
ผูนำดานการเรียนรูและสรางสรรค
ศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ



อาคารศิลป พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร

อาคารคณะมัณฑนศิลป วังทาพระ



ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรัชญา
“ศิลปและศาสตร สรางสรรคชาติยั่งยืน”

ปณิธาน
“ สรางสรรคศิลปะ วิทยาการ และภูมิปญญาเพื่อสังคม”

วิสัยทัศน
“ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำแหงการสรางสรรค”

เอกลักษณมหาวิทยาลัยศิลปากร
“ความคิดสรางสรรคและจิตสาธารณะ”

4



“สรางนักออกแบบคุณภาพ” 

ปรัชญา คณะมัณฑนศิลป



สรางบัณฑิตใหมีคุณธรรมและภูมิปญญา ดวยความคิดสรางสรรค

ในศิลปวิทยาการเพื่อรวมพัฒนาสังคมไทยใหยั่งยืน

โดยมุงเนนการผลิตนักออกแบบที่มีความรูความชำนาญในวิชาชีพ

และความรับผิดชอบตอสังคมที่ดี

ปณิธาน คณะมัณฑนศิลป



เปนผูนำดานการเรียนรูและสรางสรรค

ศิลปะและการออกแบบระดับนานาชาติ

The Leader of Learning and Creating

International Design Arts

วิสัยทัศน คณะมัณฑนศิลป*

*(ปรับใหม ปงบประมาณ 2554)



เปนผูนำทางความคิดสรางสรรค

และทักษะทางศิลปะระดับสูง

อัตลักษณบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป



จำนวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามตำแหนงวิชาการและคุณวุฒิ
ปการศึกษา 2553-2554

จำแนกตาม
ปริญญาตรีปริญญาตรี ปริญญาโทปริญญาโท ปริญญาเอกปริญญาเอก รวมรวม

จำแนกตาม
2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554

อาจารย 8 5 34 41.5 4 5 46 51.5

ผูชวยศาสตราจารย 5 6 22 22 6 6 33 34

รองศาสตราจารย - 0.5 2.5 2 1 1 3.5 3.5

ศาสตราจารย - - - - - - - -

รวม 13 11.5 58.5 65.5 11 12 82.5 89



จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามประเภท
ปการศึกษา 2553-2554

ประเภท 2553 2554 เพิ่ม/ ลด

ขาราชการ 14 14 -

พนักงานมหาวิทยาลัย 10 13 +3

พนักงานราชการ 2 2 -

ลูกจางประจำ 12 12 -

ลูกจางชั่วคราว 14 12 -2

รวม 52 53 +1



จำนวนนักศึกษาคณะมัณฑนศิลปจำแนกตามระดับ
ปการศึกษา 2553-2554

ปการศึกษา/ ระดับ 2553 2554 เพิ่ม/ ลด

ปริญญาตรี 1,116 1,191 +75

ปริญญาตร ี(ตอเนื่อง) 96 48 -48

ปริญญาโท 253 289 +36

ปริญญาเอก 19 22 +3

รวม 1,484 1,550 +66



องคประกอบคุณภาพ
ผลประเมิน

ปการศึกษา 2553
(คะแนนเต็ม 5)

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2554
(คะแนนเต็ม 5)

ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดำเนินงาน 5 5 ดีมาก

2. การเรียนการสอน 3.34 3.6 พอใช

3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 5 ดีมาก

4. การวิจัยและ/หรืองานสรางสรรค 4.33 5 ดีมาก

5. การบริการวิชาการแกสังคม 5 5 ดีมาก

6. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 5 5 ดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ 4.5 5 ดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ 5 5 ดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4 5 ดี

รวม 4.21 4.51 ดี

ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด



ผลดำเนินงานการประเมินกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน

ตัวบงชี้ ผลดำเนินงาน คะแนน

1 รอยละ 77.35 3.87

2 ระดับ 4.20 4.20

3 รวมน้ำหนัก 18.25 3.65

5 รอยละ 26.24 5

6 รอยละ 8.16 2.04

7 รอยละ 9.33 4.66

ประเด็นที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต

ตัวบงชี้ที ่1-4 (คณะฯ คิดตัวบงชี้

ที่ 1-3 เนื่องจากตัวที ่4 ยังไมมี 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก

สำเร็จการศึกษา) คณะมัณฑนศิลป

มีคะแนนอยูในระดับ 3.91 (ด)ี

ประเด็นที่ 2 ดานงานวิจัยและงาน

สรางสรรค

ตัวบงชี้ที่ 5-7 ดานงานวิจัยและงาน

สรางสรรคคณะฯ 

มีคะแนนอยูในระดับ 3.90 (ดี)



ผลดำเนินงานการประเมินกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน

ตัวบงชี้ ผลดำเนินงาน คะแนน

8 รอยละ 85.00 5

9 5 ขอ 5

10 5 ขอ 5

11 5 ขอ 5

ประเด็นที่ 3 ดานการบริการวิชาการ

แกสังคม 

ตัวบงชี้ที่ 8-9 คณะฯ มีคะแนน

อยูในระดับ 5.00 (ดีมาก) 

ประเด็นที่ 4 ดานการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ที่ 10-11 คณะฯ มีคะแนน

อยูในระดับ 5.00 (ดีมาก)



ผลดำเนินงานการประเมินกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน

ตัวบงชี้ ผลดำเนินงาน คะแนน

12 5 ขอ 5

13 5 ขอ 5

14 2.63 2.19

15 4.29 4.29

ประเด็นที่ 5 ดานการบริหารและ

การพัฒนาสถาบัน  

ตัวบงชี้ที่ 12-14 คณะฯ มีคะแนน

อยูในระดับ 3.59 (ดี)

