คำนำ
หนังสือคูมืออาจารยเลมน4้ จัดทำขึ้นเพื่อเ<นคูมือใหอาจารยและบุคลากรสายวEชาการคณะมัณฑนศิลปได
ทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชประโยชน ไดอยางถูกตองและเ<นไปในแนวทางเดียวกัน คณะ
มัณฑนศิลปไดรวบรวมเนS้อหาสาระที่คาดวาจะเ<นประโยชนตออาจารยในดานตางๆ ไดแก ขอมูลที่เกี่ยวกับคณะ
มัณฑนศิลป อาทิ แผนยุทธศาสตร แผนจัดการศึกษาสาขาศิลปะการออกแบบ แผนยุทธศาสตรการวEจัยและสรางสรรค
สรXปสาระของระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่มีผลบังคับใชในZจจุบัน ดานงาน
กิจการนักศึกษา ดานการบรEหารจัดการที่เกี่ยวของกับการเร[ยนการสอน และภาระงานของอาจารย
สำหรับรายละเอียดของระเบียบ ขอบังคับ ประกาศฯ หร^อเอกสารที่อางถึงฉบับสมบูรณ คณะฯ ไดจัดสง
ขอมูลไวที่แตละภาควEชา และบางสวนขอมูลที่เผยแพรใหทราบทั่วไปที่ www.decorate.su.ac.th เพื่อที่อาจารยจะ
สามารถคนหาขอมูลที่เกี่ยวของไดเพิ`มเติม หร^ออาจารยอาจสอบถามหัวหนางาน และเจาหนาที่สำนักงานเลขานุการ
คณะ ผูรับผิดชอบในแตละสายงานไดตลอดเวลา
ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานผูรวบรวมและนำเสนอขอมูลที่มีประโยชน และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทำ
คูมืออาจารยคณะมัณฑนศิลป มหาวEทยาลัยศิลปากร ไว ณ โอกาสน4้

(รองศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน)
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
เมษายน 2554
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ศาสตราจารยศิลป พีระศร[
ภาพถายโดย อวบ สาณะเสน
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ประวัติและพัฒนาการคณะมัณฑนศิลป
คณะมัณฑนศิลป ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ดวยดำรEของทานศาสตราจารย ศิลป
พีระศร[ และไดเhดรับนักศึกษารXนแรกสาขาวEชาศิลปตกแตง (Decorative Arts) iการศึกษา2499 สำหรับชื่อ “คณะ
มัณฑนศิลป” มีที่มาจากการบัญญัติชื่อภาษาไทยวา “คณะมัณฑนะศิลป” โดยทานพระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ)
ซึ่งตอมา ไดมีการดำเนินการปรับแกใหถูกตองกับภาษาเขียนเ<น “คณะมัณฑนศิลป” ในi พ.ศ. 2517 และทาน
ศาสตราจารยศิลป พีระศร[ ไดจัดสรางหลักสูตรสาขาวEชาศิลปตกแตง 4 i (3 iสำหรับระดับอนุปรEญญา และ 4 i
สำหรับระดับปรEญญาตร[) โดยศาสตราจารยศิลป พีระศร[ ไดรักษาการในตำแหนjงคณบดีคนแรก ขณะที่ผูรักษาการใน
ตำแหนjงผูอำนวยการมหาวEทยาลัยศิลปากร (เทียบเทาอธEการบดีมหาวEทยาลัย)ชวงเวลานั้น คือ หลวงวEเชียรแพทยาคม
(อธEบดีกรมศิลปากร)
ระหวาง พ.ศ. 2499-2516 คณะมัณฑนศิลป ไดจัดการศึกษาเพียงสาขาวEชาเดียวคือ สาขาวEชาศิลปตกแตง
ในเวลานั้นเร[ยกชื่อสาขาวEชามัณฑนศิลป เร[ยกตามชื่อคณะวEชา โดยมีเพียง 2 ระดับการศึกษา คือ ระดับอนุปรEญญา
หลักสูตร 3 i และระดับปรEญญาตร[หลักสูตร 4 i ผูสำเร็จการศึกษาจะไดรับวุฒิอนุปรEญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป)
และปรEญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป) ตามลำดับ
ตอมาระหวางi พ.ศ. 2517-2544 ไดมีการปรับปรXงและพัฒนาโครงสรางหลักสูตรเ<นการจัดการศึกษา
เฉพาะระดับปรEญญาตร[ ไมมีการรับนักศึกษาระดับอนุปรEญญา พรอมทั้งขยายสาขาวEชาเพิ`มขึ้น กระทั่งZจจุบันiการ
ศึกษา 2554 คณะมัณฑนศิลปมีหลักสูตรรวม 14 หลักสูตร เhดสอนระดับปรEญญาตร[ 7 สาขาวEชา คือ สาขาการ
ออกแบบภายใน สาขาการออกแบบนิเทศศิลป สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ สาขาประยุกตศิลปศึกษา สาขาเคร^่อง
เคลือบดินเผา สาขาการออกแบบเคร^่องประดับ สาขาการออกแบบเคร^่องแตงกาย (โครงการพิเศษ) ระดับปรEญญาโทเอก รวม 6 หลักสูตร โดยในi พ.ศ.2541 ไดเhดสอนระดับปรEญญาโท 3 สาขาวEชา คือ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป
สาขาประยุกตศิลปศึกษา สาขาเคร^่องเคลือบดินเผา i พ.ศ. 2547 เhดสาขาการออกแบบภายใน iการศึกษา 2551
เhดสอนสาขาวEชาศิลปะการออกแบบระดับปรEญญาโท-เอก (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวEชาออกแบบผลิตภัณฑ
และในiการศึกษา 2554 เรE`มเhดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวEชาการออกแบบเคร^่องประดับ ตามลำดับ
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ปรัชญา

บัณฑิตคณะมัณฑนศิลปเ<นผูมีความรl ความสามารถในการสรางสรรคงานทางดานมัณฑนศิลป เ<นผูรอบรl
มีทัศนคติอันดีงาม รlจักคิด วEนิจฉัย มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาตนเอง
มีคุณธรรมและนำคุณประโยชนมาสูสังคม
(ผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553)

ปณิธาน

สรางบัณฑิตใหมีคุณธรรมและภูมิZญญา ดวยความคิดสรางสรรค ในศิลปวEทยาการ
เพื่อรวมพัฒนาสังคมไทยใหยั่งยืน โดยมุงเนนการผลิตนักออกแบบที่มีความรl
ความชำนาญในวEชาชีพ และความรับผิดชอบตอสังคมที่ดี
(ผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553)

วEสัยทัศน

ผูนำดานการเร[ยนรlและสรางสรรคศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ
The Leader of Learning and Creating International Design Arts
(ผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553
และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ใหความเห็นชอบการปรับวEสัยทัศนภาษาอังกฤษ)
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พันธกิจ

• ผลิตบุคลากรผูมีความรlความสามารถในวEชาชีพชั้นสูงสาขามัณฑนศิลป ใหเ<นผูเพียบพรอมดานความ
คิด สติZญญา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
• สงเสรEมการคนควา วEจัยและสรางสรรคผลงาน เพื่อพัฒนาความกาวหนาทางวEชาการ และวEชาชีพชั้นสูง
• ใหบรEการทางวEชาการแกสังคมตามศักยภาพที่มีอยู เพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคนิควEทยาการ การ
สรางสรรค และการพัฒนาวEถีชีวEตที่เหมาะสมในสังคม
• ทำนุบำรXงและสงเสรEมศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ`งในเร^่องของศิลปวัฒนธรรมไทย และการ
ประยุกตศิลปะอันเ<นเอกลักษณของชาติ ใหประสานกลมกลืนกับคุณคาใชสอยของการออกแบบสมัยใหม
(ผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16
กันยายน 2553)

วัตถุประสงค

• จัดการเร[ยนการสอนที่เนนผูเร[ยนเ<นสำคัญทุกหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร วEธ[การสอน และบุคลากรมีการ
พัฒนาอยางตอเนSmอง
• วEจัย สรางสรรคในสาขาวEชามัณฑนศิลปและสาขาวEชาที่เกี่ยวของ เพื่อสรางองคความรl พัฒนาการเร[ยน
การสอน และพัฒนาชุมชนสังคม
• จัดกิจกรรมบรEการวEชาการ เพื่อเผยแพรองคความรlและเพื่อเสรEมสรางความเขมแข็งชุมชน และรวมมือ
กับองคกรภาครัฐ เอกชน หร^อวงวEชาชีพ
• เผยแพรผลงานศิลปะการออกแบบของบุคลากรและนักศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ
• ปรับปรXงระบบบรEหารจัดการใหมีประสิทธEภาพ เพื่อพัฒนาการศึกษา การวEจัยสรางสรรค
• พัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

(ผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553)

7

แผนยุทธศาสตรคณะมัณฑนศิลป พ.ศ. 2554 – 2563
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการจัดการเร[ยนการสอน
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเร[ยนการสอนโดยเนนใหผูเร[ยนมีความคิดสรางสรรค
เปาประสงค

เพื่อผลิตบัณฑิตใหเ<นผูมีความรl ความสามารถในการสรางสรรคงานทางดานมัณฑนศิลป
มีความรอบรl ทัศนคติอันดีงาม รlจักคิด วEนิจฉัย และมีความคิดสรางสรรค

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

• รอยละของหลักสูตรไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานของ สกอ.
• รอยละของหลักสูตรมีลักษณะเชิงสรางสรรค
• รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาปรับปรXงอยางสรางสรรคตอจำนวนหลักสูตร
ที่ตองปรับปรXงทั้งหมด
• รอยละ ของผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำหร^อประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา 1 i

นโยบายที่ 1

การปรับปรXงและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ.
กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

1.1 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเร[ยน 1.1.1 จัดใหมีระบบและกลไกในการ (1) จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรใหได
การสอนเพื่อใหผูเร[ยนมีความคิด
สงเสรEมการพัฒนาการเร[ยนการสอน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
สรางสรรค
• แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรXงและ
พัฒนาหลักสูตรสาขาวEชาตางๆ
ของคณะ
• สงเสรEม/สนับสนุนใหมีการวEจัยเพื่อ
พัฒนาการเร[ยนการสอน
• ทบทวนและปรับระเบียบ/ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับการจัดการเร[ยนการ
สอนใหเอื้อตอการพัฒนาหลักสูตร
แบบยืดหยุนและหลากหลาย
1.1.2 สงเสรEมใหมีการจัดการเร[ยน
การสอนที่เนนผูเร[ยนเ<นสำคัญ

นโยบายที่ 2

(1) สงเสรEมและพัฒนาศักยภาพดาน
การจัดการเร[ยนการสอนของ
อาจารยโครงการoกอบรมดานการ
จัดการเร[ยนการสอน

การปรับปรXงและพัฒนาหลักสูตรใหมีลักษณะเชิงสรางสรรค
8

กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

2.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เร[ยนการสอนใหมีลักษณะเชิง
สรางสรรค

2.1.1 พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ
ที่สงเสรEมใหผูเร[ยนมีความคิด
สรางสรรค และนำไปใชตอบสนอง
ความตองการของสังคมไดจรEง

(1) ปรับปรXงและพัฒนาหลักสูตรเชิง
บูรณาการ ระดับปรEญญาตร[และ
ระดับปรEญญาโท
• โครงการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวEชาการออกแบบเคร^่อง
ประดับ

2.1.2 ผลักดันใหมีการเhดหลักสูตร
ใหมในลักษณะหลักสูตรสรางสรรค

(1) กำหนดใหหลักสูตรสรางสรรค
เ<นเง^่อนไขในการเhดหลักสูตรใหม
โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา
• โครงการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาศิลปะการออกแบบ
• โครงการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาการบรEหารจัดการการ
ออกแบบ
• โครงการหลักสูตรศิลปดุษฎี
บัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ
(ไทย)

2.2 สงเสรEมใหเกิดความรวมมือใน
การจัดการเร[ยนการสอนกับหนjวย
งานภายนอกทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

2.2.1 สรางความรวมมือจากทุกภาค (1) จัดทำแผนความรวมมือสหกิจ
สวนในการจัดการเร[ยนการสอนใน ศึกษาระหวางคณะวEชากับหนjวยงาน
รlปแบบสหกิจศึกษา
ภาครัฐ/เอกชน
2.2.2 สงเสรEมสนับสนุนใหมีความ
รวมมือและการแลกเปลี่ยนทาง
วEชาการกับสถาบัน องคกรและ
หนjวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ระดับชาติและนานาชาติ ในการ
จัดการเร[ยนการสอนรวมกัน

(1) จัดทำขอตกลงความรวมมือทาง
วEชาการกับสถาบันการศึกษาอื่นใน
ระดับนานาชาติ
(2) สงเสรEมสนับสนุนการใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนทางดานวEชาการ
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นโยบายที่ 3

พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

3.1 พัฒนาระบบและกลไกการ
ติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต

3.1.1 จัดใหมีระบบการติดตามและ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตร

(1) จัดทำฐานขอมูลการติดตามและ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต
• สำรวจภาวะการมีงานทำของ
บัณฑิต

นโยบายที่ 4

พัฒนาระบบและกลไกในการจัดการเร[ยนการสอน
กลยุทธที่

มาตรการที่

4.1 พัฒนาการจัดการเร[ยนการสอน 4.1.1 พัฒนาการจัดการเร[ยนการ
เพื่อใหผูเร[ยนมีความคิดสรางสรรค สอนเพือ่ สงเสรEมใหผูเร[ยนมีความคิด
สรางสรรคและนำไปใชตอบสนอง
ความตองการของสังคมไดจรEง

4.1.2 สงเสรEมใหมีการจัดการเร[ยน
การสอนที่เนนผูเร[ยนเ<นสำคัญ

แผนปฏิบัติ
(1) กำหนดใหมีหนjวยงาน/คณะ
กรรมการสงเสรEมและพัฒนาดาน
การเร[ยนการสอน
(2) สำรวจภาวะการมีงานทำของ
บัณฑิตและความพึงพอใจของผูจาง
งาน
(1) กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงคของบัณฑิตมหาวEทยาลัย
ศิลปากร
• ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร^่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 : การพัฒนา
รายละเอียดของรายวEชาใหมี
คุณภาพ
(2) พัฒนาการเร[ยนการสอนโดยเนน
เพิ`มทักษะภาษาตางประเทศ
เทคโนโลยี และการเร[ยนรlดวย
ตนเอง
• จัดทำรายวEชาพื้นฐานและ เร^่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา รายวEชาศึกษาทั่วไปใน
รlปแบบ E-learning
• โครงการศูนยเร[ยนรlดวยตนเอง
คณะมัณฑนศิลป
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กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

4.1.3 พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ
ที่สงเสรEมใหผูเร[ยนมีความคิด
สรางสรรค และนำไปใชตอบสนอง
ความตองการของสังคม

(1) พัฒนากลุมรายวEชาศึกษาทั่วไป
ใหเ<นไปตามปรัชญาการศึกษาของ
วEชาศึกษาทั่วไป
• ปรับปรXงการจัดการศึกษาของกลุม
รายวEชาศึกษาทั่วไปใหนักศึกษามี
พื้นความรlและความคิดสรางสรรค
และบูรณาการศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 2
การปรับปรXงและพัฒนาดานกิจการนักศึกษาเ<นแหลงเร[ยนรlระบบคุณคาและมีความรับผิดชอบตอสังคม
เปาประสงค

นักศึกษามีแหลงเร[ยนรlระบบคุณคาและความรับผิดชอบตอสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

จำนวนนักศึกษาหร^อศิษยเกาไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง ที่มีลักษณะ
เชิงสรางสรรค คุณธรรม จรEยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม

นโยบายที่ 5

การปรับปรXงและพัฒนาดานกิจการนักศึกษาใหมีความเขมแข็ง
กลยุทธที่

มาตรการที่

5.1 สงเสรEมการดำเนินงานดาน
5.1.1 จัดใหมีระบบและกลไกการ
กิจการนักศึกษาอยางเ<นรlปธรรม มี พัฒนาศักยภาพผูนำนักศึกษา
ศักยภาพ และความเขมแข็ง
องคกรนักศึกษา และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เกี่ยวของกับงานกิจการ
นักศึกษาอยางเ<นรlปธรรม

แผนปฏิบัติ
(1) จัดทำแผนพัฒนาดานกิจการ
นักศึกษาอยางเ<นรlปธรรม
• แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะ
มัณฑนศิลป ประจำi
(2) จัดกิจกรรมสรางความรวมมือ
ภายในระหวางฝายกิจการนักศึกษา
คณะวEชา สภานักศึกษา และสโมสร
นักศึกษา
• โครงการที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
นักศึกษา โดยคณะกรรมการ
นักศึกษา
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กลยุทธที่

5.2 เสรEมสรางนักศึกษาใหมี
คุณธรรม จรEยธรรม จรรยาบรรณ
วEชาชีพ

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

5.1.2 จัดสรรทรัพยากร สำหรับการ
พัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับเปา
หมายการพัฒนาบัณฑิตที่มีความคิด
สรางสรรค คุณธรรม จรEยธรรมตอ
สังคม

(1) กำหนดหลักเกณฑใหมีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงาน
ดานกิจการนักศึกษาอยางชัดเจน
• การสำรวจความตองการ
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนานักศึกษา
• จัดสรรงบประมาณประจำi
สำหรับกิจกรรมนักศึกษา

5.1.3 สรางเคร^อขายความรวมมือ
ผูนำนักศึกษากับสถาบันการศึกษา
อื่น/ระหวางคณะวEชา

(1) สงเสรEมใหผูนำนักศึกษาสราง
เคร^อขายความรวมมือผูนำนักศึกษา
กับสถาบันการศึกษาอื่น
• โครงการสัมมนาเชิงวEชาการและ
ปฏิบัติการสาขาวEชาของคณะวEชา
กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

5.2.1 สนับสนุนการจัดโครงการ/
กิจกรรมดานคุณธรรม จรEยธรรม
จรรยาบรรณทางวEชาชีพ

(1) สงเสรEมการพัฒนานักศึกษาใหมี
คุณธรรม จรEยธรรมควบคูกับการ
พัฒนาดานวEชาการและวEชาชีพ
• โครงการกิจกรรมนักศึกษา ดาน
คุณธรรม จรEยธรรม ดานวEชาการ
จรรยาบรรณวEชาชีพ
• โครงการกิจกรรมประกวดแขงขัน
ดานศิลปะการออกแบบ

