาญเฉพาะดBาน 

จํานวนและรายชื่อคณาจารย#ประจํา 
ประวัติอาจารย#ดBานคุณวุฒิ 
ประสบการณ# และการพัฒนาอบรม 

3. หลักสูตรมีความ 
ทันสมัยและสอดคลBอง
กับความตBองการของ
ตลาด แรงงานใน
ระยะเวลา 5 ปF 

1. มีการประเมินหลักสูตรโดย 
คณะกรรมการภายในคณะทุก  
3 ปF โดยคณะกรรมการ
ผูBทรงคุณวุฒิภายนอกอย�างนBอย
ทุก 5 ปF และโดยบัณฑิตทุก 2 ปF  
2. มีการนําผลการประเมินมา 
พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน 
การสอนและหลักสูตร 

ประเมินผลโดยคณะกรรมการผูBทรงคุณ 
วุฒิภายนอก บัณฑิต และนักศึกษา
ปtจจุบันท่ีเรียนในหลักสูตร 
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2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
     2.1  การบริหารงบประมาณ 
  บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําปF  ท้ังงบประมาณแผ�นดินและงบประมาณเงิน
รายไดBเพ่ือจัดซ้ือทรัพยากรการเรียนการสอนใหBเพียงพอตามเกณฑ#มาตรฐานสากล  เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน ในชั้นเรียนและสรBางสภาพแวดลBอมใหBเหมาะสมกับการเรียนรูBดBวยตนเองของนักศึกษา 
     2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู'เดิม 
  มหาวิทยาลัยมีความพรBอมดBานหนังสือ ตํารา และการสืบคBนผ�านฐานขBอมูลโดยมีสํานัก
หอสมุดกลางท่ีมีหนังสือดBานบริหารการจัดการ การพัฒนา และการออกแบบอสังหาริมทรัพย#  และ
ดBานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขBอง รวมถึงฐานขBอมูลท่ีจะใหBสืบคBน ส�วนระดับสถาบัน ฯ มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง 
รวมท้ังอุปกรณ#ท่ีใชBในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย�างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

(1) หนังสือและตําราเก่ียวกับการบริหารจัดการ   
ภาษาไทย   จํานวน    4,425 เล�ม 
ภาษาอังกฤษ จํานวน      796 เล�ม 

(2) วารสารทางวิชาการดBานการออกแบบ โรงแรมและอสังหาริมทรัพย#  
ภาษาไทย   จํานวน       8  ฉบับ 
ภาษาอังกฤษ จํานวน     10 ฉบับ 

(3) หนังสือและตําราเก่ียวกับการออกแบบและตกแต�งภายใน 
ภาษาไทย   จํานวน   5,310 เล�ม 
ภาษาอังกฤษ จํานวน      985 เล�ม 

 4. ฐานขBอมูลอิเล็กทอนิกส#ท่ีเก่ียวกับ การออกแบบ การจัดการโรงแรม อสังหาริมทรัพย# และ
ศาสตร#ท่ีเก่ียวขBอง จํานวน  10  ฐาน 
     2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 1. มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชBทรัพยากรการเรียนการสอนของสถาบัน 
 2. ใหBอาจารย#ผูBสอนและผูBเรียนเสนอรายชื่อสื่อ และตําราในวิชาท่ีรับผิดชอบต�อคณะกรรมการ 
 3. สถาบันจัดสรรงบประมาณประจําปFและจัดซ้ือตําราและสื่อต�าง ๆ 
 4. ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวขBอง 
 5. ติดตามความตBองการและการใชBทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา 
     2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใชBทรัพยากรการเรียนการสอน
และเจBาหนBาท่ีดBานโสตทัศนูปกรณ#ซ่ึงทําหนBาท่ีอํานวยความสะดวกในการใชBสื่อของอาจารย#ร�วมกัน
ประเมินความพอเพียงและความตBองการใชBสื่อของอาจารย#และนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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เป[าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
หBองเรียนและหBอง 
ปฏิบัติการเพียงพอต�อ      
ความตBองการของ 
อาจารย# และนักศึกษา 

จัดหBองเรียนและหBองปฏิบัติการต�างๆ ใหB
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ผลสํารวจความพึงพอใจของ 
อาจารย#และนักศึกษาเก่ียวกับ 
หBองเรียนและหBองปฏิบัติการ 

หนังสือ ตํารา และ 
วารสารมี เพียงพอต�อ 
ความตBองการของ 
อาจารย#และนักศึกษา 

จัดหาหนังสือ ตํารา และวารสาร จากเงิน 
รายไดBของคณะ ตลอดจนประสานงาน
กับทางหBองสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
เก่ียวกับหนังสือ ตํารา และวารสาร ท่ี
ตBองการใหBจัดหาเพ่ิมเติม 

ผลสํารวจความพึงพอใจของ 
อาจารย#และนักศึกษาเก่ียวกับ 
หนังสือ ตํารา และวารสาร 

มีช�องทางการเรียนรูB ท่ี
เพียงพอเพ่ือสนับสนุน 
ท้ังการศึกษาใน
หBองเรียน นอก
หBองเรียนและเพ่ือการ
เรียนรูBดBวยตนเองอย�าง
มีประสิทธิภาพ 

จัดใหBมีเครือข�ายและศูนย#การเรียนรูBท่ี 
นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรูBเพ่ิมเติม
ไดBดBวยตนเองใหBมีประสิทธิภาพเหมาะสม 
เพียงพอ 

ผลสํารวจความพึงพอใจของ 
นักศึกษาเก่ียวกับ การใหBบริการ 
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูB 

   
3.  การบริหารคณาจารย" 
          3.1  การรับอาจารย"ใหม' 
 มีการคัดเลือกอาจารย#ใหม�ตามระเบียบและหลักเกณฑ#ของมหาวิทยาลัย  
          3.2  การมีส'วนร'วมของคณาจารย"ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
     อาจารย#ผูBรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย#ผูBสอนตBองประชุมร�วมกัน ดังนี้ 
     (1) วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลก�อนเปRดภาคการศึกษา 
     (2) ปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหBบรรลุเป{าหมายของหลักสูตร และไดBบัณฑิต
เปNนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค# 
    (3) ใหBความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา 
    (4) เก็บรวบรวมขBอมูลการดําเนินงานของหลักสูตรเพ่ือเตรียมไวBสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร 
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3.3  การแต'งตั้งคณาจารย"พิเศษ 
    คณะกําหนดนโยบายเชิญอาจารย#พิเศษ ดังนี้ 
    (1) ตBองเปNนผูBมีประสบการณ#ตรง และมีคุณวุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�าปริญญาโท หรือมี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
   (2) ใหBมีการประเมินการสอนของอาจารย#พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งท่ีมีการสอน 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
          4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน'ง 

การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งใหBเปNนไปตามความตBองการของสาขาวิชาและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยใหBสอดคลBองกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
          4.2  การเพ่ิมทักษะความรู5เพ่ือการปฏิบัติงาน 
     (1) จัดงบประมาณสนับสนุนการทํางานวิจัยสถาบันและงานวิจัย เพ่ือพัฒนา
หน�วยงาน 

(2) ใชBผลการวิจัยและวิเคราะห#ความตBองการของหน�วยงาน เพ่ือเปNนแนวทางในการ
พัฒนาบุคคล หรือใหBสอดคลBองกับการพัฒนาหน�วยงาน โดยจัดทําเปNนแผนประจําปF เพ่ือใหBคณะ 
สนับสนุนงบประมาณ 

(3) จัดการฝ�กอบรมเฉพาะทางท่ีสอดคลBองกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสามารถ
ใหBบริการดBานการสนับสนุนการเรียนการสอนไดBอย�างมีประสิทธิภาพ 
 
5.  การสนับสนุนและการให5คําแนะนํานักศึกษา 
           5.1  การให5คําปรึกษาด5านวิชาการและอ่ืน ๆ แก'นักศึกษา 

(1) คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรแต�งต้ังอาจารย#ท่ีปรึกษาทางวิชาการใหBแก�
นักศึกษาทุกคน พรBอมกําหนดบทบาทหนBาท่ี 

(2) อาจารย#ท่ีปรึกษาทุกคนตBองกําหนดชั่วโมงใหBคําปรึกษา พรBอมจัดทําตารางการ
ทํางาน ใหBผูBประสานงานสาขาและในเว็บไซต#ของคณะ 

(3) จัดใหBมีอาจารย#ท่ีปรึกษากิจกรรม เพ่ือใหBคําแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก�
นักศึกษา 
           5.2  การอุทธรณ"ของนักศึกษา 
 กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถย่ืนคํารBอง
ขอดู กระดาษคําตอบในการสอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย#ในแต�ละรายวิชาไดB 
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6.  ความต5องการของตลาดแรงงาน  สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู5ใช5บัณฑิต 
 (1) จัดใหBมีการสํารวจความตBองการในสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการ 
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย# เพ่ือนํามาใชBประกอบในการวางแผนการรับนักศึกษา 
 (2)  สํารวจอัตราการไดBงานทํา/การศึกษาต�อของมหาบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปF หลังสําเร็จ
การศึกษา  
 (3) สํารวจระดับความพึงพอใจของผูBใชBบัณฑิตต�อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม เพ่ือนํามาใชB
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 
7.  ตัวบ'งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
     ตัวบ'งช้ีผลการดําเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
     ชนิดของตัวบ'งช้ี :  กระบวนการ 
     เกณฑ"มาตรฐาน :  ระดับ 
 

ดัชนีบ'งช้ีผลการดําเนินงาน ปK 2559 ปK 2560 ปK 2561 
(1) อาจารย#ประจําหลักสูตรอย�างนBอยรBอยละ 80 มีส�วน
ร�วม ในการประชุม เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคลBองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถBามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย�างนBอย
ก�อนการเปRดสอนในแต�ละภาคการศึกษาใหBครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปRดสอน
ใหBครบทุกรายวิชา 

X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปFการศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูB ท่ีกําหนดใน มคอ.3 อย�างนBอยรBอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปRดสอนในแต�ละปFการศึกษา 
 
 

X X X 
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ดัชนีบ'งช้ีผลการดําเนินงาน ปK 2559 ปK 2560 ปK 2561 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      
กลยุทธ# การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรูB จากผล
การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปFท่ีแลBว 

 X X 

(8) อาจารย#ใหม� (ถBามี) ทุกคนไดBรับการปฐมนิเทศหรือ   
คําแนะนําดBานการจัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย#ประจําทุกคนไดBรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย�างนBอยปFละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถBามี) 
ไดBรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม�นBอยกว�า 
รBอยละ 50 ต�อปF 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปFสุดทBาย/บัณฑิต
ใหม� ท่ีมีต�อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม�นBอยกว�า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

             X              X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูBใชBบัณฑิตท่ีมีต�อบัณฑิตใหม� 
เฉลี่ยไม�นBอยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ�งชี้บังคับท่ีตBองมีผลการดําเนินการ  (ขBอท่ี1– 5) 
(ตัว) ในแต�ละปF 

5 5 5 

รวมตัวบ�งชี้(ตัว) ในแต�ละปF 9 11 12 

 
เกณฑ"ประเมิน 
 หลักสูตรไดBมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตBองผ�านเกณฑ#ประเมิน ดังนี้ 

ตัวบ�งชี้บังคับ(ตัวบ�งชี้ท่ี 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป{าหมายและมีจํานวนตัวบ�งชี้ท่ีมีผล
ดําเนินการบรรลุเป{าหมาย  ไม�นBอยกว�ารBอยละ 80 ของตัวบ�งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ�งชี้
บังคับและตัวบ�งชี้รวมในแต�ละปF 

 

ปKการศึกษา หลักสูตรได5มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2559 ตBองบรรลุเป{าหมายตัวบ�งชี้บังคับ ตัวท่ี 1-5   และบรรลุเป{าหมายตัวบ�งชี้รวม 9  ตัว 
2560 ตBองบรรลุเป{าหมายตัวบ�งชี้บังคับ ตัวท่ี 1-5  และบรรลุเป{าหมายตัวบ�งชี้รวม 11  ตัว 
2561 ตBองบรรลุเป{าหมายตัวบ�งชี้บังคับ ตัวท่ี 1-5  และบรรลุเป{าหมายตัวบ�งชี้รวม 12  ตัว 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
          1.1  การประเมินกลยุทธ"การสอน 
 (1) ประเมินจากการทดสอบย�อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โตBตอบจากนักศึกษา  การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  รวมท้ังการทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 
 (2) จัดใหBมีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต�ละ
รายวิชา  
          1.2  การประเมินทักษะของอาจารย"ในการใช5แผนกลยุทธ"การสอน 
 (1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย#ทุกรายวิชาเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน
รายวิชาผ�านเครือข�ายอินเทอร#เน็ต  ตามแบบฟอร#มท่ีคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรกําหนด 