ประเด็นที่ 6 ดานการพัฒนาและ

ประกันคุณภาพภายใน

ตัวบงชี้ที่ 15 คณะฯ มีคะแนน

อยูในระดับ 4.29 (ดี) 



ผลดำเนินงานการประเมินกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน

ตัวบงชี้ ผลดำเนินงาน คะแนน

16.1 5 ขอ 5

16.2 ระดับ 4.39 4.39

17 5 ขอ 5

18.1 5 ขอ 5

18.2 5 ขอ 5

รวม - 4.41

ประเด็นที่ 7 ดานอัตลักษณ

ตัวบงชี้ที่ 16.1-17 คณะฯ มีคะแนน

อยูในระดับ 4.80 (ดีมาก) 

ประเด็นที่ 8 ดานมาตรการสงเสริม

ตัวบงชี้ที่ 18.1-18.2 คณะฯ มีคะแนน

อยูในระดับ 5.00 (ดีมาก)



ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมตามเกณฑของ สมศ. 

เกณฑการประเมินกลุมตัวบงชี้

สมศ. กำหนดเกณฑตัดสินไว 2 ขอ คือ  

1) คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ที่ 1 - 11 มีคาตั้งแต 3.51 ขึ้นไป และ

2) คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ทุกตัวรวมกันมีคาตั้งแต 3.51 ขึ้นไป โดยใชทศนิยม  2  

ตำแหนง หากทศนิยมตำแหนงที่สามมีคาตั้งแต 0.005 ใหปดขึ้น มิฉะนั้นใหปดทิ้ง

ผลการประเมินคุณภาพฯ

1) คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ที่ 1 - 11 มีคาเทากับ 4.35 (ระดับคุณภาพดี)

ซึ่งมากกวา  3.51

2) คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ทุกตัวรวมกัน มีคาเทากับ 4.41 (ระดับคุณภาพดี)

ซึ่งมากกวา 3.51

ดังนั้นผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของคณะมัณฑนศิลป

สรุปไดวา “ผาน” เกณฑของ สมศ. 



จุดเดนของคณะมัณฑนศิลป

• มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ใหผูเรียนแสดงความคิดสรางสรรค 

• มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหเปนทรัพยากรบุคคลคุณภาพ ที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ระดับชาติ และนานาชาติ

• อาจารย นักศึกษา ศิษยเกาไดรับการยอมรับ ในวงวิชาชีพระดับชาติ นานาชาติ



กิจกรรม/โครงการที่สำคัญของคณะมัณฑนศิลป

• โครงการนิทรรศการถายทอดผลงานการสรางสรรคของคณาจารย
• โครงการนิทรรศการผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปที่ 4
• โครงการไหวครู บูชาครู
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการเพื่อถายทอดองคความรูดานศิลปะ
การออกแบบใหแกเยาวชน “ Art Camp สัญจร”

• โครงการเสนทางของนักออกแบบไทยสูระดับสากล



โครงการนิทรรศการถายทอดผลงานการสรางสรรคของคณาจารย



โครงการนิทรรศการผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปที่ 4



โครงการไหวครู บูชาครู



โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการเพื่อถายทอดองคความรู

ดานศิลปะการออกแบบใหแกเยาวชน “ Art Camp สัญจร”



โครงการเสนทางของนักออกแบบไทยสูระดับสากล



คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไดรับคัดเลือกใหเปนสถาบันหลักในการจัดตั้ง

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค

สาขาการออกแบบ
(Creative Academy : Design) 



จุดที่ควรพัฒนา

• เรงจัดทำแผนสงเสริมบุคลากรสายวิชาการใหมีคุณวุฒิ และตำแหนงทาง
วิชาการตามมาตรฐานของ สกอ.

• สนับสนุนและสรรหาทุนวิจัย สรางสรรคแกบุคลากรใหพัฒนางานวิจัย/
สรางสรรคและเผยแพรสูระดับชาติและนานาชาติ โดยสรางเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอื่นทั้งภายในและตางประเทศ

• เรงสรางมาตรฐานที่เปนแบบอยาง ในการเปนผูนำดานศิลปะการออกแบบ     
โดยผลิตผลงานสรางสรรคออกแบบ /วิจัยที่มีคุณภาพและจัดแสดงหรือตีพิมพ

ในระดับชาติและนานาชาติ



จุดที่ควรพัฒนา

เปาหมายและแผนการพัฒนา

• ระยะสั้น กำหนดเปาหมายและแผนพัฒนาบุคลากรใหไดตำแหนงทาง
วิชาการตามเกณฑและการพัฒนาบุคลากรดานคุณวุฒิอาจารย

• ระยะกลาง กำหนดเปาหมายดานการเผยแพรผลงานสรางสรรคออกแบบ
ของอาจารย/วิทยานิพนธของบัณฑิตศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

• ระยะยาว สรางเครือขายงานสรางสรรค ออกแบบระดับชาติและระดับ
นานาชาติอยางตอเนื่อง



แนวทางเสริม

แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย

• จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานทางวิชาการ 
พัฒนาดานคุณวุฒิอาจารย และการแผยแพร นำเสนอผลงานการ

ออกแบบสรางสรรคระดับชาติ และนานาชาติ

• แผนจัดทำความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายใน 
และตางประเทศ ตามโครงการสถาบันเศรษฐกิจสรางสรรค



สถาบันการศึกษา

ดานศิลปะการออกแบบ

ที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ

ในภูมิภาคเอเชีย



ผูนำดานการเรียนรูและสรางสรรค
ศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ