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเร[ยนรl และความคิดสรางสรรค
เปาประสงค

คณะฯมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเร[ยนรlและกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

• จำนวนแหลงเร[ยนรlที่เพิ`มขึ้น หร^อพัฒนาใหตอบสนองกับความตองการของนักศึกษา
• รอยละของนักศึกษามีความพึงพอใจในแหลงเร[ยนรl
• จำนวนโครงการที่สงเสรEมใหบุคลากร/นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาและแกไข
สภาพแวดลอมของคณะ

นโยบายที่ 6

บรEหารจัดการพื้นที่และสภาพแวดลอมทางการศึกษา ใหมีแหลงเร[ยนรlที่เอื้อใหเกิดการเร[ยนรl
และความคิดสรางสรรค
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นโยบายที่ 7

พัฒนาแหลงเร[ยนรlและสภาพแวดลอมทางการศึกษา
กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

7.1 บรEหารจัดการพื้นที่และสภาพ
แวดลอมทางการศึกษา ใหมีแหลง
เร[ยนรlที่เอื้อใหเกิดการเร[ยนรlและ
ความคิดสรางสรรค

7.1.1 พัฒนาสภาพแวดลอมทางการ (1) จัดพื้นที่เพื่อใหเกิดการเร[ยนรl
ศึกษาของคณะฯ ใหมีศักยภาพ เอื้อ อยางสรางสรรค
ตอการเร[ยนรlและสงเสรEมใหเกิด
• สำรวจความตองการประสิทธEภาพ
ความคิดสรางสรรคของนักศึกษา
แหลงเร[ยนรlของนักศึกษา

7.2 สนับสนุนสื่อ อุปกรณและ
ทรัพยากรตางๆ ที่เ<นประโยชนตอ
การเร[ยนรlของนักศึกษา

7.2.1 พัฒนาทรัพยากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธEภาพ มีความเพียงพอตอ
การใชงานและมีความทันสมัย

(1) จัดหาสื่อ อุปกรณและทรัพยากร
ตาง ๆ ที่เ<นประโยชนตอการเร[ยนรl
ของนักศึกษา
• โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณและ
ทรัพยากรตาง ๆ ที่เ<นประโยชน
ตอการเร[ยนรlของนักศึกษา

7.2.2 สงเสรEมใหบุคลากรและ
นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกZญหาทางกายภาพหร^อสภาพ
แวดลอมทั้งสองวEทยาเขตของคณะฯ
ใหเ<นแบบอยางที่ดีของสังคม

(1) โครงการสงเสรEมใหบุคลากรและ
นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกZญหาทางกายภาพหร^อสภาพ
แวดลอมทุกวEทยาเขตของคณะฯ
• โครงการสำรวจความคิดเห็นใน
การพัฒนาและแกZญหาทาง
กายภาพหร^อสภาพแวดลอม
• โครงการสงเสรEมการใชพลังงานให
เกิดประโยชนสูงสุด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวEจัยและสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 4
การสรางความเ<นเลิศดานการวEจัยเชิงสรางสรรค
เปาประสงค

เ<นคณะวEชาวEจัยเชิงสรางสรรค สาขาศิลปะการออกแบบ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

• รอยละของงานวEจัยหร^องานสรางสรรคที่มีการตีพิมพหร^อเผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาติ/การไดรับสิทธEบัตร และอนุสิทธEบัตรตออาจารยประจำและนักวEจัยประจำ
• จำนวนเงEนสนับสนุนงานวEจัยหร^องานสรางสรรคทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตออาจารยประจำและนักวEจัยประจำ บาท/i
• รอยละของผลงานวEจัยหร^องานสรางสรรคที่นำไปใชประโยชนในการแกไขZญหา/พัฒนา
สังคมไดตอผลงานวEจัยหร^องานสรางสรรคทั้งหมด
13
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ผลักดันและพัฒนาผลงานวEจัยและสรางสรรคของคณะฯ
กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

8.1 สงเสรEม และผลักดันใหเกิดงาน
วEจัยเชิงสรางสรรค นวัตกรรม และ
การนำไปใชประโยชน

8.1.1 จัดใหมีระบบและกลไกในการ
พัฒนาศักยภาพการวEจัย/สรางสรรค
และเผยแพรงานวEจัย/สรางสรรค

(1) จัดทำแผนแมบทการวEจัย/
สรางสรรคใหสอดคลองกับแผน
แมบทการวEจัยของมหาวEทยาลัย
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ระดมความคิดเห็นเร^่อง การ
พัฒนาหลักสูตรการเร[ยนการสอน
และการบรEหารจัดการคณะฯ
(2) กำหนดนโยบายใหมีการทำงาน
วEจัยเชิงบูรณาการ
• โครงการแสดงนิทรรศการผลงาน
สรางสรรคของคณาจารยประจำ
คณะฯ
(3) สนับสนุนงบประมาณoกอบรม
เขียนโครงรางงานวEจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนจากภายนอกและไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนขอเสนอโครงการวEจัย/
สรางสรรค
(4) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการ
เขียนโครงรางงานวEจัย (Research
Proposal Development Grant)
สำหรับการเสนอขอทุนสนับสนุนจาก
แหลงทุนภายนอก
(5) สนับสนุนงบประมาณในการแปล
ผลงานวEจัยเ<นภาษาตางประเทศ
เพื่อตีพิมพเผยแพรเ<นภาษาตาง
ประเทศเพื่อตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติ
(6) จัดสรรทุนพัฒนาผลงานวEจัย/
งานสรางสรรค
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กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ
(7) สนับสนุนเงEนรางวัลใหอาจารยที่
สามารถผลิตผลงานวEจัย/สรางสรรค
ที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธEบัตร
(8) สนับสนุนคาใชจายในการจด
ทะเบียนสิทธEบัตรหร^ออนุสิทธEบัตร
(9) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการจัด
ทำ/เผยแพรโครงการวEจัย/สรางสรรค
(10) จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
เฉพาะนักวEจัยรXนใหม

8.2 สรางเคร^อขายความรวมมือกับ
หนjวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแสวงหาแหลงทุนใหม ๆ

8.2.1 สงเสรEมใหมีการทำสัญญา
(1) สนับสนุนการทำโครงการวEจัย
ความรวมมือกับหนjวยงานภายนอกที่ รวมกับภาครัฐและเอกชน
มีทุนสนับสนุนการทำวEจัย
(2) แสวงหาความรวมมือทางดาน
การวEจัยกับมหาวEทยาลัย/หนjวยงาน
ระดับนานาชาติ
• โครงการสาธEตการใชวัสดุกอสราง
ในการออกแบบตกแตงภายใน
ที่พักอาศัยโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อกรณ4ศึกษา บานเอื้อ
อาทร รังสิตคลองสาม ปทุมธาน4
• โครงการถายทอดองคความรlเพื่อ
การวEจารณงานทางการออกแบบ
พื้นที่ภายใน
• การนำเสนอภาพลักษณเคร^่อง
ประดับไทยสูเวทีแฟชั่นระดับ
สากล : โครงการสรางตราสินคา
เคร^่องประดับชาติพันธุรวมสมัยที่
มีรากฐานจากภูมิZญญาทองถิ`น
• การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑตนแบบจากผือวัสดุ
ธรรมชาติในทองถิ`น
• การออกแบบพัฒนาเคร^่องขึ้นรlป
พลาสติกแผนระบบสูญญากาศ
เพื่อการสาธEตและสรางตนแบบ
ผลิตภัณฑ
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มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

8.2.2 สนับสนุนใหนำZญหาหร^อ
(1) สนับสนุนการทำโครงการวEจัย
ความตองการของกลุมอุตสาหกรรม รวมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน
หร^อธุรกิจและชุมชนหร^อสังคม มาใช
เ<นโจทยวEจัย หร^อเ<นสวนหนึ่งใน
การจัดการเร[ยนการสอนและการ
พัฒนาหลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานบรEการวEชาการ
ยุทธศาสตรที่ 5
การสรางความเขมแข็งใหชุมชน และสังคมโดยการใหบรEการทางวEชาการอยางเ<นระบบและ ตอเนSmอง
พรอมทั้งเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค

เ<นแหลงถายทอดองคความรlแกชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

• รอยละของโครงการบรEการวEชาการและวEชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา/
แกZญหาและเสรEมสรางความเขมแข็ง หร^อมีการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หร^อสงเสรEมเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) แกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ/
นานาชาติ ตอโครงการบรEการวEชาการทั้งหมด
• รอยละของผูรับบรEการมีความพึงพอใจ

นโยบายที่ 9

ปรับและพัฒนาระบบการบรEหารจัดการดานการบรEการวEชาการใหมีลักษณะเชิงรXก
กลยุทธที่

9.1 สรางความเขมแข็งดานการ
บรEการวEชาการใหเ<นกลไกในการ
สรางรายไดของคณะ

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

9.1.1 ปรับบทบาท ระบบการบรEหาร
จัดการใหม และแผนดำเนินงานดาน
การบรEการวEชาการใหมีลักษณะเชิง
รXก ใหเ<นแหลงสรางรายไดของ
คณะวEชา

(1) ปรับโครงสราง/กระบวนงานใน
เชิงรXก โดยหาชองทาง/กลุมเปา
หมายใหมเพื่อเพิ`มรายไดใหกับคณะ
วEชา
• โครงการศูนยนวัตกรรม คณะ
มัณฑนศิลป
(2) แสวงหาแหลงทุนและความรวม
มือกับทุกภาคสวนในการใหบรEการ
วEชาการในรlปแบบที่หลากหลาย
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การใหบรEการวEชาการเพื่อสรางความเขมแข็งแกชุมชน
กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

10.1 ใหบรEการวEชาการที่สรางคุณคา
แกมหาวEทยาลัยและเพิ`มคุณคาแก
ชุมชนใหเขมแข็งและมีประสิทธEภาพ
มากขึ้น โดยมีรlปแบบการใหบรEการ
วEชาการที่มีความหลากหลาย

10.1.1 พัฒนาการใหบรEการวEชาการ
โดยพัฒนามาจากงานวEชาการหร^อ
งานวEจัยของคณะ รวมทั้งมีรlปแบบ
การใหบรEการวEชาการที่มีความหลาก
หลาย ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสรEมสรางความเขมแข็ง
ใหชุมชน

(1) จัดทำแผนงานการใหบรEการ
วEชาการที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน สังคม โดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และนำไป
สูการเกิดรายไดชุมชน
• โครงการสำรวจความตองการ
เกี่ยวกับบรEการวEชาการและ
วEชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนา/แกไขZญหาของชุมชน
สังคม
(2) สงเสรEมและเผยแพรปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หร^อสงเสรEม
เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative
Economy) แกชุมชน สังคม
• โครงการบรEการวEชาการที่มีรlปแบบ
การใหบรEการวEชาการที่มีความ
หลากหลาย ตอบสนองความ
ตองการพัฒนา และเสรEมสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน
• โครงการบรEการวEชาการที่สราง
องคความรlและชวยเพิ`มรายไดแก
ชุมชน สังคม โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

10.2 พัฒนาระบบและกลไกการจัด
เก็บและติกตามขอมูลดานการให
บรEการวEชาการ

10.2.1 จัดใหมีระบบการจัดเก็บและ
ติดตามขอมูลดานการใหบรEการ
วEชาการ

(1) จัดทำฐานขอมูลดานการให
บรEการวEชาการ

10.3 พัฒนาคุณภาพงานบรEการ
10.3.1 สนับสนุนการจัดทำโครงการ (1) จัดโครงการบรEการวEชาการ ที่
วEชาการใหเขมแข็งและสรางงานวEจัย วEจัยที่ตอบสนองกับความตองการ
ตอบสนองกับความตองการพัฒนา/
ที่สามารถนำไปใชบรEการวEชาการได พัฒนา/แกZญหาของชุมชน
แกไขZญหาของชุมชน
10.4 มีการประเมินผลการดำเนิน
งานจากการใหบรEการวEชาการเพื่อ
ปรับปรXงการดำเนินงานใหดีขึ้น

10.4.1 จัดใหมีระบบการประเมินผล
การดำเนินงานจากการใหบรEการ
วEชาการ

(1) โครงการประเมินผลการดำเนิน
งานจากการใหบรEการวEชาการ
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10.5 ใหบรEการวEชาการแกชุมชน
สังคมและประเทศชาติในรlปแบบตาง
ๆ ตามความถนัดและในดานที่คณะ
มีความเชี่ยวชาญหร^อมีการบูรณา
การรวมกับสาขาอื่นๆ การใหบรEการ
อาจใหเปลาโดยไมคิดคาบรEการ หร^อ
อาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม
ใหทั้งองคกรภาครัฐและเอกชน
องคการอิสระ องคการสาธารณะ
ชุมชน และสังคมโดยกวาง รlปแบบ
การใหบรEการมีความ
หลากหลาย

10.5.1 ใหบรEการวEชาการแกชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ในรlปแบ
ตางๆ ตามความถนัด และในดานที่
คณะวEชามีความเชี่ยวชาญหร^อมี
การบูรณาการรวมกับสาขาอื่น ๆ

(1) โครงการบรEการวEชาการในรlป
แบบที่หลากหลายตามความถนัดใน
ดานที่คณะมีความเชี่ยวชาญ หร^อมี
การบูรณาการกับสาขาอื่น ๆ

10.5.2 ใหบรEการวEชาการโดยคิดคา
ใชจายตามความเหมาะสม ทั้ง
องคกรภาครัฐและเอกชน องคกร
อิสระ องคกรสาธารณะ ฯลฯ

(1) โครงการบรEการวEชาการที่จัดให
ชุมชน และสังคม โดยไมคิดคาใช
จาย (โครงการจากงบประมาณ
แผนดิน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานทำนุบำรXงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 6
การอนุรักษและสงเสรEมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
รวมทั้งการประยุกตใชเพื่อรักษาคุณคาและเพิ`มคุณคาในระดับชาติและนานาชาติ
เปาประสงค

เ<นผูนำในการอนุรักษและประยุกตใชศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพิ`มคุณคาและมูลคาในระดับ
ชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

• รอยละของโครงการทำนุบำรXงศิลปวัฒนธรรมเ<นโครงการเพื่อการอนุรักษและสงเสรEม
เอกลักษณของชาติ
• รอยละของโครงการทำนุบำรXงศิลปวัฒนธรรมที่นำความรlมาประยุกตใชเพื่อรักษา
คุณคาหร^อเพิ`มมูลคาตอโครงการทำนุบำรXงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด

นโยบายที่ 11

จัดตั้งสถาบันดานศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธที่

11.1 จัดตั้งศูนยขอมูลเพื่อการเร[ยน
รlทางศิลปะ วัฒนธรรม และมรดก
ของชาติ

มาตรการที่
11.1.1 เ<นศูนยขอมูล/เร[ยนรlทาง
ดานศิลปะการออกแบบ และการ
สรางสรรค

แผนปฏิบัติ
(1) โครงการจัดทำฐานขอมูลดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม ดานออกแบบ
และสรางสรรค
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กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

11.2 ผลักดันใหมีการนำผลงานที่
11.2.1 ประสานงานและสงเสรEมใหมี (1) แสวงหาความรวมมือ และแหลง
จัดการแสดงใหเ<นรlปแบบที่สามารถ การปรับเปลี่ยนวEธ[การเผยแพรผล
ทุนจากภายนอก
นำมาใชประโยชน
งานศิลปะและงานสรางสรรค

นโยบายที่ 12

อนุรักษและสงเสรEมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
กลยุทธที่

12.1 มีระบบและกลไกควบคุมการ
ดำเนินงานดานการทำนุบำรXงศิลป
วัฒนธรรมใหเ<นไปอยางมี
ประสิทธEภาพและคุณภาพ

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

12.1.1 จัดใหมีระบบและกลไกเพื่อ
การทำนุบำรXงศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวEทยาลัยศิลปากร และมี
ประโยชนโดยตรงตอชุมชน

(1) แผนงานการดำเนินงานดานการ
ทำนุบำรXงศิลปวัฒนธรรมสอดคลอง
กับอัตลักษณของมหาวEทยาลัย
ศิลปากร และมีประโยชนโดยตรงตอ
ชุมชน

12.1.2 มีการบูรณาการทำนุบำรXง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับงานวEจัย และ
การบรEการวEชาการ แตละสาขาวEชา

(1) โครงการทำนุบำรXงศิลป
วัฒนธรรม มีการบูรณาการเขากับ
งานวEจัยและงานบรEการวEชาการ

12.2 พัฒนามาตรฐานการทำนุบำรXง 12.2.1 เชื่อมโยงความรlทองถิ`นสู
ศิลปวัฒนธรรม 5 ดาน ไดแก
สากลอันจะเ<นกลไกในการrนฟู
มาตรฐานดานนโยบาย ดานการสง อนุรักษ สืบสาน พัฒนา
เสรEม ดานการสนับสนุน ดานการ
สรางมาตรฐาน และดานการเผย
แพรศิลปวัฒนธรรม เ<นไปอยางมี
ประสิทธEภาพและคุณภาพ

12.2.2 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมรวม
สมัยในเชิงสรางสรรค

(1) โครงการสงเสรEมและสนับสนุน
ใหเกิดความเชื่อมโยงความรlทองถิ`น
ใน เชิงrนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา
เชน โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ
ขนบธรรมเน4ยมประเพณ4 ความเชื่อ
ศาสนา ภาษา ศิลปกรรม การละเลน
การแตงกาย วEถีชีวEต ฯลฯ โดย
ความรวมมือทางดานศิลปะ และ
วัฒนธรรมกับภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ระดับทองถิ`น ระดับชาติ และ
นานาชาติ
(1) โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัยในเชิงสรางสรรค เชน
ศิลปะวัฒนธรรมในยุคใหม ดวย
ระบบดิจิตอล
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กลยุทธที่

12.3 จัดตั้งศูนยขอมูลเพื่อการเร[ยน
รlทางศิลปะวัฒนธรรม และมรดก
ของชาติ

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

12.2.3 สงเสรEมภูมิZญญาไทย/
ภูมิZญญาทองถิ`น ใหเ<นรากฐาน
การพัฒนาองคความรlที่ดีขึ้น