 (2) ผลการประเมินจะจัดส�งใหBอาจารย#ผูBสอนและประธานหลักสูตรฯ เพ่ือปรับปรุงต�อไป 
 (3) คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรฯ รวบรวมผลการประเมินท่ีเปNนความตBองการใน
การปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือนํามาวางแผนพัฒนาใหBสอดคลBองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ#การสอน
ใหBเหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ#ของสาขาวิชาฯ 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

มีการแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตร เพ่ือเก็บรวบรวมขBอมูลจากผูBแทนนักศึกษา
ปtจจุบัน  ผูBแทนมหาบัณฑิต ผูBทรงคุณวุฒิและ/หรือผูBประเมินภายนอก ผูBใชBมหาบัณฑิตและ/หรือผูBมี
ส�วนไดBส�วนเสียอ่ืนๆ  

 2.1 โดยนักศึกษาและมหาบัณฑิต 
(1) แต�งต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรท่ีประกอบดBวยผูBแทนมหาบัณฑิต ผูBแทน

นักศึกษาปtจจุบัน และผูBใชBมหาบัณฑิต 
(2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย�างเปNนระบบ 
(3) ดําเนินการสํารวจขBอมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูBเรียนปtจจุบัน และ

จากผูBสําเร็จการศึกษาท่ีผ�านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ�น   
 2.2 โดยผู5ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู5ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทําการวิเคราะห#และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและ
ใชBขBอมูลยBอนกลับของผูBเรียน ผูBสําเร็จการศึกษา ผูBใชBมหาบัณฑิตประกอบการประเมิน 

 
 
 



 

 

-54- 

 

   2.3 โดยผู5ใช5มหาบัณฑิตและ/หรือผู5มีส'วนได5ส'วนเสียอ่ืนๆ 
(1) ติดตามมหาบัณฑิตใหม�โดยสํารวจขBอมูลจากนายจBางและ/หรือผูBบังคับบัญชาโดย 

แบบสอบถามและการสัมภาษณ# 
(2) ติดตามจากผูBเก่ียวขBองอ่ืนๆ (ถBามี) 

 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปNประจําปFทุกปF โดยองค#ประกอบคุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ#การประเมิน ใหBเปNนไปตามคู�มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปFการศึกษา 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ใหBทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหBทันสมัยเปNนระยะๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย�างต�อเนื่องทุก 5 ปF 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
        1. อาจารย#ผูBสอนประเมินเอกสารประเมินการสอนท่ีใหBขBอมูลโดยนักศึกษาหลังจากการ
เรียนการสอน ในวิชานั้นสิ้นสุดแลBวปรับปรุงกลยุทธ#การเรียนการสอนตามความเหมาะสมใหBแลBวเสร็จ
ในภาคการศึกษา/ ปFการศึกษา ถัดไป 
        2. กรณีท่ีพบปtญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดBทันที ซ่ึงถือเปNนการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนBอยท่ีไม�มีผลกระทบโครงสรBางของหลักสูตร 
 4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 

        การปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับถือเปNนการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต�อโครงสรBาง
ของหลักสูตร จะทําทุก 5 ปFเม่ือครบรอบระยะเวลาการใชBหลักสูตร เพ่ือใหBหลักสูตรมีความทันสมัย 
และสอดคลBองกับความตBองการของผูBใชBมหาบัณฑิต โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ จัดทํารายงานการประเมินผล  และเสนอ
ประเด็นท่ีจําเปNนในการปรับปรุง 

(2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
(3) เชิญผูBทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและใหBขBอเสนอแนะ 
(4) หลักสูตรท่ีไดBปรับปรุงเสนอใหBคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก�อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหBความเห็นชอบ 
 
 

 


