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ตาราง ส.1           ก 
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ตาราง ส.3           ง 
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บทท่ี 1  สวนนํา 
1  จํานวนอาจารยในแตละหลักสูตรจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิ   10 
2  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงและประเภท     11 
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4  จํานวนนักศึกษาปริญญาโทจําแนกตามสาขาวิชา/ภาควิชา และแผนการศึกษา   12   
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8  บทความวิจยัท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน  refereed  journal  หรือในฐานขอมูลระดับชาติ 
หรือนานาชาติตออาจารยประจํา (ป พ.ศ.2552)       21 
9  งบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรจําแนกตามแหลง ปงบประมาณ พ.ศ.2552   23 
10  สรุปรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จําแนก 
ตามหมวดรายจาย          23 
11  รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายจากเงินงบรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จําแนก 
ตามงาน            24 
12  พื้นที่ใชสอยอาคาร  คณะมัณฑนศิลป  วังทาพระ      25 
13  พื้นที่ใชสอยอาคาร  คณะมัณฑนศิลป  พระราชวังสนามจันทร     26 
14  อาจารยท่ีอยูระหวางการศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ     27 
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องคประกอบท่ี 2 
18  สรุปผลการวิเคราะหหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548   42 
19  โครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดและไมกาํหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับ 
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21  จํานวนอาจารยท่ีคาดวาจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก     54 
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22  จํานวนอาจารยท่ีจะเกษียณจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ   54 
23  จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก     55 
24  จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ)    56 
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26  ขอมูลบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและไดทุนศึกษาตอจากหนวยงานระดับชาติและสถาบันการศึกษา 
องคกรตางประเทศ          62 
27  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต     64 
28  จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปการศึกษาท่ีผานมาท่ีไดรับ 
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ 
วัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ      67 
29  รายช่ือนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปการศึกษาท่ีผานมาท่ีไดรับ 
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ 
วัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ      68 
30  ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานพินธท่ีทําหนาท่ี 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ         75 
องคประกอบท่ี 3 
31  กิจกรรม/โครงการ ของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค  81 
องคประกอบท่ี 4 
32  เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน    90 
33  จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  
หรือ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรท่ีจดทะเบียนท้ังในและตางประเทศ     92 
34  บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (รวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย)    93 
องคประกอบท่ี 5 
35  โครงการ / กิจกรรม การบริการทางวิชาการ : โครงการระดับชาติ     99 
36  โครงการ / กิจกรรม การบริการทางวิชาการ : โครงการระดับนานาชาติ    100 
องคประกอบท่ี 7 
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คํานํา 
 

  คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดจัดทํารายงานประจําปและประเมินตนเอง 3 
(Annual and Self Assessment Report III) ฉบับนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปตามแผนยุทธศาสตร  และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะฯ  ศึกษาวิเคราะห
จุดออน – จุดแข็ง  ตามองคประกอบและตัวบงช้ีสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน  9  องคประกอบ 
(สกอ.)  และตามแนวทางของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  โดยคณะฯ 
ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา  ตั้งแตวันท่ี  1  มิถุนายน 
2552 – 31  พฤษภาคม 2553  เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2552 ของคณะ
มัณฑนศิลป  และใชผลพรอมขอเสนอแนะเปนแนวทาง  ในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในระยะตอไป 
 
  ขอขอบคุณ  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ  ภาควิชา  สาขาวิชา  และ
สํานักงานเลขานุการคณะฯ  รวมถึงบุคลากรทุกฝายท่ีเปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ  และชวยใหขอมูล  เพื่อใหการจัดทํารายงานประจําปและประเมินตนเอง
ฉบับนี้ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมไดจนเสร็จสมบูรณ  

 
 
 
      (รองศาสตราจารยเอกชาติ     จันอุไรรัตน) 

คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
          กันยายน 2553 

 



 

บทสรุปผูบรหิาร 

รายงานประจําปและประเมินตนเองฉบับนี้เปนคร้ังท่ี 3 ของคณะมัณฑนศิลป  ท่ีรวมเอาการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร  และการประเมินคุณภาพภายใน  ประจําป
การศึกษา 2552  ซ่ึงครอบคลุมชวงเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553  (คณะฯ ได
จัดทําในรูปของรายงานการศึกษาตนเอง คือ SSR1/2543, SSR2/2544  ในรูปของรายงานการ
ประเมินตนเอง คือ SAR1/2545, SAR2/2546, SAR3/2547, SAR4/2548, SAR5/2549 และในรูปของ
รายงานประจําปและประเมินตนเอง ASAR1/2550 ASAR2/2551 ตามลําดับ)  

 การประเมินตนเองคร้ังนี้  ดําเนินการตามวิธีการและแนวทางของสวนกลาง  ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดข้ึน  หลังจากไดรับความเห็นชอบรวมกัน  ระหวาง
คณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา  และคณะกรรมการ
ประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหนวยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาดังกลาว  ไดประเมินผลการดําเนินงานของ
คณะฯ ตามองคประกอบ 9 องคประกอบและ 43 ตัวบงช้ี ของคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมินตัว
บงช้ีเปน 3 คะแนน และใชเกณฑสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  สรุปผลไดดังตอไปนี้ 

องคประกอบและตัวบงชี้สําหรับการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

ตาราง ส.1  สรุปผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ  เฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ. 
คะแนนการ
ประเมิน 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา/ ปณิธานและวัตถุประสงค  แผนงาน   

 ตัวบงช้ีที่ 1.1 ระดับ 7 7 3  
 87.18 2  ตัวบงช้ีที่ 1.2 รอยละ 75 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 1  5/ 2 2.50 = ดี 2/ 2 = 100% 

องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน   

 ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระดับ 7 5 2  
 ตัวบงช้ีที่ 2.2 ระดับ 7 7 3  
 ตัวบงช้ีที่ 2.3 ระดับ 5 5 3  
 ตัวบงช้ีที่ 2.4 1 : 8.7992 1 : 14.44 1  
 ตัวบงช้ีที่ 2.5 รอยละ 40 11.39 1  
 ตัวบงช้ีที่ 2.6 รอยละ 45 44.30 1  
 ตัวบงช้ีที่ 2.7 ระดับ 5 5 3  
 ตัวบงช้ีที่ 2.8 5 ขอ 5 3  

 - ก -



 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

 ตัวบงช้ีที่ 2.9 รอยละ 80 58.30 1  
 ตัวบงช้ีที่ 2.10 รอยละ 75 96.35 2  
 ตัวบงช้ีที่ 2.11 เฉล่ีย 3.50 - 0  
 ตัวบงช้ีที่ 2.12 รอยละ 0.016 10.41 3  
 76.00 2  ตัวบงช้ีที่ 2.13 รอยละ 90 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 2  25/ 13 1.92 = พอใช 6/ 13 = 46.15% 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา   

 ตัวบงช้ีที่ 3.1 ระดับ 8 8 3  
 4 3  ตัวบงช้ีที่ 3.2 ระดับ 4 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 3  6/ 2 3.00 = ดีมาก 2/ 2 = 100% 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัยและ/ หรืองานสรางสรรค   

 ตัวบงช้ีที่ 4.1 6 ขอ 6 3  
 ตัวบงช้ีที่ 4.2 4 ขอ 5 3  
 ตัวบงช้ีที่ 4.3 55,000 บาท 62,010.89 2  
 ตัวบงช้ีที่ 4.4 รอยละ 30 56.00 3  
 0 0  ตัวบงช้ีที่ 4.5 รอยละ 15 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 4  11/ 5 2.20 = ดี 4/ 5 = 80.00% 

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน   

 ตัวบงช้ีที่ 5.1 ระดับ 6 7 3  
 ตัวบงช้ีที่ 5.2 รอยละ 60 45.57 3  
 ตัวบงช้ีที่ 5.3 รอยละ 30 13.33 1  
 74.00 1  ตัวบงช้ีที่ 5.4 รอยละ 75 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 5  8/ 4 2.00= ดี 1/ 4 = 25.00% 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 ตัวบงช้ีที่ 6.1 ระดับ 6 6 3  
* ตัวบงช้ีที่ 6.2 100 ช้ิน 132 ช้ิน 3  
* 3  ตัวบงช้ีที่ 6.3 ระดับ 3 ระดับ 5 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 6  3/ 1 3.00 = ดีมาก 1/ 1 = 100% 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารจัดการ   

 ตัวบงช้ีที่ 7.1 5 ขอ 5 3  
 ตัวบงช้ีที่ 7.2 ระดับ 4 4 3  
 ตัวบงช้ีที่ 7.3 ระดับ 5 2 1  
 ตัวบงช้ีที่ 7.4 ระดับ 5 4 2  
 ตัวบงช้ีที่ 7.5 ระดับ 4 4 3  

 - ข -



 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

 ตัวบงช้ีที่ 7.6 ระดับ 5 5 3  
 ตัวบงช้ีที่ 7.7 รอยละ 1 6.33 2  
 ตัวบงช้ีที่ 7.8 ระดับ 4 5 3  
 3 1  ตัวบงช้ีที่ 7.9 ระดับ 8 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 7  21/ 9 2.33 = ดี 6/ 9 = 66.67% 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ   

 ตัวบงช้ีที่ 8.1 ระดับ 7 7 3  
 4 3  ตัวบงช้ีที่ 8.2 ระดับ 5 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 8  6/ 2 3.00 = ดีมาก 1/ 2 = 50.00% 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   

 ตัวบงช้ีที่ 9.1 ระดับ 6 7 3  
 ตัวบงช้ีที่ 9.2 ระดับ 7 7 3  
 4 3  ตัวบงช้ีที่ 9.3 ระดับ 5 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 9  9/ 3 3.00 = ดีมาก 2/ 3 = 66.67 

องคประกอบท่ี 10  สถานศึกษา 3ดี (3D)   

* ตัวบงช้ีที่ 10.1 ระดับ 4 4 2  
* 2 2  ตัวบงช้ีที่ 10.2 ระดับ 2 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 10  4/ 2 2.00 = พอใช 2/ 2 = 100% 

เฉล่ียคะแนนเฉพาะตัวบงช้ีตามเกณฑสถาบันท่ีเนนการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัย 

94/ 41 2.29 = ดี 25/ 41 = 60.98% 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี  104/ 45 2.31 = ดี 29/ 45 = 64.44% 
* ไมนํามาเปนตัวหารสําหรับเกณฑสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

 
ตาราง ส.2  สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  เฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ. 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการ 
องคประกอบคุณภาพ 

I P O รวม ประเมิน 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา/ ปณิธานและวัตถุประสงค  
แผนงาน 

0.00 3.00 2.00 2.50 ดี 

องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน 1.25 2.80 1.50 1.92 พอใช 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 0.00 3.00 0.00 3.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัยและ/ หรืองานสรางสรรค 2.00 3.00 1.50 2.20 ดี 

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคมและ
ชุมชน 

3.00 3.00 1.00 2.00 ดี 

 - ค -



 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
องคประกอบคุณภาพ 

I P O รวม 

ผลการ 
ประเมิน 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 0.00 3.00 0.00 3.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารจัดการ 3.00 2.40 2.00 2.33 ดี 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 0.00 3.00 0.00 3.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

0.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

เฉล่ียคะแนนเฉพาะตัวบงช้ีตามเกณฑสถาบันท่ีเนนการผลิต
บัณฑิตและวิจัย 

1.86 2.81 1.69 2.29 
พอใช ดีมาก พอใช ดี 

ดี 

 

 
ตาราง ส.3  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  เฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ. 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการ 
มาตรฐานอุดมศึกษา 

I P O รวม ประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพบัณฑิต 0.00 0.00 1.50 1.50 ยังไมได
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2  การบริการจัดการอุดมศึกษา      

 มาตรฐานท่ี 2ก  ธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 3.00 2.90 2.20 2.69 ดีมาก 

 มาตรฐานท่ี 2ข  พันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 1.67 2.89 1.25 2.16 ดี 