(1) โครงการสงเสรEมสนับสนุนใหเกิด
ความรl ความเขาใจ และตระหนักใน
ความสำคัญของภูมิZญญาไทย/
ภูมิZญญาทองถิ`น สามารถนำมา
พัฒนา ใหเกิดรายไดใหกับทองถิ`น

12.2.4 สนับสนุนและสงเสรEมใหมี
การนำศิลปะและวัฒนธรรมมาใชใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค
(Creative Economy)

(1) โครงการดานการออกแบบสื่อ
สิ`งพิมพ โฆษณา การตกแตงและ
การกอสรางเชิงสรางสรรค
(2) โครงการผลิตวัสดุเชิงสรางสรรค
(3) โครงการอนุรักษงานศิลปและ
สืบสานวัฒนธรรมไทยเชิงสรางสรรค

12.3.1 เ<นศูนยขอมูล/เร[ยนรlทาง
ดานศิลปะการออกแบบ และงาน
สรางสรรค

(1) โครงการศูนยเร[ยนรlดวยตนเอง
ทางดานศิลปะ การออกแบบ งาน
สรางสรรค
• แผนการประชาสัมพันธศูนยเร[ยนรl
ดวยตนเอง เพื่อการเร[ยนรlทางศิลป
วัฒนธรรมและมรดกของชาติ ใหเ<น
ที่รlจักทั้งในระดับชาติ นานาชาติ

12.3.2 สรางเคร^อขายความรวมมือ (1) โครงการเคร^อขายสารสนเทศ
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรมกับภาค ดานศิลปะและการออกแบบ
รัฐและเอกชน ทั้งระดับทองถิ`น
ระดับชาติ และนานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบรEหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 7
การบรEหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธEภาพ เพื่อการเ<มหาวEทยาลัยแหงการสรางสรรค
เปาประสงคที่ 1

บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

• รอยละของบุคลากรทุกระดับสามารถสรางสรรคผลงานตามสายงาน เพื่อการพัฒนา
องคกรอยางมีประสิทธEภาพตอจำนวนบุคลากรทั้งหมด
• ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
• รอยละของอาจารยที่มีตำแหนjงทางวEชาการตอจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด
มีแผนพัฒนาบุคลากรสายบรEหารและปฏิบัติการ
• รอยละของบุคลากรสายบรEหารและปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนา

นโยบายที่ 13

การปรับปรXงระเบียบ/ขอบังคับ

นโยบายที่ 14

การปรับโครงสรางการบรEหาร/สำนักงานฯ ใหเอื้อตอการบรEหารจัดการอยางมีประสิทธEภาพ

นโยบายที่ 15

การพัฒนาบุคลากร
กลยุทธที่

15.1 พัฒนาขีดความสามารถและ
สมรรถนะของบุคลากรสายวEชาการ

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

15.1.1 สงเสรEมและสนับสนุนให
อาจารยมีคุณวุฒิเพิ`มสูงขึ้นอีก
รอยละ 5 ตอi

(1) จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาตอ
ระดับปรEญญาเอกของบุคลากรสาย
วEชาการ
(2) ใหความสำคัญกับการบรรจุ
บุคลากรกรคุณวุฒิระดับปรEญญา
เอกเ<นลำดับตน จัดจางอาจารย
ประเภทลูกจางชั่วคราว/ผูมีความรl
ความสามารถพิเศษในคุณวุฒิระดับ
ปรEญญาเอก

15.1.2 สรางแรงจูงใจใหกับผูที่มี
คุณวุฒิระดับปรEญญาเอก

(1) จัดสวัสดิการ/กำหนดคา
ตอบแทนที่จูงใจ

15.1.3 สงเสรEมและสนับสนุนให
(1) สงเสรEมและกำกับดูแลการขอ
อาจารยเขาสูตำแหนjงทางวEชาการใน ตำแหนjงทางวEชาการ เตร[ยมความ
สัดสวนเพิ`มสูงขึ้น
พรอมการเขาสูตำแหนjงทางวEชาการ
สำหรับอาจารยบรรจุใหม
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กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

15.1.4 สรางแรงจูงใจใหอาจารยเขา (1) ใหเงEนรางวัลพิเศษสำหรับผูที่เขา
สูตำแหนjงทางวEชาการในสัดสวนเพิ`ม สูตำแหนjงทางวEชาการที่สูงขึ้น
สูงขึ้น
(เฉพาะตำแหนjงศาสตราจารย)
(2) กำหนดแนวทางการเขาสู
ตำแหนjงทางวEชาการใหผูกกับการตอ
สัญญาจาง
15.1.1 สนับสนุนใหบุคลากรไดรับ
การพัฒนาใหมีสมรรถนะตรงตาม
สายงานตลอดจนความสำนึกรับผิด
ชอบตอองคกร

(1) จัดตั้งคณะกรรมการในระดับ
หนjวยงานเพื่อวEเคราะห ศึกษา
ศักยภาพในการพัฒนาสมรรถนะที่
เหมาะสมใหสอดคลองกับภารกิจ
ของแตละหนjวยงาน
(2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ
• โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน
เลขานุการคณะมัณฑนศิลป โดย
การoกอบรม/การสนับสนุนการ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

15.3.1 สนับสนุนใหบุคลากรสาย
บรEหาร ไดรับการพัฒนาใหมี
สมรรถนะและความพรอม ตรงตาม
สายงาน

(1) จัดตั้งกรรมการในระดับหนjวย
งานเพื่อวEเคราะห ศึกษา ศักยภาพ
ในการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสม
ใหสอดคลองกับภารกิจของแตละ
หนjวยงาน
(2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสาย
บรEหาร
• โครงการพัฒนาบุคลากรระดับ
หัวหนางาน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 8
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรEหารจัดการตามพันธกิจใหมีประสิทธEภาพ
เปาประสงคที่ 1

มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและครอบคลุมในการบรEหารจัดการทรัพยากรและการ
ดำเนินการตาง ๆ ของมหาวEทยาลัย

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

• รอยละของผูบรEหารทุกระดับนำระบบสารสนเทศมาใชในการติดตาม ประเมินผล
และตัดสินใจ
• รอยละของบุคลากรทุกระดับนำระบบสารสนเทศมาใชในการเพิ`มประสิทธEภาพ
การปฏิบัติงาน

นโยบายที่ 16

การปรับปรXงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธที่

16.1 พัฒนาและจัดทำฐานขอมูล
สวนกลางใหครอบคลุมความ
ตองการใชงานและการอางอิงของ ผู
บรEหาร

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

16.1.1 ปรับปรXงระบบสารสนเทศ
(1) โครงการปรับปรXงระบบ
สำหรับดำเนินการตาง ๆ ที่มีอยูแลว เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสิน
ในZจจุบันและพัฒนาระบบอื่น ๆ ให ใจของผูบรEหารระดับสูง
มีความเชื่อมโยงครบถวนและเ<น
Zจจุบัน ตอบสนองผูใชบรEการ
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แผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมัณฑนศิลป
สำนักงานคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาไดกำหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยสำนักงานคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษา ไดพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของการศึกษา เพื่อเ<น
เคร^่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษา ในอันที่จะทำใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นในสถาบันการศึกษา มี
การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ เพื่อใหมหาวEทยาลัยเ<นที่
ยอมรับจากหนjวยงานและองคกรตางๆ รวมไปถึงการไดรับรองมาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความหมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจ
สอบ และประเมินการดำเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพตามดัชน4 หร^อตัวบงชี้ที่กำหนดเพื่อเ<นหลักประกันแกผู
ที่มีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวาสถาบันนั้น ๆ สามารถใหผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษามี 2 ลักษณะ คือ
1) การประกันคุณภาพภายใน
หมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวEทยาลัย คณะ
วEชา ภาควEชาและหนjวยงานภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หร^อโดยหนjวยงานตนสังกัด ซึ่งในสวน
มหาวEทยาลัยศิลปากร ไดแก สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มีหนาที่กำกับดูแลเร^่องการประกันคุณภาพของ
มหาวEทยาลัย ภาควEชา /สำนักงานเลขานุการ คณะวEชา ดูแลเร^่องการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควEชาและคณะ
วEชา
2) การประกันคุณภาพภายนอก
หมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระดับมหาวEทยาลัยจาก
ภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หร^อบุคคล หร^อหนjวยงานภายนอกที่
สำนักงานดังกลาวรับรอง
เพื่อเ<นการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวEทยาลัยศิลปากร
สืบเนSmองจากนโยบายดังกลาว คณะวEชา/ภาควEชา และหนjวยงานในZจจุบัน ใหความสนใจและดำเนินการเร^่องการ
ประกันคุณภาพทางวEชาการอยางกวางขวาง ทั้งน4้เพื่อใหเกิดความมั่นใจวากิจกรรมการผลิตบัณฑิตที่มหาวEทยาลัย
ดำเนินการและเงEนภาษีประชาชนที่ลงทุนในการสนับสนุนการศึกษาระดับสูงนั้นไดผลดีและมีคุณภาพ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดระบุใหสถาบันการศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพของสถาบันที่
ตองดำเนินการอยางตอเนSmองและเhดเผยตอสาธารณชน
หาวEทยาลัยศิลปากร ไดเล็งเห็นความสำคัญและความจำเ<นของการประกันคุณภาพการศึกษาตามดำรE และ
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวEทยาลัย เพื่อทำหนาที่รับผิดชอบพัฒนาระบบประกันคุณภาพ กำหนด
แนวทางและดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวEทยาลัยพรอมทั้งจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อดำเนินการเร^่องการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตามนโยบายของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวEทยาลัยศิลปากรไดตอบรับ
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวEทยาลัย มุงมั่นที่จะพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯอยาง
จรEงจังและตอเนSmอง เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางวEชาการ ใหทัดเทียมมาตรฐานสากล และทันกับสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน โดยถือนโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวEทยาลัยเ<นกรอบใน
การดำเนินงาน
นอกจากความมุงมั่นในเร^่องการจัดการเร[ยนการสอนแลว คณะฯ ยังมีเปาประสงคในการสรางสรรค วEจัย
ทางการออกแบบและศิลปะประยุกต เพื่อใหเกิดองคความรlเพื่อพัฒนาและประยุกตใหเกิดประโยชนในดานตางๆกับ
ประเทศชาติ และใหบรEการทางวEชาการแกสังคม เพื่อใหการดำเนินงานของคณะฯ มุงไปสูเปาหมายที่คาดหวังไว คณะฯ
จึงกำหนดวัตถุประสงค ไวดังน4้
ดานการเร[ยนการสอน
1. จัดการเร[ยนการสอนใหมีคุณภาพ โดยมีระบบและกลไกในการพัฒนาและบรEหารหลักสูตรใหเ<นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา
2. สรรหาและพัฒนาใหไดอาจารยที่มีคุณวุฒิตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและความสามารถสูง
3. จัดกระบวนการเร[ยนการสอนใหมีประสิทธEภาพและเนนผูเร[ยนเ<นสำคัญ
4. จัดการวัดและประเมินผลการเร[ยนอยางเ<นระบบและไดมาตรฐาน
5. คัดเลือกและสงเสรEมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหเ<นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค
6. จัดหาZจจัยเกื้อหนุนและสภาพแวดลอมเพื่อสงเสรEมการเร[ยนรlของนักศึกษาอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธEภาพ
การพัฒนานักศึกษา
1. ใหนักศึกษามีความรอบรlดานพื้นฐานศิลปะ การออกแบบ ศิลปะการออกแบบขั้นสูงและมีทักษะทางภาษา
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สงเสรEมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรมและจรEยธรรม มีความรับผิดชอบ และความสัมพันธ
ระหวางบุคลโดยเนนการทำงานเ<นหมูคณะและบำเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม
การวEจัย / การสรางสรรค
1. สนับสนุนการสรางสรรค / วEจัยเพื่อพัฒนาองคความรl และสรางองคความรlใหม
2. สนับสนุนทรัพยากรที่จำเ<นสำหรับงานสรางสรรค / วEจัย
3. สงเสรEม ใหมีการเผยแพร และถายทอดผลงานการสรางสรรค / วEจัยของอาจารยทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
การบรEการวEชาการแกสังคม
1. จัดใหบรEการทางวEชาการแกสังคมเพื่อเผยแพรความรlทางศิลปะการออกแบบที่เกี่ยวของกับการเร[ยนการ
สอน การวEจัยและสรางสรรค แกกลุมเปาหมายและกลุมผูดอยโอกาสและประเมินความพึงพอใจของผูรับบรEการ
2. สงเสรEมใหอาจารยประจำทุกคนมีสวนรวมในการใหบรEการวEชาการชีพแกสังคม ในระดับชาติและ
นานาชาติ
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การทำนุบำรXงศิลปวัฒนธรรม
1. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสรEมและสนับสนุนการทำนุบำรXงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการเร[ยนการสอนอยาง
ตอเนSmอง
2. สงเสรEมการดำเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรางมาตรฐานนักออกแบบไทยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
การบรEหารและจัดการ
1. จัดโครงสรางระบบบรEหารใหสอดคลองกับปณิธานและวัตถุประสงคของคณะฯ
2. กำหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน
3. สรรหาบุคลากรที่มีความรlความสามารถ มีคุณธรรมและจรEยธรรม
4. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพที่จะปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธEภาพดียิ`งขึ้น
5. เhดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมและกระจายอำนาจในการบรEหารจัดการคณะฯ
6. ใหมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการดำเนินงาน การวางแผน และการตัดสินใจ
7. ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจรEงตามแผนที่ไดกำหนด และติดตามผลอยางตอเนSmอง
การเงEนและงบประมาณ
1. ใหมีระบบและกลไก กำกับ ติดตาม และประเมินผลการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธEภาพและเกิด
ประโยชนตามวัตถุประสงค
2. แสวงหาทรัพยากรการเงEนจากแหลงภายนอกอื่น นอกเหนSอจากงบประมาณแผนดิน และเงEนรายไดจาก
คาลงทะเบียน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนSmอง เพื่อสงเสรEมใหคุณภาพการ
ศึกษาไดมาตรฐานฯที่กำหนด
2. สงเสรEมใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควEชาและ
คณะวEชา
3. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับภาควEชา และระดับคณะวEชา โดยเชิญผูทรง
คุณวุฒิจากหนjวยงานภายใน จากหนjวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดการปรับปรXงการดำเนินงานที่คุณภาพอยางตอเนSmอง
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ
อุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ`ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภาตางมีอุดมการณและหลักการ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเ<นสังคมแหงการเร[ยนรl และเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกัน
ทางการศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเนSmองตลอดชีวEต อันเ<นเง^่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรlที่พึงประสงค
อุดมการณสำคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวEตและสรางสังคมไทยใหเ<นสังคม
แหงการเร[ยนรl การศึกษาสรางคุณภาพชีวEตและสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางZญญาธรรม คุณธรรม และ
วัฒนธรรม เ<นการศึกษาตลอดชีวEตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกvงความเ<นสมาชิกที่ดีของ
สังคมตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรlความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงความตองการของผูเร[ยน และสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวาการศึกษา
เ<นกระบวนการของการพัฒนาชีวEตและสังคมเ<นZจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถพึงตนเองและ
พึ่งกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติเพื่อใหเ<นไปตามอุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาดัง
กลาว จึงไดกำหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ไว 3 มาตรฐานและ 11 ตัวบงชี้ ไดแก
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเร[ยนรl/สังคมแหงความรl
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
คนไทยเ<นคนเกง คนดี และมีความสุข
เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเ<น “ คนเกง คนดี และมีความสุข” โดยมี
การพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความตองการ ทั้งในดาน
สุขภาพรางกายและจิตใจ สติZญญา ความรlและทักษะคุณธรรมและจิตสำนึกที่พึงประสงค และอยูในสังคมไดอยาง
ปกติสุข
ตัวบงชี้
1.1 กำลังกาย กำลังใจที่สมบูรณ
1.1.1 คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สติZญญา เจรEญเติบโต
อยางสมบูรณตามเกณฑการพัฒนาในแตละชวงวัย
1.2 ความรlและทักษะที่จำเ<นและเพียงพอในการดำรงชีวEตและพัฒนาสังคม
1.2.1 คนไทยไดเร[ยนรlเต็มตามศักยภาพของตนเอง
1.2.2 คนไทยมีงานทำและนำความรlไปใชในการสรางงานและสรางประโยชนใหสังคม
1.3 ทักษะการเร[ยนรlและปรับตัว
1.3.1 คนไทยสามารถเร[ยนรlดวยตนเอง รักการเร[ยนรlทันโลก รวมทั้งมีความสามารถในการใช
แหลงความรlและสื่อตาง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
1.3.2 คนไทยสามารถปรับตัวได มีมนุษยสัมพันธดีและสามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดเ<นอยางดี
1.4 ทักษะทางสังคม
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1.4.1 คนไทยเขาใจและเคารพในธรรมชาติ สิ`งแวดลอมและสังคม มีทักษะและความสามารถที่
จำเ<นตอการดำเนินชีวEตในสังคมอยางมีความสุข
1.4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ เขาใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมที่แตกตาง
กัน สามารถแกZญหาในฐานะสมาชิกของสังคมโลกโดยสันติวEธ[
1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเ<นพลเมืองไทยและพลโลก
1.5.1 คนไทยดำเนินชีวEตโดยกายสุจรEต วจีสุจรEต และมโนสุจรEต
1.5.2 คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเ<นคน
ไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผนดินไทย และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธEปไตย เ<นสมาชิกที่ดี เ<นอาสา
สมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
จัดการเร[ยนรlที่มุงพัฒนาผูเร[ยนเ<นสำคัญและการบรEหารโดยใชสถานศึกษาเ<นฐาน
การจัดกระบวนการเร[ยนรlที่เนนผูเร[ยนเ<นสำคัญ ผูเร[ยนเ<นแบบอยางที่ดี ไดoกการคิด ไดเร[ยนรlจาก
ประสบการณตรงที่หลากหลายตรงตามความตองการ และมีความสุขในการเร[ยนรl ครl คณาจารย รlจักผูเร[ยนเ<นราย
บุคคล เตร[ยมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรlสากลกับภูมิZญญาไทย จัดบรรยากาศเอื้อตอการเร[ยนรl จัดหาและ
พัฒนาแหลงการเร[ยนรlที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดของผูเร[ยนอยางเ<นระบบและสรางสรรค
ความสำเร็จของการจัดกระบวนการเร[ยนรlที่เนนผูเร[ยนเ<นสำคัญขึ้นอยูกับ
1. Zจจัยดานบุคคล ไดแก ผูเร[ยน ครl คณาจารย ผูบรEหาร ผูปกครอง และสมาชิกชุมชน
2. ZจจัยดานการบรEหาร ไดแก หลักการบรEหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล

ศักยภาพ

ตัวบงชี้
2.1 การจัดหลักสูตรการเร[ยนรlและสภาพแวดลอมที่สงเสรEมใหผูเร[ยนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

2.1.1 มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมผูเร[ยนทุก ระบบสอดคลอง
ตามความตองการของผูเร[ยนและทองถิ`น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูเร[ยน
2.1.2 ผูเร[ยนมีโอกาส/สามารถเขาถึงหลักสูตรตาง ๆ ที่จัดไวอยางทั่วถึง
2.1.3 องคกรที่ใหบรEการทางการศึกษามีสภาพแวดลอมที่ตอการเร[ยนรl มีอาคารสถานที่ มีการสง
เสรEมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
2.1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเร[ยนรl สื่อเพื่อการเร[ยนรlและการใหบรEการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรlปแบบที่เอื้อตอการเร[ยนรlดวยตนเอง และการเร[ยนรlแบบมีสวนรวม
2.2 มีการพัฒนาผูบรEหาร ครl คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเ<นระบบและมีคุณภาพ
2.2.1 ผูบรEหาร ครl คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเ<นระบบตอ
เนSmอง เพื่อสรางความเขมแข็งทางวEชาการและวEชาชีพ
2.2.2 ผูบรEหาร ครl คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการ
ทำงานและผูกพันกับงานมีอัตราการออกจากงานและอัตราความทำผิดวEนัยลดลง
2.2.3 มีแนวโนมในการรวมตัวจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อสรางเกณฑมาตรฐานเฉพาะกลุม และ
ติดตามการดำเนินการดำเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองคความรl ที่หลากหลาย
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2.3 มีการบรEหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเ<นฐาน
2.3.1 องคกร ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเร[ยนรlตามสภาพทองถิ`น สภาพZญหา
และความตองการที่แทจรEงของผูเร[ยน
2.3.2 ผูรับบรEการ/ผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการจัดบรEการทางการศึกษาของสถาน
ศึกษา
2.3.3 มีการกำหนดระบบประกันคุณภาพภายในเ<นสวนหนึ่งของกระบวนการบรEหารการศึกษา
เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได
มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเร[ยนรl / สังคมแหงความรl
การสรางวEถีการเร[ยนรl และแหลงการเร[ยนรlใหเขมแข็ง
การเร[ยนรl ความรl นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยี เ<นZจจัยสำคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรl การสง
เสรEมและสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงZจจัยและเร[ยนรlอยางตอเนSmองตลอดชีวEตดวย
รlปแบบและวEธ[การที่หลากหลาย โดยการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม จะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ
ประสิทธEภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศรวมทั้งการเพิ`มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
ตัวบงชี้
3.1 การบรEการวEชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเ<นสังคมแหงการเร[ยนรl/
สังคมแหงความรl
3.1.1 สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชนที่เกี่ยวของทุกฝายทุกระดับ รวมจัด
Zจจัยและกระบวนการเร[ยนรlภายในชุมชน และใหบรEการวEชาการที่เ<นประโยชนแกการพัฒนาคนในชุมชน เพื่อใหสังคม
ไทยเ<นสังคมแหงภูมิZญญา และคนไทยมีการเร[ยนรlตลอดชีวEต
3.1.2 ชุมชนเ<นที่ตั้งขององคกรที่มีบรEการทางการศึกษามีสถานภาพเ<นสังคม
แหงการเร[ยนรl/สังคมแหงความรl มีความปลอดภัย ลดความขัดแยง มีสันติสุข และมีการพัฒนากาวหนาอยางตอเนSmอง
3.2 การศึกษาวEจัย สรางเสรEม สนับสนุนแหลงการเร[ยนรlและกลไกการเร[ยนรl
3.2.1 ศึกษาวEจัย สำรวจ จัดหา และจัดตั้งแหลงการเร[ยนรlตลอดชีวEตทุกรlปแบบ
3.2.2 ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ`งอำนวยความสะดวก ภูมิZญญา
และอื่นๆ) และความรวมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสรางกลไกการเร[ยนรlทุกประเภท เพื่อใหคน
ไทยสามารถเร[ยนรlตลอดชีวEตไดจรEง
3.2.3 ศึกษาวEจัยเพื่อสรางองคความรlใหมและการพัฒนาประเทศ
3.3 การสรางและจัดการความรlในทุกระดับทุกมิติของสังคม
3.3.1 ครอบครัว ชุมชน องคกรทุกระดับ และองคกรที่จัดการศึกษามีการสรางและ ใชความรl มี
การแลกเปลี่ยนเร[ยนรlจนกลายเ<นวัฒนธรรมแหงการเร[ยนรl
เอกสาร/แหลงคนควาเพิ`มเติม สภาการศึกษา, สำนักงาน. มาตรฐานการศึกษา. กรXงเทพฯ, สหายบล็อกการพิมพ : 2547. Website : http://www.onec.go.th.
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แนวการปฏิบัติของอาจารยคณะมัณฑนศิลป มหาวEทยาลัยศิลปากร
1. จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ใหภาควEชาเพื่อจัดสงใหคณะฯ เตร[ยมการที่เกี่ยวของ และจัดเก็บรวบรวม
ภายใน 1 สัปดาห กอนเhดภาคการศึกษา
2. จัดกิจกรรมการเร[ยนการสอน ที่สะทอนถึงวัตถุประสงคและคำอธEบายรายวEชาของหลักสูตร และแสดง
รายละเอียดการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ การเชิญอาจารยพิเศษ วEทยากร ในประมวลการสอนรายวEชาดัง
กลาว
3. ใหคำปรcกษาทางวEชาการแกนักศึกษาทางระบบสารสนเทศ หร^อจัดตารางเวลาใหนักศึกษาเขาพบ
4. สงผลการเร[ยนของนักศึกษาใหภาควEชาเพื่อเสนอคณะฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
5. สงรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานรอบ 6 เดือน พรอมแฟมสะสมงานของตนเอง หลังสิwนสุดภาค
การศึกษานั้นๆ
6. พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยนำผลการพัฒนา
ไปใชปรับปรXงแผนการเร[ยนการสอนอยางตอเนSmอง
7. ทำผลงานสรางสรรค ผลงานวEชาการศิลปะการออกแบบ และถายทอดความรlสูสาธารณชนทุกiใน
รlปแบบตาง ๆ
8. นำความรl และประสบการณที่ไดจากการวEจัย / สรางสรรค การใหบรEการวEชาการแกสังคมเชื่อมโยงเขา
กับการเร[ยนการสอนในรายวEชาที่ตนเองรับผิดชอบ โดยอาจแสดงหลักฐานในรlปแบบของประมวลการสอน / มคอ.3
เ<นตน
9. เขารวมกิจกรรมทางวEชาการและกิจกรรมอื่นที่คณะ/ ภาควEชาจัดขึ้น ตามวาระตาง ๆ
10. ใหความรวมมือกับการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควEชา โดยรวบรวมหลักฐานการ
ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของและสงภายในระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุมกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป ครั้งที่ 3/2554 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554
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ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่อาจารยควรทราบ
เพื่อใหการจัดการเร[ยนการสอนบรรลุวัตถุประสงค อาจารยควรมีความเขาใจในภารกิจที่เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษา ดังน4้.1. หลักสูตรและการลงทะเบียน
งานบรEการการศึกษาไดจัดทำเอกสารคูมือหลักสูตรประจำทุกiการศึกษา มีรายละเอียดโครงสรางหลักสูตร
ประกอบดวย หมวดวEชาศึกษาทั่วไป หมวดวEชาเฉพาะและวEชาเลือกเสร[ แผนการศึกษาและลักษณะเนS้อหารายวEชา
อาจารยสามารถใชเ<นขอมูลในการแนะนำและใหคำปรcกษาการลงทะเบียนแกนักศึกษา ตามกำหนดเวลาปฎิทินการ
ศึกษาของมหาวEทยาลัย ซึ่งเมื่อพนกำหนดวันลงทะเบียนแลวนักศึกษายังไมไดลงทะเบียนภายในกำหนดวันเพิ`ม-ถอน
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชาทางอินเตอรเน็ตดวยตนเอง โดยเสียคาปรับลงทะเบียนวันละ 30 บาทแตไมเกิน 500
บาท
และหากเมื่อพนกำหนดวันเพิ`ม-ถอนแลว นักศึกษายังไมไดลงทะเบียนอีก นักศึกษาจะตองยื่นคำรองขอลง
ทะเบียนชาเ<นกรณ4พิเศษ โดยตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ กอน จึงจะแจงใหกองบรEการการ
ศึกษาดำเนินการลงทะเบียน
ในกรณ4ที่นักศึกษาประสงคจะเปลี่ยนแปลงรายวEชาที่ลงทะเบียน สามารถดำเนินการทางอินเตอรเน็ตดวย
ตนเองภายในชวงเวลากำหนดวันเพิ`ม-ถอน หากเมื่อพนกำหนดนักศึกษาตองขอลงทะเบียนเพิ`ม-ถอนชาเ<นกรณ4พิเศษ
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯเชนกันโดยตองลงทะเบียนกอนวันแรกของการสอบประจำภาค
การศึกษา และหากนักศึกษาขอผอนผันการชำระเงEนคาลงทะเบียน แลวไมไปชำระเงEนตามกำหนด จะถูกลบขอมูล
การลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ
2. การจัดทำแผนการสอน / ประมวลการสอน / มคอ.3
ในแตละภาคการศึกษาอาจารยผูสอนจะตองดำเนินการวางแผนการสอน เตร[ยมสอนลวงหนา เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของรายวEชา โดยทั่วไปการวางแผนการสอน ประกอบดวย จุดมุงหมายในการสอน เนS้อหารายวEชา การ
กำหนดกิจกรรมการเร[ยนการการสอน สื่อการเร[ยนการสอน การวัดและประเมินผล และนำสิ`งเหลาน4้มาจัดทำเ<น
ประมวลการสอน เพื่อใชเ<นเอกสารในการกำหนดแนวทางการสอนสำหรับอาจารยผูสอน เ<นการสื่อสารเพื่อทำความ
เขาใจใหการเร[ยนการสอนของผูเร[ยนและอาจารยผูสอน แจกจายใหนักศึกษาในสัปดาหแรกของการเร[ยนการสอน
3. การเชิญอาจารยพิเศษ
จากการจัดทำประมวลการสอนนำไปสูขั้นตอนการพิจารณากำหนดการเชิญสอนอาจารยพิเศษ โดยงาน
บรEการการศึกษาจะดำเนินการเชิญอาจารยพิเศษตามประมวลการสอน ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป ครั้ง
ที่ 7/2538 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2538 และ ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2542 ไดพิจารณากำหนดหลัก
เกณฑการเชิญสอนอาจารยพิเศษไว ดังน4้
1) การเชิญสอนอาจารยพิเศษ ใหเชิญไดรายวEชาละไมเกิน 14 สัปดาหตอภาคการศึกษา โดยสัปดาหแรก
และสัปดาหสุดทายตามกำหนดปฏิทินการศึกษา กำหนดใหอาจารยผูสอนประจำรายวEชาเ<นผูรับผิดชอบ
2) รายวEชาแกนอาจารยผูสอนควรเ<นคณาจารยประจำ
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3) รายวEชาที่เชิญสอนอาจารยพิเศษ ประเภทผูเชี่ยวชาญ ควรปรับลดระยะเวลาของการเชิญลงเทาที่จำเ<น
ไมควรเชิญตลอดภาคการศึกษา โดยใหคณาจารยประจำเ<นผูรวมสอน เวนแตเ<นรายวEชาเฉพาะวEชาชีพพิเศษ ที่ไมมี
อาจารยภายในคณะฯสอนได
4. การใชบรEการอุปกรณโสตฯ เพื่อการเร[ยนการสอน
หนjวยผลิต บรEการสื่อและเทคโนโลยี มีหนาที่ใหบรEการอุปกรณโสตทัศนูปกรณ จัดเตร[ยมโปรแกรม อุปกรณ
คอมพิวเตอรหองเร[ยน PC และ MAC อาจารยที่มีความประสงคขอใชบรEการ
อุปกรณโสตฯ เพื่อใชการเร[ยนการ
สอนหร^อเพื่อเตร[ยมการสอน ติดตอขอใชบรEการไดที่หนjวยผลิตฯ ชั้น 3 กรXณาแจงรายการขอใชอุปกรณลวงหนา
ประมาณ 2 วัน เพื่อใหเจาหนาที่สามารถจัดอุปกรณฯ ใหบรEการอาจารย ไดทั่วถึง
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเร[ยนแตละรายวEชาและมีเวลาเขาชั้นเร[ยนไมนอยกวารอยละ 80 ในภาคการศึกษา
นั้นๆ อาจารยผูสอนจะประเมินผลการเร[ยนจากการจัดสอบปลายภาคหร^อจากคะแนนผลการปฏิบัติงานตลอดภาคการ
ศึกษา ตามคาระดับและรายงานผลการศึกษา ตามกำหนดระยะเวลาของปฏิทินการศึกษา โดยผลการศึกษาฯ งาน
บรEการการศึกษาจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากหัวหนาภาควEชาฯ คณบดี และคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป
ตามลำดับ และหากรายวEชาใดที่อาจารยผูสอนใหคา I โดยมิไดแกไขคาระดับคะแนนตามปฏิทินการศึกษาของกอง
บรEการการศึกษา ผลการศึกษาของนักศึกษาจะถูกปรับคาระดับเ<น F ทันที ดังนั้นอาจารยผูสอนจึงควรตรวจผลงาน
และใหคาระดับผลการศึกษาตามเวลาที่มหาวEทยาลัยกำหนด นักศึกษาที่มีผลการสอบในรายวEชาใดไมต่ำกวาระดับ D
ถือวาสอบไดในรายวEชานั้น ยกเวนวาหลักสูตรกำหนดกำหนดใหไดสูงกวาระดับ D และรายวEชาใดที่สอบไดสูงกวาระดับ
D+ นักศึกษาไมมีสิทธEลงทะเบียนรายวEชานั้นอีก
6. การจำแนกสภาพนักศึกษา
กองบรEการการศึกษาจะดำเนินการจำแนกสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเวนภาคการศึกษาแรก
ของนักศึกษาiหนึ่ง การจำแนกสภาพนักศึกษามีดังน4้.• นักศึกษาเดน ไดรับเกรดเฉลี่ยสะสม 3.20 เ<นตนไป
• นักศึกษาปกติ ไดรับเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 เ<นตนไป
• นักศึกษารอพินิจ ไดรับเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 2.00
ซึ่งหากอาจารยผูสอนสงผลการศึกษาลาชา ก็จะมีผลกระทบตอการจำแนกสภาพนักศึกษา อาจทำให
นักศึกษาเสียประโยชนกรณ4ที่นักศึกษามีผลคะแนนต่ำกวา 2.00 ซึ่งอาจทำใหนักศึกษาพนสภาพไดในกรณ4ดังน4้.6.1 ต่ำกวา 1.50 1 ครั้ง ( ไมนับภาคการศึกษาแรก )
ภาคตน/ชั้นiที่ 1
2.00-4.00
ภาค…/ชั้นiที่…

0.00-1.49

ยังไมพิจารณา
พนสภาพ / ต่ำกวา 1.50
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6.2 ต่ำกวา 1.80 ( 1.50-1.79 ) สองภาคการศึกษาตอเนSmองกัน
ภาคตน/ชั้นiที่ 1
0.00-1.99

ยังไมพิจารณา

ภาค…/ชั้นiที่…

1.50-1.79

รอพินิจ 1

ภาค…/ชั้นiที่…

1.50-1.79

พนสภาพ / ต่ำกวา 1.80 ตอเนSmองกัน 2 ครั้ง

6.3 ต่ำกวา 2.00 ( 1.80- 1.99 ) สี่ภาคการศึกษาตอเนSmองกัน
ภาคตน/ชั้นiที่ 1
0.00-1.99

ยังไมพิจารณา

ภาค…/ชั้นiที่…

1.80-1.99

รอพินิจ 1

ภาค…/ชั้นiที่…

1.80-1.99

รอพินิจ 2

ภาค…/ชั้นiที่…

1.80-1.99

รอพินิจ 3

ภาค…/ชั้นiที่…

1.80-1.99

พนสภาพ / ต่ำกวา 2.00 ตอเนSmองกัน 4 ครั้ง

7. การลาพัก – การขอกลับเขาศึกษา
นักศึกษายื่นคำรองขอลาพักการศึกษาตอคณบดีคณะที่สังกัดในกรณ4ใดกรณ4หนึ่ง
7.1 ถูกเกณฑหร^อระดมพลเขารับราชการทหารกองประจำการ
7.2 ไดรับทุนการศึกษาระหวางประเทศหร^อทุนอื่นใดที่มหวEทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
7.3 เจ็บปวบตองพักรักษาตัว โดยมีใบรับรองแพทญ
7.4 มีเหตุจำเ<นสุดวEสัยอันควรไดรับการพิจารณาใหลาพักได
7.5 มีความจำเ<นสวนตัว ในกรณ4นักศึกษาตองเคยลงทะเบียนเร[ยนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
และไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00
ทั้งน4้ ใหนักศึกษายื่นคำรองโนเร็วที่สุด โดยไมเกินวันแรกของการสอบปลายภาคการศึกษานั้น และเมื่อไดรับ
อนุมัตินักศึกษาตองชำระเงEนคาธรรมเน4ยมรักษาสภาพการเ<นนักศึกษา 500 บาท และคาประกันอุบัติเหตุiการศึกษา
100 บาท
การขอกลับเขาศึกษา นักศึกษายื่นคำรองขอกลับเขาศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรcกษา และ
คณบดีกอนเhดภาคการศึกษา
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หนาที่ของอาจารยที่ปรcกษาทางวEชาการ
เมื่อเขาสูรั้วอุดมศึกษา นักศึกษาตองปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทางการเร[ยน สภาพแวดลอมทางสังคม
และกลุมเพื่อนของมหาวEทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาเขามาศึกษาและใชชีวEตภายในมหาวEทยาลัยอยางมีความสุขและ
ประสบความสำเร็จดานการศึกษาตามที่ตั้งไว คณะวEชาจึงมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรcกษาทางวEชาการ กำหนดใหเ<นผู
ดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา ตั้งแตแรกเขาศึกษาจนกระทั่งนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปจากสถาบัน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ.1. เพื่อใหคำปรcกษาแนะนำทางดานวEชาการเกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกรายวEชาลักษณะรายวEชา การลง
ทะเบียนเร[ยน และวEธ[การเร[ยน เพื่อใหนักศึกษาเลือกศึกษาตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองได
2. เพื่อใหการแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับและบรEการสวัสดิการตางๆ ของคณะวEชาที่จัดใหแก
นักศึกษา
3. เพื่อเ<นที่พึ่งของนักศึกษาในการใหคำปรcกษาแนะนำนักศึกษาใหสามารถแกไขZญหาตางๆของตนเอง
4. เพื่อเ<นการสรางสัมพันธภาพระหวางนักศึกษาและอาจารยใหเกิดความอบอุนและความเขาใจอันดีงาม
ตลอดระยะเวลาการศึกษาในสถาบัน
บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรcกษาทางวEชาการ
เพื่อใหสอดคลองและบรรลุวัตถุประสงคของการแตงตั้งอาจารยที่ปรcกษาทางวEชาการ บทบาทและหนาที่
ความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรcกษาฯ ที่มีตอนักศึกษาในความดูแล คือ.1. ใหคำปรcกษาแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกวEชาเอก-โท การลงทะเบียนวEชาเร[ยนแตละภาค
การศึกษา และวางแผนการศึกษาใหเ<นไปตามหลักสูตร
2. ทักทวงการลงทะเบียนบางรายวEชา เมื่อเห็นวา การลงทะเบียนรายวEชานั้นๆ ไมเหมาะสมตอนักศึกษา
เชน นักศึกษามีผลคะแนนสะสมต่ำ หากนักศึกษาลงทะเบียนเร[ยนจำนวนหลายวEชา อาจมีผลทำใหนักศึกษาเร[ยนไดไม
ดีเทาที่ควร เ<นตน
3. ควบคุมดูแลการลงทะเบียนเร[ยนของนักศึกษา ใหเ<นไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวEทยาลัย
4. ใหคำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับวEธ[การเร[ยนและการคนควาระเบียบ กฎเกณฑการใชชีวEตความเ<นอยู
ภายในมหาวEทยาลัย การติดตามผลการเร[ยนของนักศึกษาอยางสม่ำเสมอ
5. ใหการปรcกษาแนะนำและชวยเหลือนักศึกษา เพื่อแกไขZญหาอุปสรรคในดานการเร[ยน และZญหาทาง
สังคม อารมณ และสวนตัว ที่จะมีผลกระทบตอการเร[ยนของนักศึกษา
อาจารยที่ปรcกษาฯ แตละทานมีภาระรับผิดชอบดูแลนักศึกษาจำนวนที่แตกตางกัน การปฏิบัติของอาจารยก็
แตกตางกัน บางทานดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด มีการพบปะกับนักศึกษาอยางสม่ำเสมอ บางทานมีเวลาพบนักศึกษา
เฉพาะชวงเhดภาคการศึกษากอนลงทะเบียนเทานั้น ดังนั้น เพื่อใหอาจารยที่ปรcกษาฯ สามารถรlจักและมีขอมูลของ
นักศึกษาในความดูแลของตนอยางเพียงพอและชัดเจน อาจารยที่ปรcกษาฯ ควรมีขอปฏิบัติดังน4้ .-
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ขอปฏิบัติของอาจารยที่ปรcกษาทางวEชาการ
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ ขั้นตอนวEธ[การลงทะเบียน หลักสูตรและขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหมีความพรอมในการใหคำปรcกษาแนะนำแกนักศึกษาไดถูกตอง และมีความมั่นใจยิ`งขึ้น
2. อาจารยที่ปรcกษาฯ ควรนัดนักศึกษาในความดูแลกอนวันลงทะเบียน เพื่อปรcกษาหาร^อ ชี้แจง ซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับวEธ[การปฏิบัติ และขั้นตอนลงทะเบียน จะไดไมเกิดขอผิดพลาดในการลงทะเบียนขึ้น
3. อาจารยที่ปรcกษาฯ ควรอยูปฏิบัติหนาที่ในวันที่มีการลงทะเบียน และระยะที่มีการเพิ`ม–ถอนรายวEชา เพื่อ
จะไดสามารถใหคำแนะนำและตรวจสอบจำนวนหนjวยกิตของนักศึกษาได
4. อาจารยที่ปรcกษาฯ ควรแจงกำหนดตารางเวลาที่นักศึกษาสามารถเขาพบ เพื่อรับคำปรcกษาแนะนำดาน
การเร[ยน การปรับตัวเขากับสังคม และสิ`งแวดลอม ที่มีผลกระทบตอการศึกษาของนักศึกษา
5. ควรจัดทำแฟมประวัติขอมูลนักศึกษา อาจารยที่ปรcกษาฯ สามารถเก็บรายละเอียดขอมูลนักศึกษาจาก
ระบบทะเบียนบรEการการศึกษา การสัมภาษณ / สังเกตนักศึกษาที่ไดมีการพบกันในแตละครั้ง ซึ่งขอมูลเหลานั้น อาจใช
เ<นประโยชนสำหรับชวยเหลือนักศึกษา
6. ควรติดตามนักศึกษาในความดูแล จากระบบการบรEการการศึกษาผานเคร^อขายอินเตอรเน็ตที่มีฐาน
ขอมูลครอบคลุมทั้งดานหลักสูตร การจัดตารางสอน – ตารางสอบ การลงทะเบียน ประวัติและผลการศึกษาของ
นักศึกษา อาจารยที่ปรcกษาฯสามารถใชประโยชนจากนำขอมูลในระบบ เชน การตรวจสอบประวัตินักศึกษา ปฏิทินการ
ศึกษา รายวEชาที่เhดสอนรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนในรายวEชาตางๆ เ<นตน โดยเร[ยกดูขอมูลนักศึกษาความดูแล
ผานทางชุดเมนูของอาจารยที่ปรcกษาฯ คือ
6.1 ขอมูลประวัตินักศึกษา
6.2 สามารถควบคุมการลงทะเบียนของนักศึกษาได หากไมไดเห็นชอบการลงทะเบียน
6.3 ตรวจสอบรายการลงทะเบียนแตละภาคการศึกษา
6.4 ผลการศึกษา
6.5 ตรวจสอบการจบการศึกษา

หนาที่อาจารยที่ปรcกษาฝายกิจการนักศึกษา
อาจารยที่ปรcกษาฝายกิจการนักศึกษามีอำนาจหนาที่ ดังน4้
1. ใหคำปรcกษา แนะนำ และดูแลความเร[ยบรอยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของคณะ หร^อชมรมแลวแตกรณ4
ทั้งน4้เพื่อใหการจัดกิจกรรมเ<นไปตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับของมหาวEทยาลัย
2. เสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมของคณะฯ หร^อชมรมแลวแตกรณ4 เพื่อประกอบการพิจารณาของ
มหาวEทยาลัย
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะหร^อคณะกรรมการชมรม แลวแตกรณ4 แตไมมีสิทธE
ออกเสียง เพื่อการน4้ใหคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะหร^อคณะกรรมการชมรมแลวแตกรณ4 เสนอวาระการประชุม
ตออาจารยที่ปรcกษาของคณะ หร^ออาจารยที่ปรcกษาของชมรมแลวแตกรณ4 เพื่อพิจารณากอนเขาที่ประชุม
4. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย หร^อแนวปรับปรXงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตอมหาวEทยาลัย
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การจัดการเร[ยนการสอนโดยเนนผูเร[ยนเ<นสำคัญ
กระบวนการเร[ยนรlที่เนนผูเร[ยนเ<นสำคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือวาผูเร[ยนสำคัญที่สุด เ<นกระบวน
การจัดการศึกษาที่ตองเนนใหผูเร[ยนแสวงหาความรl และพัฒนาความรlไดดวยตนเอง หร^อรวมทั้งมีการoกและปฏิบัติใน
สภาพจรEงของการทำงาน มีการเชื่อมโยงสิ`งที่เร[ยนกับสังคมและการประยุกตใช มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผู
เร[ยนไดคิดวEเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ`งตางๆ
นอกจากน4้ ตองสงเสรEมใหผูเร[ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะทอนจากการที่
นักศึกษาสามารถเลือกเร[ยนรายวEชา หร^อเลือกทำโครงงานหร^อชิwนงานในหัวขอที่สนใจในขอบเขตเนS้อหาของวEชานั้นๆ
รlปแบบการจัดการเร[ยนรlในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเร[ยนเ<นสำคัญ ซึ่งมุงพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบตัวอย่างเช่น 1
1) การเร[ยนรlจากกรณ4Zญหา (Problem-based Learning : PBL)
เ<นรlปแบบการเร[ยนรlที่ใหผูเร[ยนควบคุมการเร[ยนรlดวยตนเอง ผูเร[ยนคิดและดำเนินการเร[ยนรl กำหนด
วัตถุประสงค และเลือกแหลงเร[ยนรlดวยตนเอง โดยผูสอนเ<นผูใหคำแนะนำ เ<นการสงเสรEมใหเกิดการแกZญหา
มากกวาการจำเนS้อหาขอเท็จจรEง เ<นการสงเสรEมการทำงานเ<นกลุมและพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งวEธ[การน4้จะทำไดดี
ในการจัดการเร[ยนการสอนระดับอุดมศึกษา เพราะผูเร[ยนมีระดับความสามารถทางการคิดและการดำเนินการดวย
ตนเองไดดี
เง^่อนไขที่ทำใหเกิดการเร[ยนรl ประกอบดวย ความรlเดิมของผูเร[ยน ทำใหเกิดความเขาใจขอมูลใหมได การจัด
สถานการณที่เหมือนจรEง สงเสรEมการแสดงออกและการนำไปใชอยางมีประสิทธEภาพ การใหโอกาสผูเร[ยนไดไตรตรอง
ขอมูลอยางลึกซึ้ง ทำใหผูเร[ยนตอบคำถาม จดบันทึก สอนเพื่อน สรXป วEพากษวEจารณสมมติฐานที่ไดตั้งไวไดดี
2) การเร[ยนรlเ<นรายบุคคล (individual study)
เนSmองจากผูเร[ยนแตละบุคคลมีความสามารถในการเร[ยนรl และความสนใจในการเร[ยนรlที่แตกตางกัน ดังนั้นจึง
จำเ<นที่จะตองมีเทคนิคหลายวEธ[ เพื่อชวยใหการจัดการเร[ยนในกลุมใหญสามารถตอบสนองผูเร[ยนแตละคนที่แตกตาง
กันไดดวย อาทิ
2.1 เทคนิคการใช Concept Mapping ที่มีหลักการใชตรวจสอบความคิดของผูเร[ยนวาคิดอะไร เขาใจสิ`งที่
เร[ยนอยางไรแลวแสดงออกมาเ<นกราฟxก
2.2 เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาที่ผูเร[ยนกับผูสอนรวมกันกำหนด เพื่อใชเ<นหลักยึดในการ
เร[ยนวาจะเร[ยนอะไร อยางไร เวลาใด ใชเกณฑอะไรประเมิน
2.3 เทคนิค Know –Want-Learned ใชเชื่อมโยงความรlเดิมกับความรlใหม ผสมผสานกับการใช Mapping
ความรlเดิม เทคนิคการรายงานหนาชั้นที่ใหผูเร[ยนไปศึกษาคนควาดวยตนเองมานำเสนอหนาชั้นซึ่งอาจมีกิจกรรม
ทดสอบผูyงดวย
2.4 เทคนิคกระบวนการกลุม (Group Process) เ<นการเร[ยนที่ทำใหผูเร[ยนไดรวมมือกัน แลกเปลี่ยนความรl
ความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน เพื่อแกZญหาใหสำเร็จตามวัตถุประสงค
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3) การเร[ยนรlแบบสรรคนิยม (Constructivism)
การเร[ยนรlแบบน4้มีความเชื่อพื้นฐานวา “ผูเร[ยนเ<นผูสรางความรlโดยการอาศัยประสบการณแหงชีวEตที่ไดรับ
เพื่อคนหาความจรEง โดยมีรากฐานจากทฤษฎีจิตวEทยาและปรัชญาการศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งนักทฤษฎีสรรคนิยมได
ประยุกตทฤษฎีจิตวEทยาและปรัชญาการศึกษาดังกลาวในรlปแบบและมุมมองใหม ซึ่งแบงออกเ<น 2 กลุมใหญ คือ
3.1 กลุมที่เนนกระบวนการรlคิดในตัวบุคคล (radical constructivism or personal Constructivism or
cognitive oriented constructivist theories) เ<นกลุมที่เนนการเร[ยนรlของมนุษยเ<นรายบุคคล โดยมีความเชื่อวา
มนุษยแตละคนรlวEธ[เร[ยนและรlวEธ[คิด เพื่อสรางองคความรlดวยตนเอง
3.2 กลุมที่เนนการสรางความรlโดยอาศัยปฏิสัมพันธทางสังคม (Social constructivism or socially
oriented constructivist theories) เ<นกลุมที่เนนวา ความรl คือ ผลผลิตทางสังคม โดยมีขอตกลงเบื้องตนสอง
ประการ คือ 1) ความรlตองสัมพันธกับชุมชน 2) Zจจัยทางวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตรมีผลตอการเร[ยนรl ดังนั้น
ครlจึงมีบทบาทเ<นผูอำนวยความสะดวกในการเร[ยนรl
4) การเร[ยนรlจากการสอนแบบเอส ไอ พี
การสอนแบบเอส ไอ พี เ<นรlปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อoกทักษะทางการสอนใหกับผูเร[ยนระดับ
อุดมศึกษา สาขาวEชาการศึกษาใหมีความรlความเขาใจ และความสามารถเกี่ยวกับทักษะการสอน โดยผลที่เกิดกับผู
เร[ยนมีผลทางตรง คือ การมีทักษะการสอน การมีความรl ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะทางการสอนและผลทางออม คือ
การสรางความรlดวยตนเอง ความรวมมือในการเร[ยนรl และความพึงพอใจในการเร[ยนรl
วEธ[การที่ใชในการสอน คือ การทดลองoกปฏิบัติจรEงอยางเขมขน ตอเนSmอง และเ<นระบบ โดยการสอนแบบ
จุลภาค มีที่ใหผูเร[ยนทุกคนมีบทบาทในการoกทดลองตั้งแตเรE`มตนจนสิwนสุดการoก ขั้นตอนการสอน คือ ขั้นความรl
ความเขาใจ ขั้นสำรวจ วEเคราะหและออกแบบการoกทักษะ ขั้นoกทักษะ ขั้นประเมินผล โครงสรางทางสังคมของรlป
แบบการสอนอยูในระดับปานกลางถึงต่ำ ในขณะที่ผูเร[ยนoกทดลองทักษะการสอนนั้น ผูสอนตองใหการชวยเหลือ
สนับสนุนอยางใกลชิดสิ`งที่จะทำใหการoกเ<นไปอยางมีประสิทธEภาพและประสิทธEผล คือ ความพรอมของระบบ
สนับสนุน ไดแก หองปฏิบัติการสอน หองสื่อเอกสารหลักสูตรและการสอน และเคร^่องมือโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ
5) การเร[ยนรlแบบแสวงหาความรlไดดวยตนเอง (Self-Study)
การเร[ยนรlแบบน4้เ<นการใหผูเร[ยนศึกษาและแสวงหาความรlดวยตนเอง เชน การจัดการเร[ยนการสอนแบบ
สืบคน (Inquiry Instruction) การเร[ยนแบบคนพบ (Discovery Learning) การเร[ยนแบบแกZญหา (Problem
Solving) การเร[ยนรlเชิงประสบการณ (Experiential Learning) ซึ่งการเร[ยนการสอนแบบแสวงหาความรlดวยตนเองน4้
ใชในการเร[ยนรlทั้งที่เ<นรายบุคคล และกระบวนการกลุม
6) การเร[ยนรlจากการทำงาน (Work-based Learning)
การเร[ยนรlแบบน4้เ<นการจัดการเร[ยนการสอนที่สงเสรEมผูเร[ยนใหเกิดพัฒนาการทุกดาน ไมวาจะเ<นการเร[ยนรl
เนS้อหาสาระ การoกปฏิบัติจรEง oกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวEต ทักษะวEชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดย
สถาบันการศึกษามักรวมมือกับแหลงงานในชุมชน รับผิดชอบการจัดการเร[ยนการสอนรวมกัน ตั้งแตการกำหนด
วัตถุประสงค การกำหนดเนS้อหากิจกรรม และวEธ[การประเมิน
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7) การเร[ยนรlที่เนนการวEจัยเพื่อสรางองคความรl (Research–based Learning)
การเร[ยนรlที่เนนการวEจัยถือไดวาเ<นหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเ<นการเร[ยนที่เนนการแสวงหาความรlดวย
ตนเองของผูเร[ยนโดยตรง เ<นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรl และการทดสอบความสามารถทางการเร[ยนรl
ดวยตนเองของผูเร[ยน โดยรlปแบบการเร[ยนการสอนอาจแบงไดเ<น 4 ลักษณะใหญ ๆ ไดแก การสอนโดยใชวEธ[วEจัย
เ<นวEธ[สอน การสอนโดยผูเร[ยนรวมทำโครงการวEจัยกับอาจารยหร^อเ<นผูชวยโครงการวEจัยของอาจารย การสอนโดยผู
เร[ยนศึกษางานวEจัยของอาจารยและของนักวEจัยชั้นนำในศาสตรที่ศึกษา และการสอนโดยใชผลการวEจัยประกอบการ
สอน
8) การเร[ยนรlที่ใชวEธ[สรางผลงานจากการตกผลึกทางZญญา (Crystal-Based Approach)
การจัดการเร[ยนรlในรlปแบบน4้ เ<นการสงเสรEมใหผูเร[ยนไดสรางสรรคความรlความคิดดวยตนเองดวยการ
รวบรวม ทำความเขาใจ สรXป วEเคราะห และสังเคราะหจากการศึกษาดวยตนเอง เหมาะสำหรับบัณฑิตศึกษา เพราะผู
เร[ยนที่เ<นผูใหญ มีประสบการณเกี่ยวกับศาสตรที่ศึกษามาในระดับหนึ่งแลว
วEธ[การเร[ยนรlเรE`มจากการทำความเขาใจกับผูเร[ยนใหเขาใจวัตถุประสงคของการเร[ยนรlตามแนวน4้ จากนั้นทำ
ความเขาใจในเนS้อหาและประเด็นหลัก ๆ ของรายวEชา มอบหมายใหผูเร[ยนไปศึกษาวEเคราะหเอกสาร แนวคิดตาม
ประเด็นที่กำหนด แลวใหผูเร[ยนพัฒนาแนวคิดในประเด็นตาง ๆ แยกทีละประเด็น โดยใหผูเร[ยนเขียนประเด็นเหลานั้น
เ<นผลงานในลักษณะที่เ<นแนวคิดของตนเองที่ผานการกลั่นกรอง วEเคราะหเจาะลึกจนตกผลึกทางความคิดเ<นของ
ตนเอง จากนั้นจึงนำเสนอใหกลุมเพื่อนไดชวยวEเคราะห วEจารณอีกครั้ง

เอกสารข้อมูลจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) http://www.obec.go.th สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ประกาศ ก.พ.อ.
เร^่อง มาตรฐานภาระงานทางวEชาการของผูดำรงตำแหนjงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเร^อนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ก.พ.อ. จึงกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวEชาการเพื่อใหผูดำรงตำแหนjงวEชาการติดตามความ
กาวหนาทางวEชาการและพัฒนาองคความรlอยางเหมาะสมตอการดำรงตำแหนjง โดยใหสภาสถาบันอุดมศึกษานำไป
ออกขอบังคับใหสอดคลองกับมาตรฐาน ดังตอไปน4้
ขอ 1 ขาราชการพลเร^อนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำรงตำแหนjงอาจารย ตองมีภาระงานทั้งหมดไมนอยกวา
สามสิบหาหนjวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ โดยมีภาระงานสอนขั้นต่ำไมนอยกวารอยละสี่สิบหาของภาระ
งานทั้งหมด สวนภาระงานที่เหลือใหเ<นอำนาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากำหนดสัดสวนของภาระงาน
ดานอื่น ๆ
ในกรณ4ที่เ<นการสอนระบบทวEภาค อยางนอยตองมีภาระงานสอนขั้นต่ำไมนอยกวาสองรายวEชา รายวEชาละ
สามหนjวยกิต
ในกรณ4ที่เ<นการสอนรายวEชาที่มีผูสอนรวมกันหลายคน หร^อสอนมากกวาสองรายวEชาภาระงานสอนตองไม
นอยกวาภาระงานสอนตามวรรคสอง วEธ[การคำนวณภาระงานสอนตามวรรคน4้ใหเ<นไปตามสภาสถาบันอุดมศึกษา
กำหนด
ในกรณ4ที่มีเหตุอันสมควรสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดภาระงานสอนและภาระงานอื่นนอยกวาที่
กำหนดในสองวรรคกอนก็ได โดยใหสอดคลองกับพันธกิจของแตละสถาบันอุดมศึกษาหร^อแตละสาขาวEชา
ขอ 2 ขาราชการพลเร^อนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำรงตำแหนjงผูชวยศาสตราจารย อยางนอยตองมีภาระ
งานดังตอไปน4้
(1) ตองปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากำหนด
(2) มีภาระงานที่ปรากฏเ<นผลงานทางวEชาการ ดังตอไปน4้
(ก) งานวEจัยที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด iละหนึ่งรายการ หร^อ
(ข) ตำรา หร^อหนังสือที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด iละหนึ่งรายการ หร^อ
(ค) ผลงานทางวEชาการในลักษณะอื่นที่เทียบไดกับงานวEจัยตาม (ก) iละหนึ่งรายการ หร^อ
(ง) บทความทางวEชาการ iละสองรายการ
ขอ 3 ขาราชการพลเร^อนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำรงตำแหนjงรองศาสตราจารย อยางนอยตองมีภาระ
งานดังตอไปน4้
(1) ตองปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากำหนด
(2) มีภาระงานที่ปรากฏเ<นผลงานทางวEชาการ ดังตอไปน4้
(ก) งานวEจัย ที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด iละสองรายการ หร^อ
(ข) ตำรา หร^อหนังสือที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด iละสองรายการ หร^อ
(ค) ผลงานทางวEชาการในลักษณะอื่นที่เทียบไดกับงานวEจัยตาม (ก) iละสองรายการ
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ตอไปน4้

ขอ 4 ขาราชการพลเร^อนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำรงตำแหนjงศาสตราจารย อยางนอยตองมีภาระงานดัง

(1) ตองปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากำหนด
(2) มีภาระงานที่ปรากฏเ<นผลงานทางวEชาการ ดังตอไปน4้
(ก) งานวEจัยที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด iละหนึ่งรายการ
หร^อ
(ข) ตำรา หร^อหนังสือที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด iละสอง รายการ หร^อ
(ค) ผลงานทางวEชาการในลักษณะอื่นที่เทียบไดกับงานวEจัยตาม (ก) iละหนึ่งรายการ
ในกรณ4ที่สาขาวEชาใดไมมีวารสารระดับนานาชาติเผยแพรผลงานใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศกำหนดวารสารทางวEชาการเพื่อการเผยแพร
ขอ 5 ผลงานทางวEชาการตามขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 แตละรายการอาจเ<นผลงานของผูดำรงตำแหนjง
วEชาการแตผูเดียว หร^อเ<นผลงานรวมกับผูอื่นตามสัดสวนที่เหมาะสม โดยใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเ<นผูกำหนดให
เหมาะสมกับสภาพของผลงานและสาขาวEชา
ขอ 6 การเผยแพรผลงานทางวEชาการตามขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ใหเ<นไปตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด ใน
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เร^่อง หลักเกณฑและวEธ[การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนjงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 โดยใหสภาสถาบันอุดมศึกษาประกาศราย
ชื่อวารสารทางวEชาการโดยพิจารณาจากวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (peer review) กอนเผย
แพร และเ<นวารสารที่ไดรับการยอมรับในวงวEชาการแตละสาขาวEชา และแจงให ก.พ.อ. ทราบ
ขอ 7 ในกรณ4ที่มีเหตุอันสมควร สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจลดหร^อยกเวนภาระงาน ใหแกผูดำรงตำแหนjง
ประเภทผูบรEหาร และอาจกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวEชาการ ฯ ที่แตกตางไปจากที่กำหนดไวขางตนก็ได
ขอ 8 ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการออกขอบังคับวาดวยการกำหนดภาระงานทางวEชาการของผูดำรง
ตำแหนjงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยกำหนดหลักเกณฑในการกำหนดภาระงาน
ทางวEชาการของผูดำรงตำแหนjงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย โดยคำนึงถึง
มาตรฐานที่กำหนดไวในประกาศ ก.พ.อ. น4้ ทั้งน4้ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหสอดคลองกับสาขาวEชาและคา
เฉลี่ยของผลงานทางวEชาการทุกประเภท
ขอ 9 ใหใชมาตรฐานภาระงานทางวEชาการตามประกาศน4้บังคับแกมหาวEทยาลัยราชภัฏมหาวEทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวEทยาลัยนครพนม และมหาวEทยาลัยนราธEวาสราชนครEนทร ตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เ<นตนไป และใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดังกลาว ดำเนินการออกขอบังคับวาดวยการกำหนด
ภาระงานทางวEชาการของผูดำรงตำแหนjงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ใหแลว
เสร็จกอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ศร[เมือง เจรEญศิรE
รัฐมนตร[วาการกระทรวงศึกษาธEการ
ประธาน ก.พ.อ.
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ประกาศ คณะมัณฑนศิลป มหาวEทยาลัยศิลปากร
เร^่อง การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรคณะมัณฑนศิลป
พ.ศ. 2548
ตามมติคณะรัฐมนตร[ ที่จะสงเสรEมและสนับสนุนใหทุกสวนราชการ มีการบรEหารแบบมุงผลสัมฤทธE์ จัดทำ
เปาหมายดำเนินการ ดัชน4ชี้วัดผลสัมฤทธE์ของงานที่เ<นรlปธรรมและวEธ[วัดผลสัมฤทธE์ จัดทำขอตกลงผลงานลวงหนา
เพื่อใช เ<นฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร และตามประกาศมหาวEทยาลัยศิลปากร เร^่อง หลัก
เกณฑและวEธ[การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 ใหคณะวEชามอบหมายงานอยาง
เ<นลายลักษณอักษรแก บุคลากร โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับระดับ ตำแหนjง และความรlความสามารถ เพื่อ
ประโยชนในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ การประเมินเพื่อเลื่อนตำแหนjงหร^อขึ้นขั้นเงEนเดือน และใหถือเ<น
เอกสารราชการที่สำคัญ ซึ่งตองเก็บรักษาไวนั้น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2548 จึงกำหนดภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรคณะมัณฑนศิลป เพื่อใชพิจารณาประกอบการมอบหมายงาน
ดังน4้
กรอบภาระงาน
1. งานสอน
1.1 อาจารยมีรายวEชาสอน

ภาระงานขั้นต่ำ
ไมนอยกวา 2 รายวEชา (สอนเดี่ยว)
หร^อไมนอยกวา 5 หนjวยกิต (สอนรวม)
ตอภาคการศึกษา หร^อสองเทาตอiการศึกษา ใน
ระดับปรEญญาตร[
ทั้งน4้ ผูที่ดำรงตำแหนjงกรรมการสอบศิลปนิพนธจะ
ไมนำจำนวนหนjวยกิตของรายวEชาศิลปนิพนธ มา
นับรวมกับรายวEชาขางตน

1.2 ผูดำรงตำแหนjงคณบดี รองคณบดี หร^อหัวหนาภาควEชา ให ไมนอยกวา 1 รายวEชา (สอนเดี่ยว)
มีรายวEชาสอน
หร^อไมนอยกวา 3 หนjวยกิต (สอนรวม)
ตอภาคการศึกษา หร^อสองเทาตอiการศึกษา ใน
ระดับปรEญญาตร[
ทั้งน4้ ผูที่ดำรงตำแหนjงกรรมการสอบศิลปนิพนธจะ
ไมนำจำนวนหนjวยกิตของรายวEชาศิลปนิพนธ มา
นับรวมกับรายวEชาขางตน
1.3 จัดใหมีเวลาพบหร^อใหคำปรcกษาผูเร[ยนโดยไมซอนทับ เวลา ไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห
ในรายวEชาสอน และจะตองhดประกาศใหทราบดวย
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กรอบภาระงาน

ภาระงานขั้นต่ำ

1.4 จัดสงขอมูลแบบรายงานการปฏิบัติราชการสำหรับ อาจารย ทุกรายวEชาในความรับผิดชอบ
(ปค.มศ.1) แบบรายงานประมวลการสอน (ปค.มศ.2) แบบ
รายงานการสอนโดยอาจารย (ปค.มศ.3) และแบบรายงาน
กิจกรรมการเร[ยนการสอนโดยนักศึกษา (ปค.มศ.4)
2. งานวEจัย งานบรEการวEชาการและทำนุบำรXงศิลปะ และ
ไมนอยกวา 1 เร^่อง/ ชิwน ภายในระยะเวลา 1 i
วัฒนธรรม
2.1 มีผลงานออกแบบสรางสรรค เดี่ยวหร^อรวม หร^อ มีงานวEจัย ไมนอยกวา 1 เร^่อง/ โครงการ ภายในระยะเวลา 3
เดี่ยวหร^อวEจัยรวม
i
2.2 มีบทความทางวEชาการใน/ ตางประเทศ
ที่พิมพเผยแพร
หร^อ มีตำราพิมพเผยแพร

ไมนอยกวา 1 เร^่องตอi
ไมนอยกวา 1 เร^่อง/ โครงการ ภายในระยะเวลา 3
i

3. งานบรEหาร
ไมนอยกวา 1 ตำแหนjงตอภาคการศึกษา
3.1 ดำรงตำแหนjงผูบรEหารหร^อกรรมการระดับคณะฯ/ ภาควEชา
โดยไมนับรวมตำแหนjงกรรมการศิลปนิพนธ/ วEทยานิพนธ
3.2 เขาประชุมภาควEชา/ สำนักงานเลขานุการ ( ใหภาควEชา/
ทุกครั้ง
สำนักงานเลขานุการ พิจารณาใหมีขอตกลงในการประชุม เชน
ประชุมทุกวันทำการใดในสัปดาหสุดทายเดือน กรณ4 ขาดประชุม
ใหชี้แจงเหตุผลที่สมควร เ<นตน )
3.3 เขาประชุม/ สัมมนาบุคลากร ซึ่งคณะฯ จัดขึ้น

ทุกครั้ง

3.4 มีสวนรวมในการจัดหร^อใหบรEการวEชาการในระดับคณะ หร^อ ไมนอยกวา 1 ครั้งตอiการศึกษา
ภาควEชา ทั้งน4้ควรสงหลักฐาน (เชน โครงการ คำสั่ง เ<น ตน)
ประกอบแบบรายงานการปฏิบัติราชการแกคณะฯ ดวย
4. ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน
4.1 ภาระงานหลัก

ไมนอยกวารอยละ 70

4.2 ภาระงานรอง

ไมเกินรอยละ 20

4.3 ภาระงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ไมเกินรอยละ 10

ทั้งน4้ ตั้งแตบัดน4้เ<นตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2548
( อาจารย วัฒนพันธุ ครXฑะเสน )
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
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หลักเกณฑการคิดภาระงาน
กลุมศิลปะและการออกแบบ มหาวEทยาลัยศิลปากร
ลักษณะภาระงาน

ภาระงาน/คน

1.งานผลิตบัณฑิต
1.1 ลักษณะภาระงานการสอน
1.1.1 การสอนภาคบรรยาย
1.1.1.1 สอนเดี่ยว

ระดับปรEญญาตร[ 1 ชั่วโมงสอน (สอนซ}ำ)
ระดับปรEญญาตร[ 1 ชั่วโมงสอน (สอนครั้งแรก)
ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน (สอนซ}ำ)
ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน (สอนครั้งแรก)

3 / สัปดาห
5 / สัปดาห
4 / สัปดาห
6 / สัปดาห

1.1.1.2 สอนรวม
(พรอมกัน)

ระดับปรEญญาตร[ 1 ชั่วโมงสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน

2 / สัปดาห
3 / สัปดาห

1.1.2 การสอนภาคปฏิบัติ (ระดับปรEญญาตร[/โท)
การสอนภาคปฏิบัติการดานศิลปะออกแบบและกอสราง โดยใชเวลาตรวจงานในชั่วโมง ใหใชหลักการคิดตามสัดสวน
ของอาจารย 1 คน ตอจำนวนนักศึกษา
คิดตามจำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา 1-10 คน 1 ชั่วโมงสอน
จำนวนนักศึกษา 11-20 คน 1 ชั่วโมงสอน
จำนวนนักศึกษา 21-30 คน 1 ชั่วโมงสอน
จำนวนนักศึกษา 30 คนขึ้นไป 1 ชั่วโมงสอน

1.5 / สัปดาห
2 / สัปดาห
2.5 / สัปดาห
3 / สัปดาห

หมายเหตุ เฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ให้ยกเว้นในรายวิชาตามบัญชีแนบท้ายที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คนแต่ไม่เกิน 5 คน
ตามลักษณะภาระงานขอ 1.1.1และขอ 1.1.2 ใหคิดภาระงาน 1 ชั่วโมงสอน ลดลง

0.5 / สัปดาห

1.1.3 การสอนในลักษณะอื่น ๆ
(เลือกกรอกเพียงขอใดขอหนึ่งจาก 1.1.3.1 / 1.1.3.2 / 1.1.3.3)
1.1.3.1 หัวหนารับผิดชอบรายวEชา

0.5 / สัปดาห

1.1.3.2 ผูประสานงานรายวEชา / การประสานงานการเร[ยนการสอนอ.พิเศษ

0.25 / สัปดาห

1.1.3.3 ผูประสานงานรายวEชาที่รวมสอน การชวยสอนบรรยาย

2 / สัปดาห

1.1.3.4 การสอนหร^อoกงานนอกสถานที่ตามหลักสูตร (สอนเดี่ยว) 1 ชั่วโมงทำงาน
จรEง

3 / ครั้ง / ภาค

1.1.3.5 การสอนหร^อoกงานนอกสถานที่ตามหลักสูตร(สอนรวม) 1 ชั่วโมงทำงาน
จรEง

2 / ครั้ง / ภาค

1.1.3.6 การควบคุมการoกงานนอกสถานที่ 0.5/นักศึกษา
1.1.3.7 การเตร[ยมการสอนในหองปฏิบัติการอื่นๆ 1 ชั่วโมงทำงานจรEง

1 คน / ภาค
1 / ครั้ง / สัปดาห
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ลักษณะภาระงาน

ภาระงาน/คน

1.2 งานที่ปรcกษาทางวEชาการและงานควบคุมวEทยานิพนธ/ ศิลปนิพนธ
1.2.1 การใหการปรcกษาทางวEชาการ

ระดับปรEญญาตร[
ระดับบัณฑิตศึกษา

1.2.2 การควบคุมงานศิลปนิพนธ / วEทยานิพนธ

ระดับปรEญญาตร[
ระดับบัณฑิตศึกษา

1.2.3 กรรมการสอบศิลปนิพนธ / วEทยานิพนธ

ระดับปรEญญาตร[
ระดับบัณฑิตศึกษา

1 / นักศึกษา
1-15 คน / สัปดาห
1.5 / นักศึกษา
15 คนขึ้นไป / สัปดาห
1 / นักศึกษา
1 คน / สัปดาห
1.5 / นักศึกษา
1 คน / สัปดาห
0.5 / นักศึกษา
1 คน / ครั้ง
1 / นักศึกษา
1 คน / ครั้ง

ผูรับผิดชอบการสอบศิลปนิพนธ / วEทยานิพนธ
(ใชเฉพาะคณะสถาZตยกรรมสาสตรและคณะมัณฑนศิลป)

0.5 / ครั้ง

เฉพาะคณะจิตรกรรม ฯ กรรมการสอบศิลป
นิพนธ/ วEทยานิพนธ

2 / ครั้ง
1.5 / ครั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ

1.3 งานกิจการนักศึกษา ( ยกเวนผูที่มีตำแหนjงทางบรEหาร )
กรรมการที่ปรcกษาฝายกิจการนักศึกษา