มาตรฐานท่ี 3  การสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู 

0.00 2.00 0.00 2.00 พอใช 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมาตรฐาน 1.86 2.81 1.69 2.29 ดี 
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก พอใช ดี  
 

 
ตาราง ส.4  สรุปผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  เฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ. 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการ 
มุมมองดานการบริหารจัดการ 

I P O รวม ประเมิน 

1. 2.00 3.00 1.57 2.20 นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดี 

2. 2.00 2.86 2.00 2.55 กระบวนการภายใน ดีมาก 

3. 2.00 3.00 0.00 2.67 การเงิน ดีมาก 

4. 1.67 2.50 1.67 2.08 บุคลากร  การเรียนรู  และนวัตกรรม ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมุมมอง 1.86 2.81 1.69 2.29 ดี 
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก พอใช ดี  

 - ง -



 

จุดเดนของคณะมัณฑนศิลป 
1. เปนสถาบันแรกในการจัดการเรียนการสอนศิลปะการออกแบบของประเทศ 
2. มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริม

การสรางสรรคจากประสบการณจริง 
3. สามารถพัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถวิชาการ ดังปณิธานและสงผลตอการ

ทํางานในระดับมาก 
4. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 จุดท่ีควรพัฒนาโดยเรงดวน 

1. สงเสริมใหบุคลากรจัดทําผลงานเพ่ือเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิโดยกําหนดเปาหมายชัดเจนทุกภาควิชา 
3. ปรับปรุงอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาใหไดเกณฑมาตรฐาน 
4. ปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ ใหพรอมกับการเรียนการสอนอยูในสภาพพรอมใชงาน

อยูตลอดเวลา 
5. จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกที่กอเกิดประโยชนตอท้ังบุคลากรภายในและนักศึกษาท้ัง2 

วิทยาเขต 
6. ปรับกระบวนวิธีการรวบรวมขอมูลการติดตามผลบัณฑติและผูใชงานบัณฑิต 
7. ใหมีการประชุมรวมกับกรรมการนักศึกษาเพื่อใหความรูและความเขาใจ ระบบการประกัน

คุณภาพการศกึษาแกนกัศึกษา และนําระบบ PDCA มาใชในการนําเสนอ และจัดกจิกรรม
พัฒนานักศึกษา 

8. ใหจดัทําแผนการประชาสัมพันธหอศิลปะและการออกแบบแกบุคคลภายนอก หรือผูสนใจ
ทราบอยางแพรหลายข้ึน 

 
 จุดท่ีควรพัฒนา ภายใน 3-5 ป 

1. สัดสวนของอาจารยประจํา ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย รวมกัน
เพิ่มข้ึนมากกวารอยละ 70 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
3. หลักสูตรทุกหลักสูตรไดรับการรับรองจาก กกอ. 
4. เพิ่มงานวจิัย งานสรางสรรคท่ีมีการตีพิมพในระดบัชาติ 
5. เพิ่มการแจงจดลิขสิทธ์ิ และจดสิทธิบัตร 

 - จ -



 

 - ฉ -

6. ปรับปรุงภูมิทัศน และส่ิงอํานวยความสะดวกแกนกัศึกษา และบุคลากร 
 

จุดท่ีควรพัฒนาในระยะยาวมากกวา 5 ป 
1. คุณวุฒิอาจารย ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก ไดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ. 
2. ตําแหนงรองศาสตราจารยไมนอยกวารอยละ 30 
3. เพิ่มงานวจิัย งานสรางสรรค ท่ีมีการตีพิมพในระดบัชาติ และนานาชาต ิ
4. พัฒนาและสรางเครือขายงานวิจยั สรางสรรค ออกแบบ กับสถาบันท้ังในประเทศและ

นานาชาติ 
5. เปนผูนําแหงงานศิลปะการออกแบบ     สรางมาตรฐาน แบบอยางลักษณะงานวจิัย

สรางสรรคพรอมผลิตงานวิจยัสรางสรรคท่ีมีคุณภาพอยางสมํ่าเสมอจนเปนท่ีจดจํา 



หนวย ขอมูลอางอิง

ป กศ.2552 หมายเหตุ

 จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด ตัวบงช้ี สกอ. 1.2 39

 จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย
ตัวบงช้ี สกอ. 1.2 34

 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร สกอ.2.1 14

      - ระดับอนุปริญญา หลักสูตร สกอ.2.1 0

      - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร สกอ.2.1 8

      - ระดับปริญญาโท หลักสูตร สกอ.2.1 5

         - ระดับปริญญาโท (แผน ก) หลักสูตร สกอ.2.1 5

         - ระดับปริญญาโท (แผน ข) หลักสูตร สกอ.2.1 0

      - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร สกอ.2.1 1

 จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ
หลักสูตร สกอ.2.1

14

      - ระดับอนุปริญญา หลักสูตร สกอ.2.1 0

      - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร สกอ.2.1 8

      - ระดับปริญญาโท หลักสูตร สกอ.2.1 5

      - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร สกอ.2.1 1

 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตร สกอ.2.1

6

      - ระดับปริญญาโท หลักสูตร สกอ.2.1 5

      - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร สกอ.2.1 1

 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จ

การศึกษาครบถวนตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตร สกอ.2.1

6

      - ระดับปริญญาโท หลักสูตร สกอ.2.1 5

      - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร สกอ.2.1 1

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา คน สกอ.2.1 137

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉล่ียทุกหลักสูตร
คาเฉล่ีย 1-5 สกอ.2.2

N/A

      - ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5 สกอ.2.2 0

      - ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5 สกอ.2.2 0

      - ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5 สกอ.2.2 N/A

      - ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5 สกอ.2.2 N/A

      - ระดับปริญญาโท(ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5 สกอ.2.2 0

      - ระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5 สกอ.2.2 N/A

      - ระดับปริญญาเอก(ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5 สกอ.2.2 0

      - ระดับปริญญาเอก(ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5 สกอ.2.2 N/A

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  คณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2552

ตัวบงชี้

องคประกอบท่ี 1 (ใชรอบปงบประมาณ)

องคประกอบท่ี 2 

ผลการดําเนินการ
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 จํานวนหลักสูตรที่จัดทําข้ึนใหมหรือที่ปรับปรุงและจํานวนหลักสูตรที่

ยังไมมีการปรับปรุงซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคกร

ภายนอกมีสวนรวม

หลักสูตร สกอ. 2.3

6

      - ระดับอนุปริญญา หลักสูตร สกอ. 2.3 0

      - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร สกอ. 2.3 4

      - ระดับปริญญาโท หลักสูตร สกอ. 2.3 1

      - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร สกอ. 2.3 1

 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา คน สกอ.2.12 1,419                 

      - ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) คน สกอ.2.12 0

      - ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) คน สกอ.2.12 0

      - ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) คน สกอ.2.12 1014

      - ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) คน สกอ.2.12 183

      - ระดับปริญญาโท(ภาคปกติ) คน สกอ.2.12 0

      - ระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ) คน สกอ.2.12 209

      - ระดับปริญญาเอก(ภาคปกติ) คน สกอ.2.12 0

      - ระดับปริญญาเอก(ภาคพิเศษ) คน สกอ.2.12 13

 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร FTES สกอ.2.4 1,082.65           

      - ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) FTES สกอ.2.4 0

      - ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) FTES สกอ.2.4 0

      - ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) FTES สกอ.2.4 835.89

      - ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) FTES สกอ.2.4 113.33

      - ระดับปริญญาโท(ภาคปกติ) FTES สกอ.2.4 0

      - ระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ) FTES สกอ.2.4 132.38

      - ระดับปริญญาเอก(ภาคปกติ) FTES สกอ.2.4 0

      - ระดับปริญญาเอก(ภาคพิเศษ) FTES สกอ.2.4 1.05

 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมดเมื่อปรับคามาเปน

ปริญญาตรี
FTES สกอ.2.4

1,082.65           

      - จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคปกติ) FTES สกอ.2.4 835.89

      - จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคพิเศษ) FTES สกอ.2.4 246.76

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ คน

สกอ.

2.4,2.5,2.6,4.3,

4.4, 

4.5,5.2,5.3,7.7 79

 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ คน
สกอ.

2.4,4.3,4.4, 5.3 4

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา คน สกอ.2.5 13

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา คน สกอ.2.5 27

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา คน สกอ.2.5 9

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ คน สกอ.2.6 44

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คน สกอ.2.6 31
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 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย คน สกอ.2.6 4

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย คน สกอ.2.6 0

 จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะ

เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คน สกอ.2.13

50

 จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ
คน สกอ.2.13

38

 จํานวนผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย
ช่ือเรื่อง

สกอ.2.8
3

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมี

งานทํา (ใหวงเล็บจํานวนบัณฑิตทั้งหมดดวย)
คน สกอ.2.9

244 (250)

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา คน สกอ.2.9 250

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน สกอ.2.9 9

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและ

ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา
คน สกอ.2.9, 2.10

137

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและ

ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
คน สกอ.2.10

0

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและ

ไดรับเงินเดือนเริ่มตนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
คน สกอ.2.10

132

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและ

ไดรับเงินเดือนเริ่มตนต่ํากวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
คน สกอ.2.10

5

 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (เทียบ

จากคา 5 ระดับ)
คาเฉล่ีย 1-5 สกอ.2.11

N/A

 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่

ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง

ระดับชาติหรือนานาชาติ

คน สกอ.2.12

244

      - ดานวิชาการ วิชาชีพ คน สกอ.2.12 96

      - ดานคุณธรรม จริยธรรม คน สกอ.2.12 7

      - ดานกีฬา สุขภาพ คน สกอ.2.12 30

      - ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน สกอ.2.12 66

      - ดานสิ่งแวดลอม คน สกอ.2.12 45

 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติ

คุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ

คน สกอ.2.12

244

 จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา
คน สกอ.2.12

1,031                 

      - ระดับอนุปริญญา คน สกอ.2.12 0

      - ระดับปริญญาตรี คน สกอ.2.12 915

      - ระดับปริญญาโท คน สกอ.2.12 116

      - ระดับปริญญาเอก คน สกอ.2.12 0
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 จํานวนศิษยปจจุบันทุกระดับการศึกษา คน สกอ.2.12 1,419                 

      - ระดับอนุปริญญา คน สกอ.2.12 0

      - ระดับปริญญาตรี คน สกอ.2.12 1,197                 

      - ระดับปริญญาโท คน สกอ.2.12 209

      - ระดับปริญญาเอก คน สกอ.2.12 13

 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับ

รางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติและนานาชาติ (รอบ3 ป)
คน สมศ. 1.5

150

      - ดานวิชาการ วิชาชีพ คน สมศ. 1.5 38

      - ดานคุณธรรม จริยธรรม คน สมศ. 1.5 7

      - ดานกีฬา สุขภาพ คน สมศ. 1.5 21

      - ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน สมศ. 1.5 51

      - ดานสิ่งแวดลอม คน สมศ. 1.5 33

 จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
รางวัล สมศ. 1.6

70

      - ดานวิชาการ วิชาชีพ รางวัล สมศ. 1.6 20

      - ดานคุณธรรม จริยธรรม รางวัล สมศ. 1.6 2

      - ดานกีฬา สุขภาพ รางวัล สมศ. 1.6 4

      - ดานศิลปะและวัฒนธรรม รางวัล สมศ. 1.6 43

      - ดานสิ่งแวดลอม รางวัล สมศ. 1.6 1

 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา (เทียบจากคา 5 ระดับ) คาเฉล่ีย 1-5 สกอ. 3.1

 จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม
โครงการ/

กิจกรรม
สกอ. 3.2

32

 จํานวนกิจกรรมวิชาการ
โครงการ/

กิจกรรม
สกอ. 3.2

16 1

 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมวิชาการ คน สกอ. 3.2 1,590                 

 จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
โครงการ/

กิจกรรม
สกอ. 3.2

1 2

 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ คน สกอ. 3.2 47

 จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
โครงการ/

กิจกรรม
สกอ. 3.2

5 3

 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา

สิ่งแวดลอม
คน สกอ. 3.2

94

 จํานวนกิจกรรมนันทนาการ
โครงการ/

กิจกรรม
สกอ. 3.2

6 4

 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมนันทนาการ คน สกอ. 3.2 442                    

 จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
โครงการ/

กิจกรรม
สกอ. 3.2

4 5

 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม คน สกอ. 3.2 192

องคประกอบท่ี 3 

องคประกอบท่ี 4
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 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค บาท สกอ.4.3 4,550,816.67    

      - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน บาท สกอ.4.3 873,333.33       

      - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน บาท สกอ.4.3 3,677,483.33    

 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย คน สกอ.4.3 61

      - จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนจากภายนอกสถาบัน คน สมศ.2.5 5

      - จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนจากภายในสถาบัน คน สมศ.2.4 56

 จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ช่ือเรื่อง สกอ.4.4 125

      - จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ ช่ือเรื่อง สกอ.4.4 116

      - จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ ช่ือเรื่อง สกอ.4.4 8

      - จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ช่ือเรื่อง สกอ.4.4 0

      - จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ ช่ือเรื่อง สกอ.4.4 1

 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือใน

ฐานขอมูล
ช่ือเรื่อง สกอ.4.5

13

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย คน
สกอ.