1 / สัปดาห

2.1 งานวEจัย
งานวEจัยโดยผานความเห็นชอบ
ของกรรมการประจำคณะ ฯ
(ไมไดรับคาตอบแทนในรlปเงEนเดือน)

2.1.1 หัวหนาโครงการ
2.1.2 ผูรวมวEจัย

ไมเกิน 17.5/สัปดาห/โครงการ
ไมเกิน 12/สัปดาห/โครงการ

2.2 งานสรางสรรค เชิงวEชาการ (งานศิลปะและการออกแบบ) ที่เทียบเทากับงานวEจัย
งานสรางสรรคฯโดยผานความเห็นชอบ
ของกรรมการ/ประจำคณะ ฯ
(ไมไดรับคาตอบแทน)

2.2.1 หัวหนาโครงการ
2.2.2 ผูร วมโครงการ

ไมเกิน 17.5/สัปดาห/โครงการ
ไมเกิน 12/สัปดาห/โครงการ

2.3 งานสรางสรรค / งานออกแบบ
ผลงานที่ไดมีการเผยแพรเชิงวEชาการ

- แสดงเดี่ยว
- แสดงกลุม

2 / โครงการ / สัปดาห
1 / โครงการ / สัปดาห

2.4 ผลงานทางวEชาการ
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ลักษณะภาระงาน
2.4.1 งานเขียน (สามารถนำมาคิด
ภาระงานไดเพียง 1 ครั้ง เวนแตจะมี
การปรับปรXงเนS้อหาใหมเกินรอยละ 50
ของเนS้อหาเดิม)

ตำรา
(คิดภาระงานไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษา)
เอกสารคำสอน
(คิดภาระงานไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา)
เอกสารประกอบคำสอน
ใน 1 ภาคการศึกษา

2.4.2 บทความทางวEชาการ
บทความที่ตีพิมพในเอกสารทางวEชาการ
(คิดภาระงานไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา )

ภาระงาน/คน
2 / โครงการ / สัปดาห
1 / ครั้ง / สัปดาห
0.5 / ครั้ง / สัปดาห

1 / เร^่อง / สัปดาห

3. งานบรEการทางวEชาการแกชุมชน
3.1 การประชุมทางวEชาการ/อบรม/
สัมมนา

วEทยากร 1 ชั่วโมงบรรยาย
กรรมการ 1 วันปฏิบัติการ

3.2 การจัดแสดงนิทรรศการ

ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ
กรรมการ/อนุกรรมการ

4 / โครงการ / ภาค
1 / โครงการ / ภาค
4 / นิทรรศการ / ภาค
3 / นิทรรศการ / ภาค

3.3 งานบรEการทางวEชาการในลักษณะอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3.1 งานที่ปรcกษาใหแกหนjวยงานภายนอก
3.3.2 งานบรEการทางวEชาการในลักษณะอื่น ๆ เชน การตรวจ (อาน)ผลงานทาง
วEชาการ
การตัดสินงานศิลปกรรม
3.3.3 งานบรEการทางวEชาการแกชุมชนในลักษณะอื่น ๆตามที่ไดรับมอบหมาย เชน
การออกแบบ การควบคุมงาน
4. งานบรEหาร

4.1 คณบดี
4.2 รองคณบดี / หัวหนาภาควEชา /
หัวหนาสาขาวEชา
4.3 ผูชวยคณบดี / รองหัวหนาภาควEชา /
รองหัวหนาสาขาวEชา
4.4 หัวหนาหมวดวEชา / เลขานุการภาค /
เลขานุการสาขาวEชา

1 ชั่วโมงทำงาน 1 / ครั้ง / ภาค
1 ชั่วโมงทำงาน
1 / เร^่อง / ครั้ง / สัปดาห
1 ชั่วโมงทำงาน
1 / ครั้ง / สัปดาห
28 / สัปดาห
21 / สัปดาห
15 / สัปดาห
10 / สัปดาห

5. งานในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา (ยกเวนผูมีตำแหนjงบรEหารหร^อกรรมการโดย
ตำแหนjง)
5.1 ผูอำนวยการ / หัวหนา หนjวยงานที่คณะฯแตงตั้ง

15 / สัปดาห

5.2 กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย / กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ

2.5 / สัปดาห
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ลักษณะภาระงาน
5.3 งานกรรมการตาง ๆ ทั้งใน
มหาวEทยาลัยและหนjวยงานอื่น

ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ
กรรมการ /อนุกรรมการ

5.4 งานสภาคณาจารย

ประธาน
รองประธาน / เลขาธEการ
กรรมการ

5.5 งานธุรการที่เกี่ยวของกับการสอน และ/หร^อ การบรEหาร เชน ผูดูแลอุปกรณ
เคร^่องมือภาควEชา
5.6 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ภาระงาน/คน
1 / สัปดาห
0.5 / สัปดาห
3 / สัปดาห/ภาค
2 / สัปดาห/ภาค
1 / สัปดาห/ภาค
1 ชั่วโมงทำงาน
1 / สัปดาห
1 ชั่วโมงทำงาน
1 / โครงการ / สัปดาห

รายละเอียดแนบทาย 1 เฉพาะคณะมัณฑนศิลป ( ประกอบขอ 1.1.2)
ภาควEชาออกแบบตกแตงภายใน
361 213 การเตร[ยมการศิลปนิพนธ
361 217 โครงการศึกษาสวนบุคคล
ภาควEชาออกแบบนิเทศศิลป
362 207 การเตร[ยมการศิลปนิพนธ
362 407 การศึกษารายบุคคลสำหรับนักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต 1
362 408 การศึกษารายบุคคลสำหรับนักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต 2
362 411 การoกงานวEชาชีพ
ภาควEชาออกแบบผลิตภัณฑ
363 256 โครงการศึกษาสวนบุคคล 1
363 257 โครงการศึกษาสวนบุคคล 2
363 258 โครงการศึกษาสวนบุคคล 3
ภาควEชาประยุกตศิลปศึกษา
364 210 การเตร[ยมการศิลปนิพนธ
364 247 โครงการศึกษาสวนบุคคล
364 401 ปฎิบัติงานประยุกตศิลปขั้นสูง 1
364 402 ปฎิบัติงานประยุกตศิลปขั้นสูง 2
364 406 ปฎิบัติงานประยุกตศิลปขั้นสูง 3
364 413 การศึกษารายบุคคลสำหรับนักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต
ภาควEชาเคร^่องเคลือบดินเผา
365 210 การเตร[ยมการศิลปนิพนธ
365 224 โครงการศึกษาสวนบุคคล 1
365 225 โครงการศึกษาสวนบุคคล 2
365 226 โครงการศึกษาสวนบุคคล 3
สาขาวEชาออกแบบเคร^่องประดับ
366 230 โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล 1
366 231 โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล 2
รายละเอียดแนบทาย 2 เฉพาะคณะจิตรกรรมฯ และคณะมัณฑนศิลป ( ประกอบขอ 2.4 )
2.4 งานสรางสรรค โดยเ<นงานที่ไดรับการประเมินคุณคา และ / หร^อมีการเผยแพรเชิงวEขาการ
1) งานสรางสรรคเดี่ยว ไมเกิน 17.5 / สัปดาห / โครงการ
2) งานที่รวมสรางสรรคเ<นกลุม
- หัวหนาโครงการ ไมเกิน 17.5 / สัปดาห / โครงการ
- ผูรวมโครงการ ไมเกิน 12 / สัปดาห / โครงการ
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การสนับสนุนบุคลากรดานการพัฒนาการเร[ยนการสอน
บุคลากรของมหาวEทยาลัย นอกเหนSอจากการไดรับโอกาสในการพัฒนาดวยการไปศึกษา oกอบรมฯ ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร[วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา oกอบรม ปฏิบัติการวEจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ หร^อตามระเบียบ ก.ม.วาดวยการใหขาราชการพลเร^อนในมหาวEทยาลัยไปศึกษาตอภายในประเทศ พ.ศ.
2542 หร^อ ตามระเบียบมหาวEทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวEทยาลัยไปศึกษา oกอบรม ดูงาน
และปฏิบัติการวEจัย พ.ศ. 2550 แลวยังมีโอกาสไดรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาทางวEชาการการเร[ยนการสอน อีกหลาย
ประการ ดังตอไปน4้
1. การสนับสนุนบุคลากรที่ขอรับทุนอุดหนุนคาใชจาย
1.1 การสนับสนุนในสวนของมหาวEทยาลัย
1.1.1 กองทุนสวัสดิการทางวEชาการ ตามระเบียบมหาวEทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวEธ[
การกูยืมเงEนกองทุนสวัสดิการทางวEชาการ พ.ศ.2547 เ<นเงEนรายไดจากเงEนคงคลังของมหาวEทยาลัย จำนวน
4,000,000 บาท ที่จัดสรรเ<นกองทุนใหบุคลากร ทั้งสายวEชาการ และสายสนับสนุน (ที่ผานการประเมินทดลองปฏิบัติ
งานแลว)ไดกูยืม แตไมคิดดอกเบี้ย โดยหักชำระจากเงEนเดือนทุกเดือน ๆ เพื่อนำไปใชในกิจกรรมทางวEชาการ โดยมี
การทำสัญญากูยืม/สัญญาค}ำประกัน ดังน4้
ประเภทกิจกรรม

วงเงEนใหกูยืม (บาท)

ระยะเวลา(i)

1) ไปศึกษา oกอบรม ณ ตางประเทศ หร^อชดใชทุนฯ

ไมเกิน 100,000

5

2) ไปศึกษาภายในประเทศ

ไมเกิน 50,000

3

3) ซื้ออุปกรณ เคร^่องมือทางวEชาการ

ไมเกิน 50,000

3

4) ไปประชุม ดูงาน ณ ตางประเทศ หร^อ แสดงนิทรรศการฯ

ไมเกิน 50,000

3

5) จัดพิมพหนังสือ เอกสารวEชาการ สูจิบัตรนิทรรศการ

ไมเกิน 100,000

3

6) ไปทัศนศึกษา ณ ตางประเทศ

ไมเกิน 50,000

3

ตามดุลพินิจของ คกก.

3

7) เพื่องานวEชาการอื่น ๆ นอกเหนSอจาก 1) -6)
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ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอรับทุน โดยสรXปดังน4้
1. ผูกูยืม
2. งานสารบรรณ กองกลาง
3. กองคลัง มศก.
4. งานวEนัยและนิติการ มศก.

ยื่นเสนอขอรับทุน (แบบคำขอกูยืมเงEนกองทุนฯ)
รับ/รวบรวมแบบคำขอ
รวบรวม/ตรวจสอบ/
เว[ยนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน
ทำสัญญากูยืม/ค}ำประกัน

5. กองคลัง มศก.

เบิกจายเงEนกู

6. ผูกูยืม

รายงานผล

1.1.2 ทุนเพื่อเสนอผลงานทางวEชาการในตางประเทศ ตามประกาศมหาวEทยาลัย เร^่อง หลัก
เกณฑการสงเสรEมการเสนอผลงานทางวEชาการในตางประเทศ ฉบับลงวันที่ 7 กันยายน 2552 เ<นกองทุนใหบุลากร
สายวEชาการ(ที่ปฏิบัติงานมาแลว 2 i) ไดเสนอขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวEชาการ โดยเ<นทุนสนับสนุนเ<นคาใช
จายคาตั๋วเคร^่องบิน/คาตั๋วรถไฟภายในเมืองหร^อประเทศที่ไปเสนอผลงาน และคาลงทะเบียนตามที่จายจรEง แตไมเกิน
ทุนละ 50,000 บาท มีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอรับทุน โดยสรXป ดังน4้
1. ผูขอรับทุน
2. คณะกรรมการประจำคณะฯ
3. กองการเจาหนาที่ มศก.
4. กองคลัง มศก.
5. ผูกูยืม

ยื่นเสนอขอรับทุน
(แบบฟอรมการขอรับทุนฯ)
ใหความเห็นชอบ / รับรองผลงานของผูขอทุน
รวบรวม/ตรวจสอบ/พิจารณาอนุมัติทุน
เบิกจายเงEนทุน
รายงานผล
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1.1.3 ทุนเพื่อการเพิ`มพูนความรlในตางประเทศระยะสั้น ตามประกาศมหาวEทยาลัย เร^่อง หลัก
เกณฑการสงเสรEมการเพิ`มพูนความรlในตางประเทศระยะสั้น ฉบับลงวันที่ 7 กันยายน 2552 เ<นกองทุนใหบุคลากร
สายวEชาการ และสายสนับสนุน (ที่ปฏิบัติงานมาแลว 2 i) ไดเสนอขอรับทุนเพื่อไปศึกษา oกอบรม เขียนผลงานทาง
วEชาการ ในตางประเทศระยะสั้น โดยเ<นทุนสนับสนุนเ<นคาใชจายคาตั๋วเคร^่องบิน/คาตั๋วรถไฟภายในเมืองหร^อประเทศ
ที่ไปเสนอผลงาน และคาลงทะเบียน ตามที่จายจรEง แตไมเกินทุนละ 50,000 บาท มีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอรับ
ทุน โดยสรXป ดังน4้
1. ผูขอรับทุน
2. คณะกรรมการประจำคณะฯ
3. กองการเจาหนาที่ มศก.
4. กองคลัง มศก.
5. ผูกูยืม

ยื่นเสนอขอรับทุน (แบบเสนอขอรับทุนฯ)
ใหความเห็นชอบ
รวบรวม / ตรวจสอบ / พิจารณาอนุมัติทุน
เบิกจายเงEนทุน
รายงานผล

1.2 การสนับสนุนในสวนของคณะ
1.2.1 ทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายวEชาการ ตามประกาศคณะมัณฑนศิลป เร^่อง หลักเกณฑ
และวEธ[การจายเงEนทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายวEชาการ คณะมัณฑนศิลป พ.ศ.2550 ฉบับลงวันที่ 19
กุมภาพันธ 2550 เ<นเงEนรายไดนอกงบประมาณประจำiการศึกษา มี 3 แหลงทุน คือ
สวนที่ 1 จัดสรรจากเงEนรายไดภาควEชา / สาขาวEชา ประจำiการศึกษา (ไมเกินรอยละ 15 ของ
เงEนรายรับจัดสรรของภาควEชา)
สวนที่ 2 จัดสรรจากเงEนกองทุนโครงการพิเศษระดับปรEญญาตร[สวนกลาง (ที่หักจายมารอยละ
20 ตอi)
สวนที่ 3 จัดสรรจากเงEนกองทุนฯสอบรับตรง ประจำiการศึกษา (เรE`มตั้งแตiการศึกษา 2552)
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กำหนดจัดสรรเ<นทุนใหบุคลากรสายวEชาการที่ปฏิบัติงานมาแลว 1 i เ<นทุนเพื่อพัฒนา
บุคลากรแบบใหเปลา โดยนำไปใชสนับสนุนกิจกรรมทางวEชาการ ดังน4้
ประเภทกิจกรรม

วงเงEนใหทุน (บาท)

ระยะเวลา (i)

1) คาลงทะเบียนหร^อคาธรรมเน4ยมการศึกษา
ระดับปรEญญาโท
ระดับปรEญญาเอก

ตามที่จายจรEง
ตามที่จายจรEง

2
3

2) ไปประชุม ดูงาน ณ ตางประเทศ หร^อ แสดงนิทรรศการฯ

ไมเกิน 30,000

1

3) ไปประชุม ดูงาน ภายในประเทศ หร^อ แสดงนิทรรศการฯ

ไมเกิน 15,000

1

4) เพื่อการวEจัยหร^อเทียบเทาการวEจัย

ตามดุลพินิจของภาควEชา

-

5) เพื่องานวEชาการอื่น ๆ นอกเหนSอจาก 1) -4)

ตามดุลพินิจของภาควEชา

-

6) เพื่อสรางสรรคผลงานในการขอตำแหนjงวEชาการระดับ
รองศาสตราจารย หร^อ ศาสตราจารย

ไมเกิน 100,000 / ตาม
ดุลพินิจของภาควEชา

-

มีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอรับทุน โดยสรXป ดังน4้
1. ผูขอรับทุน
2. ภาควEชา/สาขาวEชา
3. คณบดี

ยื่นเสนอขอรับทุน (บันทึก / หลักฐานที่เกี่ยวของ)
ใหความเห็นชอบ
ตรวจสอบ/ พิจารณาอนุมัติทุน

หร^อถาเ<นกรณ4เขียนตำรา หร^อ เตร[ยมเสนอขอกำหนดตำแหนjงรองศาสตราจารย
4. คณะกรรมการประจำคณะฯ
5. งานคลังและพัสดุ คณะฯ
6. ผูกูยืม

ตรวจสอบ / พิจารณาอนุมัติทุน /
แตงตั้งกรรมการประเมินผลงาน
เบิกจายเงEนทุน
รายงานความกาวหนา / รายงานผล
ตามระยะเวลาของโครงการ
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1.2.2 ทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ตามประกาศคณะมัณฑนศิลป เร^่อง หลักเกณฑ
และวEธ[การจายเงEนทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป พ.ศ.2550 ฉบับลงวันที่
20 มกราคม 2550 เ<นเงEนรายไดของคณะที่สะสมเ<นรายiการศึกษา (ไมนอยกวารอยละ 1) จัดสรรเ<นกองทุนให
บุคลากรสายสนับสนุนในสำนักงาน และภาควEชา/สาขาวEชา ที่ปฏิบัติงานมาแลว ๓ i เพื่อพัฒนาบุคลากร แบบใหเปลา
โดยนำไปใชในกิจกรรมทางวEชาการ ดังน4้
ประเภทกิจกรรม

วงเงEนใหทุน

ระยะเวลา (i)

1) คาลงทะเบียนหร^อคาธรรมเน4ยมการศึกษา
ระดับปรEญญาตร[
ระดับปรEญญาโท

ไมเกิน 10,000
ไมเกิน 30,000

4
2

2) ไปประชุม ดูงาน ณ ตางประเทศ หร^อ แสดงนิทรรศการฯ

ไมเกิน 30,000

1

3) ไปประชุม ดูงาน ภายในประเทศ หร^อ แสดงนิทรรศการฯ

ไมเกิน 15,000

1

ตามดุลพินิจของคณบดี

-

4) เพื่องานวEชาการอื่น ๆ นอกเหนSอจาก 1) -3)
มีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอรับทุน โดยสรXป ดังน4้
1. ผูขอรับทุน
2. สนง./ภาควEชา/สาขาวEชา
3. งานบรEหารและธุรการ คณะฯ
4. งานคลังและพัสดุ คณะฯ
5. ผูกูยืม

ยื่นเสนอขอรับทุน (บันทึก / หลักฐานที่เกี่ยวของ)
ใหความเห็นชอบ
ตรวจสอบ/ พิจารณาอนุมัติทุน
เบิกจายเงEนทุน
รายงานผล

2. การสนับสนุนบุคลากรที่ไมเกี่ยวของกับการขอรับเงEนสนับสนุน
2.1 การลาเพิ`มพูนความรlทางวEชาการ ตามระเบียบทบวงมหาวEทยาลัย (Zจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หร^อ สกอ.) วาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ`มพูนความรlทางวEชาการ พ.ศ.2523 (และฉบับ
แกไขเพิ`มเติม) ใหโอกาสขาราชการสายวEชาการที่อายุไมเกิน 57 i และปฏิบัติหนาที่งานประจำติดตอกันเ<นเวลาไม
นอยกวา 6 i มีโอกาสขอไปปฏิบัติงานเพิ`มพูนความรlทางวEชาการในประเทศ(อาจไปเก็บขอมูลตางประเทศดวยก็ได)
โดยไดรับเงEนเดือนและเงEนประจำตำแหนjงของทางราชการตามปกติ (แตตองไมไดรับเงEนเดือนหร^อคาตอบแทนจาก
บุคคลภายนอก) และไมใชเ<นการไปศึกษาเพื่อเพิ`มคุณวุฒิ การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ`มพูนความรlทางวEชาการ มี 3
ลักษณะ ดังน4้
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(1) การวEจัย
(2) การแตงหร^อเร[ยบเร[ยงตำราทางวEชาการ
(3) การปฏิบัติงานทางวEชาการอยางอื่น ๆ
การไปปฏิบัติงานเพิ`มพูนความรlทางวEชาการสามารถขอลาไดเ<นระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน โดยผูไดรับ
อนุมัติการลาน4้ตองรายงานความกาวหนาทุก 3 เดือน และสงรายงานฉบับสมบูรณภายใน 30 วันหลังครบกำหนดที่ได
รับอนุมัติ มีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอลา โดยสรXป ดังน4้
1. ผูขอลาเพิ`มพูน
2. ภาควEชา/สาขาวEชา
3. คณะกรรมการประจำคณะ

ยื่นแบบฟอรมการขอไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ`มพูนความรlทางวEชาการ (ป.ว.พ.1)
ใหความเห็น
ตรวจสอบ/ ใหความเห็นชอบ

4. ที่ประชุมคณบดี

พิจารณาอนุมัติ

5. ผูขอลาเพิ`มพูน

รายงานผล (ป.ว.พ.2 และ ป.ว.พ.3)

2.2 การลาไปปฏิบัติธรรมโดยนับเ<นวันปฏิบัติราชการ ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เร^่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตร[ในการใหขาราชการ เจาหนาที่ และลูกจางของหนjวยงาน
ภาครัฐที่เ<นสตร[ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง ฉบับลงวันที่
20 พฤศจิกายน 2551 โดยเhดโอกาสใหบุคลากรสตร[ ไปปฏิบัติธรรมไดครั้งหนึ่งในชีวEตการรับราชการ ลักษณะเดียว
กับบุคลากรชายไดโอกาสลาอุปสมบท ซึ่งสามารถขอไปปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่ไดรับการรับรอง กวา 313
แหงทั่วประเทศ เ<นระยะเวลาไมนอยกวา 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน โดยไมถือเ<นวันลาราชการ มีขั้นตอนการดำเนิน
การเสนอขอลา โดยสรXป ดังน4้
1. ผูขอลาไปปฏิบัติธรรม

ยื่นแบบขออนุญาตไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

2. ภาควEชา/สาขาวEชา/คณะ

ตรวจสอบ/ใหความเห็น

3. กองการเจาหนาที่ มศก.

พิจารณาอนุญาต

4. ผูขอไปปฏิบัติธรรม
5. กองการเจาหนาที่ มศก.
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ

รายงานตัว/ สงวุฒิบัตร-หนังสือรับรอง
รับมอบวุฒิบัตร-หนังสือรับรอง /
ลงทะเบียนประวัติบุคคล
รับทราบ/รวบรวมสถิติ
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แผนงานกิจการนักศึกษา
ภาระงาน / กิจกรรม

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาปลาย

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

การบรEการและสวัสดิการนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมปรEญญาโท
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมปรEญญาตร[
ประชุมผูปกครองนักศึกษาใหมปรEญญาตร[
ดำเนินการเร^่องทุนการศึกษา
ประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาวEชาทหารและยกเวนการเขารับราชการทหาร
ดำเนินการเร^่องเงEนกูเพื่อการศึกษาของนักศึกษาคณะ
จัดบรEการแนะแนวการศึกษาตอภายในคณะมัณฑนศิลป
ขออนุมัติจางนักศึกษาปฏิบัติงาน
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสงนักศึกษาออกoกงาน
เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะ
เสนอชื่อคณะกรรมการที่ปรcกษาฝายกิจการนักศึกษา
ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการนักศึกษา, ประกันภัย
ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวEนัยของนักศึกษา
ประสานงานและสงขาวสารตาง ๆ ใหกับนักศึกษาเกาหร^อสมาคมที่เกี่ยวของ
ประสานงานการประกวดงานดานมัณฑนศิลป และงานดานอื่น ๆ
จัดZจฉิมนิเทศนักศึกษา
โครงการกิจกรรมนักศึกษา
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจรEยธรรมนักศึกษาใหม คณะมัณฑนศิลป
โครงการรับนองใหมและประชุมเชียร
โครงงานไหวครl-บูชาครl ****
โครงการกิจกรรมแสดงความยินดีแกบัณฑิตใหม
โครงงานเลี้ยงขอบคุณรXนพี่
โครงการอบรมศิลปะขั้นพื้นฐาน (ติว 7 วัน)
โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตร[
โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดองคความรlดานศิลปะและการ
ออกแบบแกเยาวชน *
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บันทึกขอความ
สวนราชการ
คณะมัณฑนศิลป มหาวEทยาลัยศิลปากร
โทร. 11504
ที่ ศธ 0520.105/…………………………………..
วันที่ ………………….……………………..…………
เร^่อง ขออนุมัตินำนักศึกษาศึกษานอกสถานที่
เร[ยน หัวหนาภาควEชา………………………………………………………………………………………………………………………………
ดวย อาจารย/ผศ./รศ./ศ. ………………………………………………… ภาควEชา ……………………………………………….
มีความประสงคจะขอนำนักศึกษาที่ลงทะเบียนเร[ยนในรายวEชา …………………………………………………………………………………..
ซึ่งรายวEชาดังกลาว ❍ ไดกำหนด ❍ ไมไดกำหนด ไวในหลักสูตรใหมีการศึกษานอกสถานที่โดยมีนักศึกษาลงทะเบียน
จำนวน ………………… คน เพื่อเดินทางไปศึกษานอกสถานที่ ณ …………………………………………………………………………….
…………………………………………… ระหวางวันที่ …………………………………………….. ตามกำหนดการเดินทางที่แนบมาพรอมน4้
โดยมีอาจารยผูควบคุมการเดินทาง คือ 1………………………………………………… 2……………………………………………………
3…………………………………………. 4………………………………………………… 5……………………………………………………
และเชิญวEทยากร คือ 1 …………………………………………..………….……… 2 …………………………………………….……………
ในการน4้ จึงขอความอนุเคราะหทางคณะฯ ดำเนินการดังน4้
❍ ขออนุญาตใชรถยนต จำนวน ……………… คัน โดยใหรถออกจาก ……………………………………………………………
ตั้งแตเวลา ………………. น. และรถจอดสงที่ …………………………………………….. เวลา …………………………. น.
❍ จัดทำหนังสือขออนุญาตเขาศึกษาถึง ………………………………………………………………………………………………..
❍ ขอใชสถานที่พักแรม (หากใหทางคณะฯ จัดสง โปรดแจงที่อยูหร^อรายละเอียดในการติดตอดวย) ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
❍ ขออนุญาตอาจารยผูสอนรายวEชา …………………………………………………………………………………………………..
❍ ขออนุญาตผูปกครองนำนักศึกษาศึกษานอกสถานที่
❍ กระเปาลวมยา
❍ ของที่ระลึก จำนวน ………………………………………….. ชุด
❍ คาที่พักนักศึกษา
❍ คาบำรXงวัด
❍ คาธรรมเน4ยมเขาชม
❍ คาธรรมเน4ยมผานทาง
❍ คาตอบแทนวEทยากร จำนวน …………… คน จำนวน ………….. ชั่วโมง หัวขอ ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
❍ ขอยืมเงEนทดรองจาย
(ลงชื่อ)……………………………………………………….
( ……………………………………………………………. )
เร[ยน
ทานคณบดีคณะมัณฑนศิลป
ไดตรวจสอบแลวรายวEชาดังกลาว ❍ มี ❍ ไมมี การศึกษานอกสถานที่ในหลักสูตร
จึงเร[ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ) ………………………………………………..
หัวหนาภาควEชา ………………………………………
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เร[ยน

หัวหนางานบรEการการศึกษา
หนjวยอาคารฯ
❍ ไดจัดรถ คณะฯ …………………………….. พนักงานขับรถ คือ ………………………………..
ไดขอรถ มศก ………………………………. พนักงานขับรถ คือ ………………………………..
❍ ไมสามารถจัดรถใหได เห็นสมควรเชารถ
(ลงชื่อ)……………………………………………………

เร[ยน

คณบดีคณะมัณฑนศิลป
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให …………………………………………………………………………… นำนักศึกษาที่ลงทะเบียนใน
รายวEชา ……………………………………………………………………………………………………….. จำนวน ……………………… คน
ออกศึกษานอกสถานที่ ณ …………………………………………………………………………………………………………………………..
ในระหวางวันที่ ……………………………………………….. โดยใชพาหนะ ……………………………………………………………………
พนักงานขับรถ ……………………………………………………………………… และอนุมัติใหเบิกคาใชจายตาง ๆ ไดตามระเบียบฯ ตอไป
(ในกรณ4นอกเวลาราชการ)
(ลงชื่อ)……………………………………………………….
( ……………………………………………………………. )
คำสั่ง คณบดี
❍ อนุมัติ
❍ ไมอนุมัติ เนSmองจาก……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………………………….
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
เร[ยน

หัวหนางานคลังและพัสดุ
เพื่อโปรดดำเนินการตอไปดวย จักขอบคุณยิ`ง

(ลงชื่อ)……………………………………………………
(……………………………………………………………)

ไดรับเงEนทดรองจาย จำนวน ……………………….. บาท
เร[ยบรอยแลว
(ลงชื่อ)……………………………………………………
(……………………………………………………………)
วันที่ ………… เดือน ………………… พ.ศ. …………..
***และนำส่งใบสำคัญภายใน 3 วันทำการ หลังการเดินทางกลับ
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กำหนดการศึกษานอกสถานที่ รายวEชา……………………………………………………………
ณ ……………………………………………………………………… จังหวัด …………………………..
วันที่ …………….. เดือน ……………………………….. พ.ศ. ………………..
วันเดินทางที่ 1 วันที่ …………………………………………………….
……………………….น. ออกเดินทางจากมหาวEทยาลัยศิลปากร
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
วันเดินทางที่ 2 วันที่ …………………………………………………….
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
วันเดินทางที่ 3 วันที่…………………………………………………….
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
วันเดินทางที่ 4 วันที่…………………………………………………….
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….น. เดินทางถึงมหาวEทยาลัยศิลปากร
* หมายเหตุ : กรXณาระบุชื่อวEทยากรและวัน เวลาที่บรรยาย (โดยวEทยากร 1 ทาน ตอ 1 วัน บรรยายวันละไมเกิน 4 ชม.)
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รายละเอียดขอมูลตาง ๆ
1. รายละเอียดขอมูล วEทยากร
1.1 ชื่อ/นามสกุล …………………………………………..
ที่อยู ………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
เบอรโทรติดตอ …………………………………………………..

1.2 ชื่อ/นามสกุล …………………………………………..
ที่อยู ………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
เบอรโทรติดตอ …………………………………………………..

2. รายละเอียดขอมูลสถานที่เขาชม
2.1 เร[ยน ……………………………………………………
ที่อยู ………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
เบอรโทรติดตอ …………………………………………………..

2.2 เร[ยน ……………………………………………………
ที่อยู ………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
เบอรโทรติดตอ …………………………………………………..

2.3 เร[ยน ……………………………………………………
ที่อยู ………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
เบอรโทรติดตอ …………………………………………………..

2.4 เร[ยน ……………………………………………………
ที่อยู ………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
เบอรโทรติดตอ …………………………………………………..

2.5 เร[ยน ……………………………………………………
ที่อยู ………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
เบอรโทรติดตอ …………………………………………………..

2.6 เร[ยน ……………………………………………………
ที่อยู ………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
เบอรโทรติดตอ …………………………………………………..

3. รายละเอียดขอมูลสถานที่พักแรม
3.1 เร[ยน ……………………………………………………
ที่อยู ………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
เบอรโทรติดตอ …………………………………………………..

3.2 เร[ยน ……………………………………………………
ที่อยู ………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
เบอรโทรติดตอ …………………………………………………..

3.3 เร[ยน ……………………………………………………
ที่อยู ………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
เบอรโทรติดตอ …………………………………………………..

3.4 เร[ยน ……………………………………………………
ที่อยู ………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
เบอรโทรติดตอ …………………………………………………..
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บันทึกขอความ
สวนราชการ
คณะมัณฑนศิลป มหาวEทยาลัยศิลปากร
ที่
ศธ 0520.105/
วันที่
เร^่อง
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอนุมัติจายเงEน
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
เร[ยน

หัวหนาภาควEชา………………………….
ดวยภาควEชา ……………………………………..…..……….. มีความประสงคจะจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชประกอบ
การเร[ยนการสอนในรายวEชา …………………………………………………..………..……………………………………
เ<นเงEน ……………………… บาท ( ……………………………………………….……….. ) ตามรายละเอียดใบสำคัญ
รายการวัสดุ (ถามี)
1. กรณ4จัดซื้อวงเงEน 500.- บาท สามารถขอทดรองจายไดเลย พรอมเสนอชื่อผูตรวจรับพัสดุ 1 คน
2. กรณ4จัดซื้อวัสดุระหวาง 500 - 5,000 บาท ใหตรวจสอบการจายเงEนทดรองกับ นส. สุร[พร แปนพิบูลลาภ
(วังทาพระ) / นางศุลีพร สุวรรณโมลี (พระราชวังสนามจันทร) / เลขานุการคณะฯ ตามลำดับ พรอมเสนอชื่อผูตรวจรับ
พัสดุ 1 คน
3. กรณ4เครดิตจัดซื้อ วงเงEนตั้งแต 5,000 – 10,000 บาท ขึ้นไป จะตองมีใบเสนอราคา ของบรEษัท/หางราน
ตางๆ / กำหนดคุณลักษณะความตองการที่ชัดเจน / เบอรโทรศัพทสามารถติดตอได และเสนอชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 3 ทาน คือ
1 ……………………………………… ประธาน (หัวหนาภาควEชา)
2 ……………………………………… กรรมการ (รองหัวหนาภาควEชา)
3 ……………………………………… กรรมการและเลขานุการ / (ผูขอใชวัสดุ/ผูเบิกวัสดุ)
จึงเร[ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
( …………………………………… )
ผูขอใชวัสดุ
( ) ไมอนุมัติ
( ) อนุมัติ สงงานคลัง/ดำเนินการ
( …………………………………………. )
หัวหนาภาควEชา ……………………………
วันที่ ………………………………………..
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คณะผูจัดทำคูมืออาจารย
คณะมัณฑนศิลป มหาวEทยาลัยศิลปากร
ที่ปรcกษา

รองศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน วงศพันธุเศรษฐ
ผูชวยศาสตราจารยเทิดศักดิ์ เหล็กดี
ผูชวยศาสตราจารยสยุมพร กาษรสุวรรณ

คณะกรรมการผูจัดทำคูมืออาจารย
ผูชวยศาสตราจารยอาวEน อินทรังษี
นางมาลิน4 วEกรานต
นางภาวนา ใจประสาท
นายวุฒิ คงรักษา
นางมัญธรัตน จิตมาลีรัตน
นางสาวจิตตร[ ลิwมรXงเร^องรัตน
นางสาวมุกดา จิตพรมมา
นางศุลีพร สุวรรณโมลี
นางสาวนันทนา แซลี
นายศุภฤกษ ทับเสน
นางพจน4 บุญชวย

คณบดีคณะมัณฑนศิลป
รองคณบดีฝายบรEหาร
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
รองคณบดีพระราชวังสนามจันทร

รองคณบดีฝายวEชาการและวEจัย
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหนางานบรEการการศึกษา
หัวหนางานบรEหารและธุรการ
หัวหนางานกิจการนักศึกษา
หัวหนางานคลังและพัสดุ
หัวหนางานแผนและสงเสรEมทางวEชาการ
หัวหนางานบรEหารพระราชวังสนามจันทร
หัวหนาหนjวยประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหนาหนjวยการเจาหนาที่
พนักงานธุรการ

หนาที่คณะกรรมการ
สนับสนุนขอมูล กำหนดหัวขอการจัดทำและผูรับผิดชอบการเขียน
สรXปรวบรวมขอมูล ตรวจสอบขอมูล จัดทำรlปเลม
เผยแพร และบันทึกลงเว็บไซต
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คณะมัณฑนศิลป มหาวEทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
31 ถนนหนาพระลาน แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรXงเทพ 10200
โทรศัพท 02-221-5874 หร^อ 02-623-6115-22 ตอ 1266,1271
โทรสาร 02-225-7350
คณะมัณฑนศิลป มหาวEทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท 034-275-030
โทรสาร 034-275-032
Website :

http:// www.decorate.su.ac.th
http://reg.su.ac.th
Facebook : decorative.su
Email :
dec_su@windowslive.com
tqf3dec@gmail.com (สำหรับจัดสง มคอ.3)
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