4.3,4.4,4.5, 7.7 0

 จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ คน สกอ.4.3,4.4 0

 จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ คน สกอ. 5.2 48

 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
โครงการ/

กิจกรรม
สกอ. 5.3

23

 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ แหลง/ศูนย สกอ. 5.5 2

 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ(จากผลสํารวจของ 

ก.พ.ร. กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
รอยละ สกอ.5.4

81.69

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
โครงการ/

กิจกรรม
สกอ.6.1

14

 จํานวนผลงานหรือช้ินงานการพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐาน

ศิลปวัฒนธรรม
ช่ือเรื่อง สกอ.6.2

132

 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน สกอ.7.4 53

 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง

วิชาการ
คน สกอ.7.4

0

      - ในประเทศ คน สกอ.7.4 0

      - ตางประเทศ คน สกอ.7.4 0

 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพ
คน สกอ.7.4

10

      - ในประเทศ คน สกอ.7.4 10

      - ตางประเทศ คน สกอ.7.4 0

 จํานวนอาจารยประจํา(รวมนักวิจัย)ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ

หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
คน สกอ.7.7

8

องคประกอบท่ี 7

องคประกอบท่ี 6

องคประกอบท่ี 5
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หนวย ขอมูลอางอิงตัวบงชี้ ผลการดําเนินการ

      - ดานการวิจัย คน สกอ.7.7 1

      - ดานศิลปวัฒนธรรม คน สกอ.7.7 7

      - ดานอ่ืนๆ คน สกอ.7.7 0

 รายรับทั้งหมด (ปงบประมาณ) บาท สกอ.8.1 63,557,060       

 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท สกอ.8.1 N/A

 คาใชจายทั้งหมด โดยไมรวมครุภัณฑ อาคารสถานท่ี และที่ดิน บาท สกอ.8.1 63,230,965.53  

      - ปงบประมาณ บาท สกอ.8.1 63,230,965.53  

      - ปการศึกษา บาท สกอ.8.1 N/A

 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปงบประมาณ) บาท สกอ.8.1 -                    

 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท สกอ.8.1 3,186,082         

 คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บาท สกอ.8.1 4,918,829.00    

 คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย (ปงบประมาณ) บาท สกอ.8.1 N/A

 คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

(ปงบประมาณ)
บาท สกอ.8.1

432,090.77       

 เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ) บาท สกอ.8.1 326,094.47       

 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) บาท สกอ.8.1 N/A

 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ 5 

ระดับ ของ สกอ.

ระดับของ 

สกอ.
สกอ.9.3

5

องคประกอบท่ี 8

องคประกอบท่ี 9
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ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนนลดลง

ตัวตั้ง  = กก.ลด การชี้แจงผลจากคณะกรรมการฯ

ตัวหาร  = มีไมถึง การชี้แจงผลจากหนวยประกันฯ (ถามี)

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา /ปณิธานและวัตถุประสงค แผนงาน

ตัวบงชี้ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ แผน

ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก

ภารกิจ (P) (7 ระดับ)

ระดับ 7 (3) - ระดับ 7 (3) ระดับ 7 (3)

34

39

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1 2 ตัวบงชี้ 2.50 2.50

ตัวบงชี้ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร (P) (7 ระดับ)

ระดับ 7 (3) - ระดับ 5 (2) ระดับ 5 (2) ตัวบงชี้ยอยที่ไมเปนไปตามเกณฑ คือ

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโทเฉพาะแผน (ก) และปริญญา

เอก) ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด

ตัวบงชี้ 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ (P) (7 ระดับ)

ระดับ 7 (3) - ระดับ 7 (3) ระดับ 7 (3)

ตัวบงชี้คุณภาพ
ประเมินโดย

กรรมการฯ

รอยละ 87.18 

(2)

เปาหมาย 

(คะแนน)

ประเมินโดย

คณะฯ

รอยละ 87.18 

(2)

ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว

บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด (O)

รอยละ 75 (2)

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

ตาราง ป.1  สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปการศึกษา 2552
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ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนนลดลง

ตัวตั้ง  = กก.ลด การชี้แจงผลจากคณะกรรมการฯ

ตัวหาร  = มีไมถึง การชี้แจงผลจากหนวยประกันฯ (ถามี)

ตัวบงชี้คุณภาพ
ประเมินโดย

กรรมการฯ

เปาหมาย 

(คะแนน)

ประเมินโดย

คณะฯ

ตัวบงชี้ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (P) (5 ระดับ)

ระดับ 5 (3) - ระดับ 5 (3) ระดับ 5 (3)

1,082.65

75

ป.ตรี (13/79) 1 คะแนน     เมื่อ 1 ≤ รอยละ ป.เอก ≤ 39 

                         หรือ  40 ≤ รอยละ ป.เอก ≤ 59 แตรอยละ ป.ตรี ≥ 5

2 คะแนน     เมื่อ 40 ≤ รอยละ ป.เอก ≤ 59 และรอยละ ป.ตรี ≤ 5

                          หรือ รอยละ ป.เอก ≥ 60 และรอยละ ป.ตรี ≥ 5

3 คะแนน     เมื่อรอยละ ป.เอก ≥ 60 และรอยละ ป.ตรี ≤ 5

รศ+ศ (4/79) 1 คะแนน     เมื่อ 1 ≤ รอยละ ผศ.+รศ.+ศ. ≤ 39

                         หรือ  40 ≤ รอยละ ผศ.+รศ.+ศ. ≤ 59 แตรอยละ รศ.+ศ. ≤ 10

ผศ.+รศ.+ศ. 

(35/79)

2 คะแนน     เมื่อ 40 ≤ รอยละ ผศ.+รศ.+ศ. ≤ 59 และรอยละ รศ.+ศ. ≥ 10

                          หรือ รอยละ ผศ.+รศ.+ศ. ≥ 60 และรอยละ รศ.+ศ. ≤ 10

3 คะแนน     เมื่อรอยละ ผศ.+รศ.+ศ. ≥ 60 และรอยละ รศ.+ศ. ≥ 10

ตัวบงชี้ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  (P) (5 ระดับ)

ระดับ 5 (3) - ระดับ 5 (3) ระดับ 5 (3)

รอยละ 44.30 

(1)

รอยละ 44.30 

(1)

ตัวบงชี้ 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

 ตออาจารยประจํา  (I)

ตัวบงชี้ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจํา  (I)

14.44 : 1 

(+80.44) (1)

8.7992:1 

(+9.99) (2)

14.44 : 1 

(+80.44) (1)

รอยละ 11.39 

(1)

รอยละ 11.39 

(1)

ป.เอก  (9/79)

รอยละ 40(1)

(เกณฑมาตรฐาน 1 : 8)

ตัวบงชี้ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง

ตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย  (I)

รอยละ 45 (2)
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ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนนลดลง

ตัวตั้ง  = กก.ลด การชี้แจงผลจากคณะกรรมการฯ

ตัวหาร  = มีไมถึง การชี้แจงผลจากหนวยประกันฯ (ถามี)

ตัวบงชี้คุณภาพ
ประเมินโดย

กรรมการฯ

เปาหมาย 

(คะแนน)

ประเมินโดย

คณะฯ

ตัวบงชี้ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย

ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  (P)

 (5 ขอ)

5 ขอ (3) - ระดับ 5 (3) ระดับ 5 (3)

ตัวบงชี้ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

(O)

รอยละ 80 (2) 137 รอยละ 58.30 

(1)

รอยละ 58.30 

(1)

(ปญหาจากการเก็บรวบรวมขอมูล)

 (คิดจากบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) 235

รอยละ 75.00 132 รอยละ รอยละ (ปญหาจากการเก็บรวบรวมขอมูล สืบเนื่องจาก 2.9)

75 (2) 137 96.35 (2) 96.35 (2)

ตัวบงชี้ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง 

ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  (O)

ระดับ 3.50 

(3)

- 0 0 ไมมีการสํารวจ

38

50

ตัวบงชี้ 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษย

เกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ

และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติ

หรือนานาชาติ (O)

ทุกระดับ 

(244/ 2,450 = 

9.96) (3)

ระดับป.โท 

(16/ 338)

ตัวบงชี้ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (O)

รอยละ0.016 

(2)

ตัวบงชี้ 2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ (I)

รอยละ 90 (3)

แกไขจากทุกระดับ 244 เปน 255 รางวัล และเพิ่มรางวัลระดับ ป.โทเปน 17 คน

เนื่องจากคณะฯ แสดงหลักฐานเพิ่มเติม ณ วันประเมิน

ทุกระดับ 

(255/ 2,450 = 

10.41) (3)

ทุกระดับ 

(255/ 2,450 = 

10.41) (3)

ระดับป.โท 

(17/ 338)

ระดับป.โท 

(17/ 338)

รอยละ 76.00 

(2)

รอยละ 76.00 

(2)
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ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนนลดลง

ตัวตั้ง  = กก.ลด การชี้แจงผลจากคณะกรรมการฯ

ตัวหาร  = มีไมถึง การชี้แจงผลจากหนวยประกันฯ (ถามี)

ตัวบงชี้คุณภาพ
ประเมินโดย

กรรมการฯ

เปาหมาย 

(คะแนน)

ประเมินโดย

คณะฯ

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 13 ตัวบงชี้ 1.92 1.92

ตัวบงชี้ 3.1  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษย

เกา(P) (8 ระดับ)

ระดับ 8 (3) - ระดับ 8 (3) ระดับ 8 (3)

ตัวบงชี้ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่

ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค (P) (4 ระดับ)

ระดับ 4 (3) - ระดับ 4 (3) ระดับ 4 (3)

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3 2 ตัวบงชี้ 3.00 3.00

ตัวบงชี้ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (P) 

(6 ขอ)

6 ขอ (3) - 6 ขอ (3) 6 ขอ (3)

ตัวบงชี้ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรค  (P) (5 ขอ)

4 ขอ (3) - 5 ขอ (3) 5 ขอ (3) ในเลมคณะฯ ระบุไว 5 ขอ (3 คะแนนเหมือนเดิม)

4,550,816.67 4,650,816.67 4,650,816.67

75

= 60,677.56 

(2)

75

= 62,010.89 

(2)

75

= 62,010.89 

(2)

125 125 42 (คะแนนดิบลดตัวบงชี้ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรค

่

องคประกอบที่ 4 การวิจัยและ/หรืองานสรางสรรค

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ตัวบงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจํา (I)

55,000-

79,999 :1 (2)

รอยละ 30 (2)

แกไขจาก 4,550,817.- เปน 4,650,816.67 บาท ดังนั้นคิดเปนอัตราสวน 62,010.89:1

เนื่องจากคณะฯ ไดรับหลักฐานเพิ่มเติมจากหอศิลป มศก. (ผลงานจากรางวัลทุน

สรางสรรคฯ อ.พรพรม 100,000.-) ณ วันประเมิน

แกไขจาก 125 เปน 42 ผลงาน (จากตารางที่ 6 ใน SAR)

่ ่
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ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนนลดลง

ตัวตั้ง  = กก.ลด การชี้แจงผลจากคณะกรรมการฯ

ตัวหาร  = มีไมถึง การชี้แจงผลจากหนวยประกันฯ (ถามี)

ตัวบงชี้คุณภาพ
ประเมินโดย

กรรมการฯ

เปาหมาย 

(คะแนน)

ประเมินโดย

คณะฯ

75

= 166.67 (3)

75

= 166.67 (3)

75

= 56.00 (3)

ไมมีผลตอเกณฑ)

13 13 0

79

= 16.46 (2)

79

= 16.46 (2)

79

= 0.00 (0)

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 5 ตัวบงชี้ 2.60 2.20

ตัวบงชี้ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง

วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของคณะวิชา (P) (7

 ระดับ)

ระดับ 6 (3) - ระดับ 7 (3) ระดับ 7 (3)

48 48 36 (คะแนนดิบลด

79

= 60.76 (3)

79

= 60.76 (3)

79

= 45.57 (3)

ไมมีผลตอเกณฑ)

23 23 10

ที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน

ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจํา (O)

ตัวบงชี้ 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ

อางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

อาจารยประจํา (O)

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน

ตัวบงชี้ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ

ตัวบงชี้ 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวม

ในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา 

เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการ

วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตออาจารยประจํา  (I)

รอยละ 60 (3)

รอยละ15 (2)

รอยละ 30(3) แกไขจาก 23 เปน 10 โครงการ {จาก 9 โครงการตามตารางที่ 35, 36 ใน SAR ที่นับ

โดยไมนับโครงการที่คณะฯ, หนวยงานใดแหงเดียว หรือต่ํากวาระดับกรม, บริษัทมหาชน 

เปนผูจัดเผยแพรสิ่งตีพิมพ/ นิทรรศการ

แกไขจาก 13 เปน 0 ชิ้น เพราะไมมีหลักฐานการนําไปอางอิง

แกไขจาก 48 เปน 36 คน

โดยไมนับโครงการที่หนวยงานใดแหงเดียว หรือต่ํากวาระดับกรม, บริษัทมหาชน เปนผู

จัด/ เชิญไปใหบริการวิชาการ
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ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนนลดลง

ตัวตั้ง  = กก.ลด การชี้แจงผลจากคณะกรรมการฯ

ตัวหาร  = มีไมถึง การชี้แจงผลจากหนวยประกันฯ (ถามี)

ตัวบงชี้คุณภาพ
ประเมินโดย

กรรมการฯ

เปาหมาย 

(คะแนน)

ประเมินโดย

คณะฯ

75

= 30.67 (3)

75

= 30.67 (3)

75

= 13.33 (1)

ตัวบงชี้ 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  (O)

รอยละ 75 (2) รอยละ 81.69 

(2)

รอยละ 80.12 

(2)

1 คะแนน จากจํานวนโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการที่นับในขอ 5.3 มีการประเมินโครงการ 4 

จาก 10 เรื่อง (1 โครงการที่เพิ่มนั้น มีผลประเมินดวย) (ไมถึงรอยละ 80)

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 4 ตัวบงชี้ 2.75 2.00

ตัวบงชี้ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  (P) (6 ระดับ)

ระดับ 6 (3) - ระดับ 6 (3) ระดับ 6 (3)

ตัวบงชี้ 6.2มีผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค

ความรู และมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม (O)

100 ชิ้น (3) 132 ชิ้น (3) 132 ชิ้น (3) (คะแนนตัวบงชี้ 6.1 และ 6.2 ไมนํามาเปนตัวหาร)

ตัวบงชี้ 6.3ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและ

สรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม (O) (5 ระดับ)

ระดับ 3 (2) ระดับ 5 (3) ระดับ 5 (3)

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 6 1 ตัวบงชี้ 3.00 3.00

ตัวบงชี้ 7.1 คณะวิชาใชหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการและสามารถผลักดันคณะวิชาให

แขงขันไดในระดับสากล (P) (5 ขอ)

5 ขอ (3) - 5 ขอ (3) 5 ขอ (3)

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ

วิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม

ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา

  (O)

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เฉพาะคณะฯ เปนผูใหบริการ + 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะในการออกแบบ

เครื่องแตงกาย (27 เม.ย.-27 พ.ค.53) ซึ่งภาควิชาฯ แจงผลในวันประเมิน}

โดยไมนับกิจกรรมนอกแผน ที่เปนการขอความความรวมมือจากหนวยงานอื่น และคณะฯ

 ไมไดรับเชิญเปนเจาภาพรวม
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ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนนลดลง

ตัวตั้ง  = กก.ลด การชี้แจงผลจากคณะกรรมการฯ

ตัวหาร  = มีไมถึง การชี้แจงผลจากหนวยประกันฯ (ถามี)

ตัวบงชี้คุณภาพ
ประเมินโดย

กรรมการฯ

เปาหมาย 

(คะแนน)

ประเมินโดย

คณะฯ

ตัวบงชี้ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ

คณะวิชา (P) (4 ระดับ)

ระดับ 4 (3) - ระดับ 4 (3) ระดับ 4 (3)

ตัวบงชี้ 7.3 มีการพัฒนาองคกรสูองคการเรียนรู (P)

 (5 ระดับ)

ระดับ 5 (3) - ระดับ 5 (3) ระดับ 2 (1) แกไขจากระดับ 5 เปน 2 เพราะมีตัวบงชี้ยอยไมเปนไปตามเกณฑอยางชัดเจน คือ

3. คณะฯ ดําเนินการกิจกรรมบรรลุเปาหมายตามแผนไมนอยกวารอยละ 100 เชน 

กิจกรรมโครงการ/อบรม/สัมมนาดานการจัดการความรู เปนตน โดยใหพิจารณาจาก

จํานวนกิจกรรมในแผนที่ไดดําเนินการทั้งหมดเปรียบเทียบกับจํานวนกิจกรรมทั้งหมดที่

อยูในแผน  คิดเปนรอยละ

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู (โครงการผลิตหนังสือ 

ตําราฯ ยังไมแลวเสร็จ)

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปน

สวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู

ตัวบงชี้ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (P) (6 ระดับ)

ระดับ 5 (3) - ระดับ 5 (3) ระดับ 4 (2) แกไขจากระดับ 6 เปน 4 เพราะมีตัวบงชี้ยอยไมเปนไปตามเกณฑอยางชัดเจน คือ

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น (ยังไมมีผลตามขอ 5)

ตัวบงชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ

บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (I) (6 ระดับ)

ระดับ 4 (3) - ระดับ 5 (3) ระดับ 4 (3) (คะแนนดิบลด

ไมมีผลตอเกณฑ)

แกไขจากระดับ 5 เปน 4 เพราะมีตัวบงชี้ยอยไมเปนไปตามเกณฑอยางชัดเจน คือ

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล (กระทบ

กับขอ) 5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
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ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนนลดลง

ตัวตั้ง  = กก.ลด การชี้แจงผลจากคณะกรรมการฯ

ตัวหาร  = มีไมถึง การชี้แจงผลจากหนวยประกันฯ (ถามี)

ตัวบงชี้คุณภาพ
ประเมินโดย

กรรมการฯ

เปาหมาย 

(คะแนน)

ประเมินโดย

คณะฯ

ตัวบงชี้ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคณะ

วิชา (O) (5 ระดับ)

ระดับ 5 (3) - ระดับ 5 (3) ระดับ 5 (3) ควรอางอิงหลักฐานในสวนการดําเนินงานของคณะที่มีอยู

8 7 5

79

= 10.13 (3)

79

= 8.86 (3)

79

= 6.33 (2)

ตัวบงชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช

ในกระบวนการบริหารการศึกษา (P  ( 5ระดับ)

ระดับ 4 (2) - ระดับ 5 (3) ระดับ 5 (3)

ตัวบงชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว

บงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

(O) (8 ระดับ)

ระดับ 8 (3) - ระดับ 8 (3) ระดับ 3 (1) แกไขจากระดับ 8 เปน 3 เนื่องจาก strategy map ที่มี (เกณฑขอ 4) ไมไดแสดงความ

เชื่อมโยงจากยุทธศาสตรมาสูแผนโครงการ/ กิจกรรม

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7 9 ตัวบงชี้ 3.00 2.33

ตัวบงชี้ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  (P) (7 ระดับ)

ระดับ 7 (3) - ระดับ 7 (3) ระดับ 7 (3)

ตัวบงชี้ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก

รวมกัน (P) (5 ระดับ)

ระดับ 5 (3) - ระดับ 5 (3) ระดับ 4 (3) (คะแนนดิบลด

ไมมีผลตอเกณฑ)

แกไขจากระดับ 5 เปน 4 เพราะมีตัวบงชี้ยอยไมเปนไปตามเกณฑอยางชัดเจน คือ

5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น (ไมมีผล

วิเคราะหมูลคาที่ประหยัดได)

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ 7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ

รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ

หรือนานาชาติ (O)

รอยละ1 (2) (คะแนนดิบลด

ไมมีผลตอเกณฑ)

ปรับการนับจาก 8 เปน 7 คน เพราะมีรางวัลหนึ่งเปนประเภททีม 2 คน โดย

คณะกรรมการแกไขจาก 7 เปน 5 คน เนื่องรางวัลจากการวิจัยมีไมชัดเจน
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ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนนลดลง

ตัวตั้ง  = กก.ลด การชี้แจงผลจากคณะกรรมการฯ

ตัวหาร  = มีไมถึง การชี้แจงผลจากหนวยประกันฯ (ถามี)

ตัวบงชี้คุณภาพ
ประเมินโดย

กรรมการฯ

เปาหมาย 

(คะแนน)

ประเมินโดย

คณะฯ

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 8 2 ตัวบงชี้ 3.00 3.00

ตัวบงชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา (P) (7 ระดับ)

ระดับ 6 (3) - ระดับ 7 (3) ระดับ 7 (3)

ตัวบงชี้ 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและ

ทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (P) (7 

ระดับ)

ระดับ 7 (3) - ระดับ 7 (3) ระดับ 7 (3)

ตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  (O) (5 ระดับ)

ระดับ 5 (3) - ระดับ 5 (3) ระดับ 4 (3) (คะแนนดิบลด

ไมมีผลตอเกณฑ)

แกไขระดับ 5 เปน 4 เพราะมีตัวบงชี้ยอยไมเปนไปตามเกณฑอยางชัดเจน คือ

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น  หรือมีการจัดทําแนว

ปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ (บุคลากรคณะฯ 

ไดรับเชิญไปเปนกรรมการประเมินหนวยงานภายนอก ยังไมเปนนวัตกรรมที่

ชัดเจน)

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9 3 ตัวบงชี้ 3.00 3.00

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ทุกองคประกอบ 41 ตัวบงชี้ 2.56 2.29

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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I P O รวม เฉลี่ย ผลการประเมิน

องคประกอบที่ 1 3 2 5 2.50 ดี

องคประกอบที่ 2 5 14 6 25 1.92 พอใช

องคประกอบที่ 3 6 6 3.00 ดีมาก

องคประกอบที่ 4 2 6 3 11 2.20 ดี

องคประกอบที่ 5 3 3 2 8 2.00 พอใช

องคประกอบที่ 6 3 3 3.00 ดีมาก

องคประกอบที่ 7 3 12 6 21 2.33 ดี

องคประกอบที่ 8 6 6 3.00 ดีมาก

องคประกอบที่ 9 6 3 9 3.00 ดีมาก

รวม (41 ตัวบงชี้) 13 59 22 94 2.29 ดี

เฉลี่ย 1.86 2.81 1.69

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก พอใช

ตาราง ป.2  สรุปผลการประเมินรายองคประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปการศึกษา 2552

องคประกอบคุณภาพ

ผลการประเมิน

 ≤ 1.50   การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ

1.51 – 2.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช

2.01 – 2.50   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี

2.51 – 3.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

คะแนนการประเมิน
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I P O รวม เฉลี่ย ผลการประเมิน

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 6 6 1.50 ยังไมไดคุณภาพ

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา

     ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 3 29 11 43 2.69 ดีมาก

     ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 10 26 5 41 2.05 ดี

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาฐานความรูและสังคมแหง

การเรียนรู 4 4 2.00 พอใช

รวม 13 59 22 94 2.29 ดี

เฉลี่ย 1.86 2.81 1.69

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก พอใช

1.51 – 2.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช

2.01 – 2.50   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี

2.51 – 3.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

ตาราง ป.3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร

มาตรฐานอุดมศึกษา
คะแนนการประเมิน

ผลการประเมิน

 ≤ 1.50   การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ

164



I P O รวม เฉลี่ย ผลการประเมิน

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 4 18 11 33 2.20 ดี

2. ดานกระบวนการภายใน 2 20 6 28 2.80 ดีมาก

3. ดานการเงิน 2 6 8 2.67 ดีมาก

4. ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม 5 15 5 25 2.08 ดี

รวม 13 59 22 94 2.29 ดี

เฉลี่ย 1.86 2.81 1.69

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก พอใช

ตาราง ป.4  ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร

มุมมองดานการบริหารจัดการ
คะแนนการประเมิน

ผลการประเมิน

 ≤ 1.50   การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ

1.51 – 2.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช

2.01 – 2.50   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี

2.51 – 3.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก
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บทท่ี 1 สวนนํา 

ชื่อหนวยงาน คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  http://www.decorate.su.ac.th e-mail address : dec_fac@su.ac.th 

สถานท่ีตัง้ 1)  วังทาพระ : อาคารคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เลขท่ี 31  ถนน 
หนาพระลาน  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  10200 
2)  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร : อาคารมัณฑนะ 1 – 5  อาคารศิลป  พีระศรี 3  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถนนราชมรรคาใน  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 

1. ความเปนมา 
คณะมัณฑนศิลป  ไดถือกําเนิดข้ึนเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2499  ดวยดําริของทาน

ศาสตราจารย ศิลป พีระศรี และไดดําเนินการเปดสอนในสาขาวิชาศิลปตกแตง (Decorative Arts)  
ในปการศึกษานั้น  โดยทานพระยาอนุมานราชธน  (เสฐียรโกเศศ)  ไดบัญญัติช่ือภาษาไทยวา 
“คณะมัณฑนะศิลป” แตตอมาในป พ.ศ. 2517 ไดมีการดําเนินการปรับแกใหถูกตองกับภาษาเขียน
เปน “คณะมัณฑนศิลป”  และทานศาสตราจารยศิลป  พีระศรี   ไดจัดสรางหลักสูตรสาขาวิชาศิลป
ตกแตง 4 ป  (3 ปสําหรับระดับอนุปริญญา และ 4 ปสําหรับระดับปริญญาตรี)  มีทานศาสตราจารย
ศิลป  พีระศรี  รักษาการในตําแหนงคณบดี  และหลวงวิเชียรแพทยาคม (อธิบดีกรมศิลปากร ใน
เวลานั้น) รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการมหาวิทยาลัยศิลปากร  (เทียบเทาอธิการบดี
มหาวิทยาลัย)  

ระหวาง พ.ศ. 2499 – 2516  คณะมัณฑนศิลป  จัดการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ 
สาขาวิชาศิลปตกแตง  แตในเวลานั้นเรียกช่ือสาขาวิชามัณฑนศิลป เรียกตามช่ือคณะวิชา โดย
แบงเปน 2 ระดับ ไดแก อนุปริญญา หลักสูตร 3 ป และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป  ผูสําเร็จ
การศึกษาจะไดรับวุฒิอนุปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป) หรือปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศลิป) 
ตามลําดับ 

ตอมาในป พ.ศ. 2517 – 2544  คณะฯ ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางหลักสูตรเปน
การจัดการศึกษาเฉพาะระดับปริญญาตรี ไมมีระดับอนุปริญญา  พรอมท้ังขยายสาขาวิชาเพ่ิมข้ึน  
ปจจุบันคณะมัณฑนศิลป เปดสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา คือ สาขาการ
ออกแบบภายใน  สาขาการออกแบบนิเทศศิลป  สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ  สาขาประยุกต
ศิลปศึกษา  สาขาเคร่ืองเคลือบดินเผา  และสาขาการออกแบบเคร่ืองประดับ   

เพื่อเปนการสงเสริมและขยายการศึกษาในระดับท่ีสูงและกวางขวางข้ึน คณะฯ ไดเปดสอน
ระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชาในป พ.ศ.2541 คือ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป สาขาประยุกต
ศิลปศึกษา สาขาเคร่ืองเคลือบดินเผา  ในป พ.ศ.2547 สาขาการออกแบบภายใน  ในป พ.ศ.2552 
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ  และต้ังแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมา คณะมัณฑนศิลป เปดการเรียนการ
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2. ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน พันธกิจและการบริหาร 

2.1 ปรัชญา 
บัณฑิตคณะมัณฑนศิลปเปนผูมีความรู  ความสามารถในการสรางสรรคงานทางดาน

มัณฑนศิลป  เปนผูรอบรู  มีทัศนคติอันดีงาม  รูจักคิด วินิจฉัย  มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนา
ตนเอง  มีคุณธรรมและนําคุณประโยชนมาสูสังคม 

2.2 ปณิธาน 
สรางบัณฑิตใหมีคุณธรรมและภูมิปญญา ดวยความคิดสรางสรรคในศิลปวิทยาการ เพ่ือ

รวมพัฒนาสังคมไทยใหยั่งยืน  โดยมุงเนนการผลิตนักออกแบบท่ีมีความรู ความชํานาญในวิชาชีพ 
และความรับผิดชอบตอสังคมท่ีดี 

2.3 วิสัยทัศน 
1) ผลิตบัณฑิต นักออกแบบที่มีคุณภาพเพือ่การพัฒนาประเทศ 
2) เปนผูนําและศูนยกลางการศึกษาสาขาวชิาศิลปะและการออกแบบในระดับประเทศ 

และระดับภูมิภาคเอเชีย 
3) วิจัย สรางสรรคผลงาน และใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถ่ิน  เพื่อนําไปสูการ 

พัฒนาศิลปะและงานออกแบบระดับสากล 
4) นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาวชิาการ  และบริหารจัดการ  

อยางมีประสิทธิภาพ 

2.4 พันธกิจ 
1) ผลิตบุคลากรผูมีความรูความสามารถในวิชาชีพช้ันสูงสาขามัณฑนศิลป  ใหเปนผู

เพียบพรอมดานความคิด สติปญญา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาคเอเชีย 

2) สงเสริมการคนควา วจิัยและสรางสรรคผลงาน  เพื่อพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ  
และวิชาชีพช้ันสูง 

3) ใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามศักยภาพท่ีมีอยู  เพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคนคิ 
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วิทยาการ การสรางสรรค และการพัฒนาวิถีชีวิตที่เหมาะสมในสังคม 
4) ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม 

ไทย และการประยุกตศิลปะอันเปนเอกลักษณของชาติ ใหประสานกลมกลืนกับคุณคาใชสอยของ
การออกแบบสมัยใหม 

2.5 รายชื่อผูบริหาร  และคณะกรรมการดําเนินภารกิจดานตางๆ   
ผูบริหารคณะมัณฑนศิลป  
1.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป   รองศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน 
2.  รองคณบดีฝายบริหาร   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน   วงศพันธุเศรษฐ 
3.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย   ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี 
4.  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยเทิดศักด์ิ เหล็กดี 

รองคณบดีพระราชวังสนามจันทร  ผูชวยศาสตราจารยสืบพงศ เผาไทย 5.  
6.  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  นางมาลินี  วิกรานต 
7.  หัวหนาภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน  อาจารยเอกพงษ  ตรีตรง   
8.  หัวหนาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป  ผูชวยศาสตราจารยโชติวัฒน ปุณโณปถัมภ 
9.  หัวหนาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ  ผูชวยศาสตราจารยลุย กานตสมเกียรติ  
10.  หัวหนาภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา  อาจารยพรพรม      ชาววัง (ต้ังแต 8 ต.ค.52) 
11. หัวหนาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา  ผูชวยศาสตราจารยศุภกา ปาลเปรม  
12. หัวหนาภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ  อาจารย ดร.วีรวัฒน  สิริเวสมาศ 
13. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป อาจารยนพดล ยุทธมนตรี 
14. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแตงกาย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นํ้าฝน   ไลสัตรูไกล 

เลขานุการคณะมัณฑนศิลป (รักษาการในตําแหนง) นางมาลินี วิกรานต 15. 

คณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป  
โดยตําแหนง 

1.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป    
2.  รองคณบดีฝายบริหาร    
3.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย    
4.  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  

รองคณบดีพระราชวังสนามจันทร   5.  
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  6.  

7.  หัวหนาภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน     
8.  หัวหนาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป   
9.  หัวหนาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ    
10.  หัวหนาภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา    
11. หัวหนาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา    
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 ประเภทแตงต้ังจากคณาจารยประจําในคณะฯ 
12.  ประจําภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน อาจารยกศิตินทร  ชุมวรานนท  
13.  ประจําภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา เข็มทอง 
14.  ประจําภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา นาควัชระ 
15.  ประจําภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา รองศาสตราจารยปรีชา ปนกลํ่า 
16. ประจําภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ พิชยะสุนทร 

 ฝายเลขานุการ 
17. เลขานุการกรรมการฯ  นายวุฒิ คงรักษา 

คณะกรรมการบริหารประจําคณะมัณฑนศิลป  
โดยตําแหนง 

1.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป    
2.  รองคณบดีฝายบริหาร    
3.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย    
4.  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  

รองคณบดีพระราชวังสนามจันทร   5.  
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 6.  

7.  หัวหนาภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน     
8.  หัวหนาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป   
9.  หัวหนาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ    
10.  หัวหนาภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา    
11. หัวหนาภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ  

ประเภทแตงต้ังจากคณาจารยประจําในคณะฯ 
12.  ประจําภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน  ผูชวยศาสตราจารย รตอ.ดร.อนุชา   แพงเกษร 
13.  ประจําภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป  อาจารยกัญชลิกา  กัมปนานนท 
14.  ประจําภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ  ผูชวยศาสตราจารยภาคภูมิ บุญธรรมชวย 
15.  ประจําภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา  อาจารยสุรศักด์ิ  รอดเพราะบุญ 
16. ประจําภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวี    ศิรินคราภรณ 

 ฝายเลขานุการ 
17. เลขานุการกรรมการ   นายวุฒิ คงรักษา 

คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ  คณะมัณฑนศิลป   
1.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป     ประธานกรรมการ 
2.  หัวหนาภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน   กรรมการ 
3.  ประธานกรรมการดําเนินงานประจําสาขาออกแบบภายใน กรรมการ 
4.  หัวหนาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป    กรรมการ 
5.  ประธานกรรมการดําเนินงานประจําสาขาออกแบบนิเทศศิลป กรรมการ 
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6.  หัวหนาภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา    กรรมการ 
7.  หัวหนาภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา    กรรมการ 
8.  ผูชวยศาสตราจารยพยูร โมสิกรัตน   กรรมการ 
9.  อาจารยธนาทร  เจียรกุล    กรรมการ 
10.  อาจารยสมพงษ      แสงอรามรุงโรจน   กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยกรธนา   กองสุข    กรรมการ 
12.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นํ้าฝน   ไลสัตรูไกล                 กรรมการ 
13.  นางภาวนา  ใจประสาท                 เลขานุการ 

คณะกรรมการวิชาการ  คณะมัณฑนศิลป  
 1.  ผูชวยศาสตราจารยอาวิน  อินทรังษี    ประธานกรรมการ 
 2.  ผูชวยศาสตราจารยศุภกา  ปาลเปรม    กรรมการ 
 3.  ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา นาควัชระ    กรรมการ 
 4.  อาจารยอนุชา   โสภาคยวิจิตร  กรรมการ 
 5.  รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ชมุนี   กรรมการ 
 6.  ผูชวยศาสตราจารยชัยณรงค อริยะประเสริฐ  กรรมการ 
 7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ  กรรมการ 
 8.  นางภาวนา   ใจประสาท  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา (มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2553)  
 1.  ผูชวยศาสตราจารยเทิดศักด์ิ เหล็กดี   ประธานกรรมการ 
 2.  อาจารยอัครเดช                             พันธิสุนทร  กรรมการ  
 3.  อาจารยวิรัตน                                พงษทอง   กรรมการ 
 4.  ผูชวยศาสตราจารยภาคภูมิ บุญธรรมชวย  กรรมการ 
 5.  ผูชวยศาสตราจารยประภากร สุคนธมณี  กรรมการ 
 6.  อาจารยสิทธโิชค                 ชัยวรรณ   กรรมการ 

7.  อาจารยศิดาลัย                               ฆโนทัย                         กรรมการ 
8.  อาจารยวรุษา                      อุตระ                        กรรมการ 

 9.  นางมัญธรัตน   จิตมาลีรัตน  กรรมการและเลขานุการ 

กองบรรณาธิการวารสารศิลปะและการออกแบบ   คณะมัณฑนศิลป 
1.   รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
2.   ผูชวยศาสตราจารยชัยณรงค อริยะประเสริฐ 
3.   อาจารยอนุชา   โสภาคยวิจิตร 
4.   ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา นาควัชระ 
5.   รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ชมุนี 
6.   ผูชวยศาสตราจารยศุภกา  ปาลเปรม 
7.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ 
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8.   นางภาวนา   ใจประสาท 
9.   นางสาวชุติญาณ  พงษสูงเนิน 
10. นางสาวรพีพร   เพชรรัตน 

คณะกรรมการประชาสัมพนัธและสารสนเทศ คณะมัณฑนศิลป (มิถุนายน 2552– พฤษภาคม 2553) 
1.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย                                  ประธานกรรมการ 
2.  อาจารยเอกพงษ   ตรีตรง   กรรมการ 
3.  อาจารยอนุชา                                แสงสุขเอี่ยม                   กรรมการ  
4.  ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา นาควัชระ  กรรมการ 
5.  ผูชวยศาสตราจารยธีรวัฒน งามเช้ือชิต  กรรมการ 
6.  อาจารย สิทธิโชค                         ชัยวรรณ                         กรรมการ 
7.  อาจารยศิดาลัย                              ฆโนทัย                          กรรมการ 
8.  อาจารยวรุษา                                 อุตระ                             กรรมการ 
9.  นางมัญธรัตน                                จิตมาลีรัตน          กรรมการและเลขานุการ 
10.นางสาวนัฐญภรณ                       เลิศอนรรฆภัณฑ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมัณฑนศิลป (วาระ 3 ป, ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2552) 

 1.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป     ที่ปรึกษา 
 2.  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   ประธานกรรมการ 
 3.  ผูชวยศาสตราจารยชัยณรงค อริยะประเสริฐ  กรรมการ 
 4.  อาจารยกัญชลิกา  กัมปนานนท  กรรมการ 
 5.  ผูชวยศาสตราจารยภาคภูมิ บุญธรรมชวย  กรรมการ 
 6.  อาจารยสุรศักด์ิ      รอดเพราะบุญ  กรรมการ 
 7.  อาจารยสิทธโิชค  ชัยวรรณ   กรรมการ 
 8.  อาจารยศิดาลัย      ฆโนทัย   กรรมการ 
 9.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นํ้าฝน ไลสัตรูไกล  กรรมการ 
 10.  นางสาวมุกดา                              จิตพรมมา  กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสาวนันทนา                           แซลี        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 12.  นางสาวจันทิมา  เขมะนุเชษฐ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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3. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 
 
 
 

3.1  แผนภูมิการแบงสวนราชการภายในคณะมัณฑนศิลป 
 

 

 

 

คณะ
มัณฑนศิลป 

ภาควิชา
ออกแบบ

ตกแตงภายใน 

                 

ภาควิชา
ออกแบบ 
นิเทศศิลป 

ภาควิชา
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ

ภาควิชา 
ประยุกต
ศิลปศึกษา

ภาควิชา 
เคร่ืองเคลือบ

ดินเผา 

ภาควิชา
ออกแบบ

เคร่ืองประดับ 

สาขาวิช
ออกแบบ

า
 

 เคร่ืองแตงกาย

สํานักงาน
เลขานุการคณะ



 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานภายในคณะมัณฑนศิลป 3.2  
 

 
 

 
 
 

  
                           
- คณะกรรมการบริหารจัดการ    - คณะกรรมการวิชาการ  - คณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา - คณะกรรมการ   - คณะกรรมการประกันคุณภาพ               
      - คณะกรรมการวิจัย  - คณะกรรมการหอศิลปะและการออกแบบ     การศึกษา : ระดับคณะ 
      - คณะกรรมการประชาสัมพนัธ - คณะกรรมการศูนยนวัตกรรมการออกแบบ      : สํานักงานเลขานุการ 
      และสารสนเทศ     
 

 
 

 
 
- รองหัวหนาภาควิชาฯ  - รองหัวหนาภาควิชาฯ  - รองหัวหนาภาควิชาฯ  - รองหัวหนาภาควิชาฯ         - หัวหนางานบริหารและธุรการ 
    - หัวหนาโรงปฏิบัติงานวิทยาเขต - รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายกิจการนักศึกษา         - หัวหนางานบริการการศึกษา 
    พระราชวังสนามจันทร                 - หัวหนางานคลงัและพัสด ุ
               - หัวหนางานแผนและสงเสริมทางวิชาการ 
                                                                                                                                                                                                           - หัวหนางานบริหารพระราชวังสนามจันทร 

     
                                                                                                                                - หัวหนางานกจิการนักศึกษา 
 

 
  - รองหัวหนาภาควิชาฯ  - รองหัวหนาภาควิชาฯ  - รองหัวหนาภาควิชาฯ 

รองคณบดี         
ฝายวิชาการและวิจัย 

คณะกรรมการประจําคณะ/ บริหาร คณบดีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ

รองคณบดี 

ฝายบริหาร 
รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

เลขานุการคณะฯหัวหนาภาควิชา 
เครื่องเคลือบดนิเผา

หัวหนาภาควิชา 
ออกแบบผลิตภัณฑ 

หัวหนาภาควิชา

ออกแบบตกแตงภายใน

หัวหนาภาควิชา 

ออกแบบนิเทศศิลป 

หัวหนาภาควิชา 
ประยุกตศิลปศกึษา 

หัวหนาภาควิชา

ออกแบบเครื่องประดับ 

รองคณบดี 
พระราชวังสนามจันทร 

รองคณบดีประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

 หัวหนาสาขาวิชา

ออกแบบเครื่องแตงกาย
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4.  เปาหมายในการประกันคุณภาพ 
เปาหมายในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย

ศิลปากร มีดังนี้ 
1) ผลงานของคณะมัณฑนศิลปไดเผยแพรสูสาธารณะ 
2) ไดบัณฑิตของคณะมัณฑนศิลปท่ีมีคุณลักษณะสอดคลองตามปณิธานของคณะมัณฑนศิลป 

และความตองการของสังคม 
3) ไดคณาจารยและบุคลากรท่ีมีการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง 
4) ไดการปฏิบัตดิีท่ีสุดในการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการและการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงสามารถเผยแพรใหเปนประโยชนตอการอุดมศึกษา 
5) คณะมัณฑนศิลปมีมาตรฐานในระดับท่ีไดรับการยอมรับ 
6) นักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนเชิงคุณภาพมากข้ึน มีระบบการประกัน

คุณภาพการศกึษา และกลไกการสงเสริมระบบท่ีชัดเจนท้ังในระดับคณะและภาควชิา 
 
5. การเรียนการสอน 
5.1 ขอมูลหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 คณะมัณฑนศิลป จัดการเรียนการสอนรวม 14 หลักสูตร โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 
ดังนี้  ปริญญาตรี 4 ป 7 หลักสูตร (โครงการปกติ 6 หลักสูตร, โครงการพิเศษ 1 หลักสูตร)  ปริญญา
ตรีตอเนื่อง 1 หลักสูตร  ปริญญาโท 5 หลักสูตร (โครงการพิเศษ) และปริญญาเอก 1 หลักสูตร
(โครงการพิเศษ)  หลักสูตรของคณะฯ ไดมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 คือ ระดบั
ปริญญาตรี 4 ป 3 หลักสูตร ปริญญาตรีตอเนื่อง 1 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 
1 หลักสูตร รวมเปน 6 หลักสูตรคิดเปนรอยละ 42.86 % และท่ีไมไดมาตรฐานหลักสูตรรอยละ 
57.14  เนื่องจากยังไมมีประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดปดหลักสูตร
ปริญญาตรีตอเนื่องไป 1 หลักสูตร 

5.2  อาจารยและบุคลากร 
คณะมัณฑนศิลป  มีจํานวนบุคลากรรวม 132 คน  จําแนกเปนสายวิชาการ (อาจารย) 79 คน 

และสายสนับสนุน 53 คน โดย มีอาจารยท่ีเปนขาราชการ 40 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 37 คน  
และลูกจางช่ัวคราว 2 คน  สวนบุคลากรสายสนับสนุนเปนขาราชการ 15 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 
9 คน  พนักงานราชการ 2 คน  ลูกจางประจํา 12 คน  และลูกจางช่ัวคราว 15 คน 
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ตารางท่ี 1  จํานวนอาจารยในแตละหลักสูตรจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิ 
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย 

(จํานวน) 
(รอยละ) 

(จํานวน) 
(รอยละ) 

(จํานวน) 
(รอยละ) 

(จํานวน) 
(รอยละ) 

ระดับปริญญา 
ช่ือหลักสูตร 
(ระบุสาขา) 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก จํา
นว

นอ
าจ
าร
ยท

ี่
ปฏิ

บัต
ิงา
นจ

ริง
แล

ะล
า

ศึก
ษา
ตอ

 

ปริญญาตรี 
1. ออกแบบ
ตกแตงภายใน 

 
1 

 
9 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
17 

2. ออกแบบ
นิเทศศิลป 

2 7 - 1 5 - - - - - - - 15 

3. ออกแบบ
ผลิตภัณฑ 

1 3 1 - 3 1 - 1 - - - - 10 

4. ประยุกต
ศิลปศึกษา 

1 8 - 1 3 - - 1 1 - - - 15 

5. เครื่องเคลือบ
ดินเผา 

1 - - - 7 - - - - - - - 8 

6. ออกแบบ
เครื่องประดับ 

1 3 2 1 2 1 - - - - - - 10 

7. ออกแบบ
เครื่องแตงกาย 

1 1 - - - 1 - - - - - - 3 

8. ออกแบบ
นิเทศศิลป 
(ตอเน่ือง) 

- 1 - - - - - - - - - - 1 

รวมทุก
หลักสูตร 

8 32 4 5 22 4 - 3 1 - - - 79 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

อ. = 44 ผศ. = 31 รศ. = 4 ศ. = 0 ผศ.+ = 
55.70% 39.24% 5.06% 0.00% 35(44.30%) 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี = 13 ปริญญาโท = 57 ปริญญาเอก = 9 
11.39% 

- - 
16.46% 72.15% 
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ตารางท่ี 2  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงและประเภท 
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจาง ลูกจาง
ช่ัวคราว 

ตําแหนง สาย
วิชาการ 

สาย 
ประจํา สาย ข สาย ค 

บริหาร 
รวม 

บริหารงานทั่วไป - 4 - 5 - 2 11 
นักวิชาการศึกษา 4 - 2 - - 2 8 
นักวิเคราะหนโยบายฯ 1 - - - - - 1 
นักวิชาการเงินและบัญชี - 2 - - - 1 3 
นักคอมพิวเตอร - - 1 - - - 1 
นักประชาสัมพันธ - - - 1* - - 1 
ผูปฏิบัติงานบริหาร - 2 - - - - 2 
บุคลากร (จนท.บุคคล) - 1 - - - - 1 
นักวิชาการพัสดุ - 1 - - - - 1 
นายชางเทคนิค - - 1* 1 - - 2 
นักวิชาการชางศิลป - - - - - 1 1 
ชาง, คนงาน, พขร. ฯลฯ - - - - 11 6 17 
พนักงานขับรถยนต - - - - 1 3 4 

รวม 5 10 3+1* 6+1* 12 15 53 
* พนักงานราชการ 

 
5.3  นักศึกษา 

ขอมูลนักศึกษา 
คณะมัณฑนศิลป มีจํานวนนักศึกษาท้ังส้ิน 1,297 คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1,419 คน  นักศึกษาระดับปริญญาโท 209 คน  และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 13 คน  โดยขอมูล
จากฐานขอมูลระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2552  
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ตารางท่ี 3  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจําแนกตามสาขาวิชา/ภาควิชา 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (คน) ช้ันปที่ 

ภาควิชา/ สาขาวิชา 
1 2 3 4 ตกคาง 

รวม 

1. ออกแบบตกแตงภายใน 50 49 50 43 24 216 
2. ออกแบบนิเทศศิลป 4 ป 50 49 49 42 9 199 
“----------------” (ตอเน่ือง) 46 36   4 86 
3. ออกแบบผลิตภัณฑ 38 36 34 29 21 158 
4. ประยุกตศิลปศึกษา 50 41 46 43 22 202 
5. เครื่องเคลือบดินเผา 25 27 31 29 10 122 
6. ออกแบบเครื่องประดับ 35 25 30 23 4 117 
7. ออกแบบเครื่องแตงกาย 49 48 - - - 97 

รวมทุกสาขาวิชา 343 311 240 209 94 1,197 

 
ตารางท่ี 4  จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา/ภาควิชา และแผนการศึกษา   

จํานวนนักศึกษา (คน) 
ช้ันปที่ 1 แผน ช้ันปที่ 2 แผน ช้ันปที่ 3 แผน ตกคางแผน ภาควิชา/ สาขาวิชา 

ก ก2 ก ก2 ก ก2 ก ก2 

รวม 

ระดับปริญญาโท          
1. ออกแบบตกแตงภายใน - 16 - 12   - 18 46 
2. ออกแบบนิเทศศิลป - 21 - -   - 40 61 
3. ออกแบบผลิตภัณฑ - 10 - -   - - 10 
4. ประยุกตศิลปศึกษา - 10 - 19   - 21 50 
5. เครื่องเคลือบดินเผา - 19 - 14   - 9 42 

- 76 - 45   - 88 

76 45  88 
209 รวม 

ระดับปริญญาเอก      
1. ศิลปะการออกแบบ 7 6 - - 13 

 
6.  งานวิจัยและงานสรางสรรค  
 คณะมัณฑนศิลป  มีโครงการวิจัยท้ังหมด 22 โครงการ  (และ 1 โครงการสรางสรรค)  ใช
งบประมาณท้ังส้ิน 4,650,816.67 บาท  จําแนกเปนโครงการวิจัยจากแหลงทุนสนับสนุนภายใน
จํานวน 18 โครงการ  และ 1 โครงการสรางสรรค (ทุนศิลป  พีระศรี)  รวมใชงบประมาณ 
3,777,483.33 บาท  สวนโครงการวิจัยจากแหลงทุนสนับสนุนภายนอกมีจํานวน 4 โครงการ  ใช
งบประมาณ 873,333.33 บาท 
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ตารางท่ี 5  โครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาดําเนินงานและไดรับงบประมาณสนับสนุนในปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 

แหลงเงินทุน 
ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา 

สนับสนุน (ระบุ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 ศิลปะภาพพิมพรองลึก : เทคนิค

และการประยุกตใชกับการ
สรางสรรคศิลปกรรมของศิลปน
ไทย 

ผศ.ปรีชา  ปนกลํ่า ตค.42-ขยายเวลา งบฯ แผนดิน - 

2 หีบหอจากวัสดุธรรมชาติ : 
การศึกษางานออกแบบเพื่อการ
อนุรักษ (เสร็จสิ้นแลว) 

อ.อภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล 2543-ขยายเวลา งบฯ แผนดิน 
ผศ.พยูร  โมสิกรัตน  
นางมาลินี  วิกรานต 

- 

3 โครงการพัฒนารูปแบบและการใช
งานเคร่ืองจักสานของไทย ในดาน
คุณคาความงามทางศิลปะและการ
ออกแบบ เพื่อขยายฐานการสงออก 

รศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน 2544-ขยายเวลา งบฯ แผนดิน 
อ.รัฐศิลป  สุวรรณธนะเวช 
อ.สุรศักดิ์  รอดเพราะบุญ 
นายวุฒิ  คงรักษา 

- 

4 โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบและ
จัดสรางโพรงเทียมสําหรับนกเงือก 

อ.ชาคร  ผาสุวรรณ พค.47-ขยายเวลา เงินรายได - 

5 การจัดสรางฐานขอมูลดิจิตอลเคร่ือง
เคลือบเซรามิกส 

อ.สิทธิโชค  ชัยวรรณ 28 กค.50-27 มิย.51 เงินรายได - 

6 การออกแบบสภาพแวดลอมภายใน 
สถาบันการศึกษาดานศิลปะและการ
ออกแบบเพื่อคนพกิาร 

ผศ.รตอ.อนุชา  แพงเกษร 22 มค.51-21 มค.52 งบฯ แผนดิน 
ผศ.วรดิษ  กาญจนอัครเดช 
นายวุฒิ  คงรักษา 

116,667.- 

7 การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับ
ชมพู จังหวัดเพชรบุรี 

อ.ปฐวี  ศรีโสภา 22 มค.51-21 มค.52 งบฯ แผนดิน 
ผศ.วรดิษ  กาญจนอัครเดช 
นายวุฒิ  คงรักษา 

116,200.- 

8 โครงการวิจัย : การประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและ
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน 1 พย.50-ขยายเวลา เงินรายได 
ผศ.ปรีชา  ปนกลํ่า 
ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม 
รศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน 
ผศ.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล 
ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ 
ผศ.ดร.น้ําฝน  ไลสัตรูไกล 
อ.นภดล  ยุทธมนตรี 

- 

9 การศึกษา "ฮวงจุย" กับพฤติกรรม
และสภาพแวดลอมทางกายภาพใน
งานสถาปตยกรรมภายใน
กรณีศึกษา  ที่อยูอาศัยในบริเวณ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

อ.ไพบูลย  จิรประเสริฐกุล 22 มค.51-21 มค.52 งบฯ แผนดิน 
ผศ.รตอ.อนุชา  แพงเกสร 
นายวุฒิ  คงรักษา 

107,917.- 

10 บุพปจจัยและประสิทธิผลของการ
ออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยู
อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตของผูสูงอาย ุ

ผศ.รตอ.อนุชา  แพงเกษร 1 ตค.51 - 30 กย.52 งบฯ แผนดิน 392,000.- 
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แหลงเงินทุน 
ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา 

สนับสนุน (ระบุ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
11 มัดหมี่กับความหลากหลายของวัสดุ

สิ่งทอ : การออกแบบงานมัดหม่ี  
โดยวิธีนําเอาวัสดุสิง่ทอหลาย
ประเภทมาใชระหวางการทอ 

อ.ประภากร  สุคนธมณี 1 ตค.51 - 30 กย.52 งบฯ แผนดิน 392,000.- 

12 การถายทอดเทคโนโลยีทัศนศิลป
รวมสมัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
การทองเท่ียวและคณุภาพชีวิตของ
ชุมชนหนาพระลาน 

ผศ.อาวิน  อินทรังษี 
ผศ.รตอ.อนุชา  แพงเกษร 
นายวุฒิ  คงรักษา 
 

1 ตค.51 - 30 กย.52 งบฯ แผนดิน 535,000.- 

13 การประยุกตสาระแหงจิตวิญญาณ
ดั้งเดิมเร่ืองสุนทรียะการใชเคร่ือง
ทองไทย : รากเหงาทางภูมิปญญา 
จิตวิญญาณ และฝมือจากอดีต สู
รูปแบบทางวัตถุของมนุษยยุคสังคม
รวมสมัยในปจจุบัน 

ผศ.ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ 
ผศ.ภาคภูมิ  บุญธรรมชวย 
 

1 ตค.51 - 30 กย.52 งบฯ แผนดิน 384,000.- 

14 จินตภาพจากความศรัทธาในพุทธ
ศาสนา : การศึกษาผาพระบฏเพื่อ
เปนแนวความคิดในการสรางสรรค
ศิลปกรรมผารวมสมัย 

อ.พรพรม  ชาววัง 1 ตค.51 - 30 กย.52 งบฯ แผนดิน 590,000.- 

15 ความสําคัญและผลของการ
ออกแบบภาพจิตรกรรมฝาผนัง เร่ือง 
อดีตพระพุทธเจาในศิลปกรรมไทย 

อ.สุรศักดิ์  รอดเพราะบุญ 1 ตค.51 - 30 กย.52 งบฯ แผนดิน 562,000.- 

16 กระบวนการทางเทคนิคของการ
เขียนภาพเหมือนบคุคล 

อ.สมพงษ  แสงอรามรุงโรจน 1 ตค.51 - 30 กย.52 งบฯ แผนดิน 360,000.- 

17 สัตวบูชา : รากเหงาทางจิตวิญญาณ
ดั้งเดิมเร่ืองการเคารพธรรมชาติของ
บรรพชนแหงอารยธรรมลุมแมน้ํา
โขง (บริเวณไทย-ลาว) สูการ
ออกแบบมิติทางสุนทรียะใน
รูปแบบของเคร่ืองประดับและ
ผลิตภัณฑเพื่อชุมชนและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

ผศ.ภาคภูมิ  บุญธรรมชวย 1 ตค.51 - 30 กย.52 เงินรายได 
ผศ.ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ 

100,000.- 
 

18  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ระดมความคิดเร่ือง การพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน
คณะมัณฑนศิลป ระหวางป 2552 - 
2556 และการปฏิบัติงานสรางสรรค
ผลงานคณาจารย ประจําป 2552 
 
 

 คณาจารยคณะมัณฑนศิลป 18-20 มีค., 15-30 
กย.52  

งบฯ แผนดิน 21,700.- 
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แหลงเงินทุน 
ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา 

สนับสนุน (ระบุ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
19 โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ

ตนแบบประเภทเฟอรนิเจอร ของ
ตกแตงและของเลนจากวัสดุ
ธรรมชาติ ประกอบกับวัสดุที่เหลือ
ใชจากการผลิตในจังหวัดปทุมธานี 

อ.ดร.รัฐไท พรเจริญ รวมกับ อ.
จาก มรภ.พระนคร และ มรภ.
สวนดุสิต (โครงการตอเนื่อง
กอนที่ อ.ดร.รัฐไท จะไดรับ
อนุมัติโอนมาท่ีคณะฯ) 

1 ต.ค.50-ขยายเวลา เครือขายการวิจัย
ภาคกลางตอนบน 

490,000.- 

20 ชื่อใหม : การออกแบบพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑใหมกับการสราง
ตนแบบผลิตภัณฑสูชุมชน 

อ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ 15 พค.51-14 พค.
53 

สกว. 240,000.- 
 

21 แนวทางพัฒนาเมืองสวยดวยการ
สรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 
ประจําป 2552 เร่ือง กรณีศึกษาภูมิ
ปญญา และวิถีชีวิตบานแมหมีใน 
จังหวัดลําปาง กับพัฒนาการการ
สรางสรรคสุนทรียภาพของ
เคร่ืองประดับชาติพันธุรวมสมัย 

ผศ.ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ 1 เมย.52 - 31 มค.
53 

สํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย 

200,000.- 

22 แนวทางในการสรางนวัตกรรมใหม
ในการผลิตเคร่ืองประดับ 

อ.ดร.วีรวัฒน  สิริเวสมาศ 1 มิย.52-31 พค.53 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ
แหงชาติ (องคกร
มหาชน) 

500,000.- 
ผศ.ภูวนาท รัตนรังสิกุล 

รวมงานวิจัย  22  เร่ือง จํานวนเงินสนับสนนุจากแหลงทุนภายในสถาบัน  3,677,483.33 

 รวมจํานวนเงินสนบัสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน  873,333.33 
 รวมจํานวนเงินสนบัสนุน  4,550,816.67 

ผลงานสรางสรรคที่ไดรับงบสนับสนุน 1 ชิ้น 100,000.-  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  4,650,816.67 

หมายเหตุ  ใชวิธีการนับ ตามมติที่ประชุมคณะทํางานดานขอมูลวิจัย กพร.ฯ วันที่ 6 พ.ค.53 
 
ตารางท่ี 6  งานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร (ป พ.ศ.2552) 

ชื่อวารสาร 
ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงาน 

ที่ตีพิมพ 
เลมที่/ฉบับที่ ว.ด.ป.ที่ตีพิมพ 

และเลขหนา 

 บทความวิชาการ    
11 บทบันทึกอินทีเรียรเดคคอเรท รุน 50 ที่รักที่สุด

ทุกคน 
ผศ.ชัยณรงค อริยะประเสริฐ สูจิบัตร โครงการนิทรรศการศิลป

นิพนธ คร้ังที่ 39 ประจําป  
2 มือ...เทา...กับกาวแรก อ.ประภากร  สุคนธมณี  การศึกษา 2551 "กาวแรก 
3 ปจจเจกบัณฑิต ผศ.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล  สูสังเวียน"(1-18  เมย.52) 
4 วาดเสนนิเทศศิลป ผศ.ชัยนันท  ชะอุมงาม   
52 รูปอารมณจากแสง Body of Abstraction from 

Light 2552 
ผศ.ปรีชา  ปนกลํ่า สูจิบัตร โครงการนิทรรศการผลงาน

สรางสรรคศิลปกรรมรูป
อารมณจากแสง (13-31 กค.
52) 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อวารสาร 
ที่ตีพิมพ 

เลมที่/ฉบับที่ ว.ด.ป.ที่ตีพิมพ 
และเลขหนา 

6 โครงการออกแบบพัฒนารถเข็นอนามัยสําหรับ
การขายกวยเต๋ียว 

อ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ วารสาร
ศิลปกรรม
บูรพา 

ฉบับภาคปลาย ปการศึกษา 
2551 (ธค.51-พค.52) 

7 ปจจัยตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเฟอรนิเจอร อ.อินทรธนู  ฟารมขาว สูจิบัตร นิทรรศการผลงานศิลปะและ 
8 PRINT IN FASHION บทบาทของลายพิมพที่มี

ตอโลกของแฟช่ัน 
ผศ.น้ําฝน  ไลสัตรูไกล  การออกแบบของคณาจารย 

คณะมัณฑนศิลป คร้ังที่ 12 
9 กระบวนการสรางสรรคผลงาน ในนิทรรศการ

ผลงานคณาจารย คณะมัณฑนศิลป ประจําป 
2551 

ผศ.ชัยณรงค อริยะประเสริฐ   (15-30 กย.52) 

10 "Development of  Design in Thailand" in 
Silpakorn – Guangzhou Art Exhibition & 
Seminar 2009 

รศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน สูจิบัตร โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ นิทรรศการ
ศิลปกรรมไทย-จีน 2009   
(2-28 พ.ย.52) 

11 การออกแบบผลิตภัณฑไทยหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 
Thai Products Design after Economy Crysis 

รศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน เอกสารการ
สัมมนา 

โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศไทย-เวียดนาม 2009 
(2 ธ.ค.52) 

12 เทคนิคเคร่ืองปนดนิเผาราคุ : ความรูทาง
ประวัติศาสตร 

อ.ณัฏฐิน ี ผายจันทรเพ็ง 
(ศตวรรษธํารง) 

สูจิบัตร นิทรรศการศิลปะ
เคร่ืองปนดินเผา 19 ธค.52 - 7  

13*1+2 งามอยางราค ุ ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ   กพ.53 และ 15 กพ.-7 มีค.53 
 ผลงานสรางสรรค    

11+2 วัดรองขุน ริมโขง ฝงตรงขามหลวงพระบาง (1) รศ.สน  สีมาตรัง สูจิบัตร โครงการแสดงผลงานภาพ 
2 วัดรองขุน ริมโขง ฝงตรงขามหลวงพระบาง (2) "............."  วาดทิวทัศน คร้ังที่ 10 ภ. 
3 ความจริงหรือความฝน 1-4 รศ.ดร.ไพโรจน  ชมุนี  ประยุกตศิลปศึกษา Land & 
4 ทะเล ผศ.ไพรวัลย  ดาเกลี้ยง  Seascape ( 1-13 มิย.52)  
5 หนาผาท่ีแควปาสัก สระบุรี อ.สุรศักดิ์  รอดเพราะบุญ   
6 บุปผา (1) อ.อิทธิพล  วิมลศิลป   
7 บุปผา (2) "............."    
8 ทะเลใจ อ.วรภรรท  สิทธิรัตน    
9 โกรธ Infuriate ผศ.ปรีชา  ปนกลํ่า สูจิบัตร โครงการนิทรรศการผลงาน 

10 ความงามแหงทุกข Beauty of Mental "............."  สรางสรรคศิลปกรรมรูป 
11 ไฟเย็น Cold Fire "............."  อารมณจากแสง (13-31 กค. 
12 มายา Pretend "............."  52) 
13 เลนกับไฟ To Play with Fire "............."    
14 ความรัก Love "............."    
15 กลางคืนเปนควัน กลางวันเปนไฟ The Smoky 

Night, The Fire of Day 
"............."    

16 เสนหหา Fascinate "............."    
17 หลง Head over Heels in Love "............."    
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ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อวารสาร 
ที่ตีพิมพ 

เลมที่/ฉบับที่ ว.ด.ป.ที่ตีพิมพ 
และเลขหนา 

18 โหมปะทุ To Bust out "............."    
19 ความปรารถนา Desire "............."    
20 อาวรณ To Miss "............."    
21 รุกลาม Spread "............."    
22 จรัสแสง Incandescent (1) "............."    
23 จรัสแสง Incandescent (2) "............."    
24 บวง Trap "............."    
25 โศลกไฟ Fire Worship "............."    
26 กสิณไฟ Fire Meditation "............."    
27 untitle (1) ผศ.ธีรวัฒน  งามเช้ือชิต สูจิบัตร การศึกษาโครงการ 
28 untitle (2) "............."  พระราชดําริดานสิ่งแวดลอม 
29 untitle อ.อุณรุท  กสิกรกรรม  เพื่อการสรางสรรคศิลปกรรม 

จิตรกรรมสํานึกตอ
วิกฤตการณสิ่งแวดลอม (5-
31 ก.ค.52) 

30 untitle-fused ผศ.ธีรวัฒน  งามเช้ือชิต สูจิบัตร โครงการนิทรรศการสัมมนา  
31 untitle-fused ผศ.พิทักษ  สงา  เชิงปฏิบัติการศิลปกรรมแกว 
32 untitle-draped ผศ. กรธนา  กองสุข  โดยคณะจิตรกรรมและภาพ 
33 untitle-fused ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา  พิมพ (17 ส.ค.-4 ก.ย.52) 
34 untitle-fused ผศ.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม   
35 untitle-fused อ.สิทธิโชค  ชัยวรรณ   
36 untitle-fused, slumped & paint ผศ. ศุภกา  ปาลเปรม   
37 LET ME FREE อ.อิทธิพล  วิมลศิลป บันทึก โครงการศิลปกรรมไทย - 
38 คุณคือสวนหนึ่งของการนําไปสูโลกแหง

สันติภาพ 
อ.สมพงษ  แสงอรามรุงโรจน  อินเดีย 2009 Thai-India Art 

& Culture Exchange Year 
2009 "Global Peace"(3-18 
ส.ค.52) 

39 (รางวัลที่ 2 สนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย) ผศ. สุพจน สิงหสาย สูจิบัตร 
(บันทึก) 

การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ 
คร้ังที่ 55  ป 2552 (3 ก.ย.52) 

40 ห้ิง... บูชา รศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน สูจิบัตร นิทรรศการผลงานศิลปะและ 
41 ดํา - ขาว หมายเลข 1 ผศ.นพพร  วิวรรธกะ  การออกแบบของคณาจารย 
42 ดํา - ขาว หมายเลข 2 "............."  คณะมัณฑนศิลป คร้ังที่ 12 
43 แบบรางบนกระดานดํา ผศ.เทิดศักด์ิ  เหล็กดี  (15-30 กย.52) 
44 บันทึก อ.สมบัติ  วงศอัศวนฤมล    
45 PHUPATRA อาวนางรีสอรท จังหวัดกระบ่ี อ.เอกพงษ  ตรีตรง    
46 WOW BANGKOK สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร "............."    
47 THAI KK "............."    
48 YLC นครศรีธรรมราช "............."    
49 หัว "ก" ระบือ "Head"…water buffalo ผศ.ชัยณรงค  อริยะประเสริฐ    
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ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อวารสาร 
ที่ตีพิมพ 

เลมที่/ฉบับที่ ว.ด.ป.ที่ตีพิมพ 
และเลขหนา 

50 ผอนคลาย Relax "............."    
51 วิถี Life Way "............."    
52 ชน Crashing "............."    
53 ทิวสมุย Sammui Scape "............."    
54 ชมนก ชมไม Chom Nok - Chom Mai อ.กศิตินทร  ชุมวรานนท    
55 กินรี Kinnaree "............."    
56 ตูม Toom อ.พัฒนา  เจริญสุข    
57 บทความ แสงไฟกับ Lighting อ.สุคนธรส  คงเจริญ    
58 "วังน้ําเขยีว ชุมชน อารมณ อนามัย" ผศ.โชติวัฒน  ปุณโณปถัมภ    
59 เรารักศิลปากร We love Silpakorn ผศ.อาวิน  อินทรังษี    
60 สัญลักษณสูความสงบ ผศ.สุพจน  สิงหสาย    
61 เฟองชวยสอน อ.โกศล  สุวรรณกูฏ    
62 การออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมกับ

การสรางตนแบบผลิตภัณฑสูชุมชน 
อ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ    

63 กระดานเขียนแบบราคาถูก "............."    
64 ระยะ อ.อินทรธนู  ฟารมขาว    
65 วิญญาณของภูเก็ต หมายเลข 1 ไทยหัว-อดีตท่ีมี

ชีวิต THE SPIRIT OF PHUKET-I 
รศ.ดร.ไพโรจน  ชมุนี    

66 สีเขียวคือพระอินทร อ.สุรศักดิ์  รอดเพราะบุญ    
67 โครงการถายทอดความรูดานศิลปะและการ

ออกแบบสูชุมชน ในสังคมเกษตรกรรมไทย
โดยท่ัวไป 

"............."    

68 ปดทองหลังพระ Gold behind the scene อ.พรพรม  ชาววัง    
69 โครงการถายทอดความรูดานศิลปะและการ

ออกแบบสูชุมชน ในสังคมเกษตรกรรมไทย
โดยท่ัวไป 

"............."    

70 ชุมชนคนมัณฑนศิลปเขมแข็งในวัฏสงสาร ๓๑ 
ภูมิ 

อ.บวรรัตน  คมเวช    

71 ดอกสาละ อ.อิทธิพล  วิมลศิลป    
72 มา...หมี่ อ.ประภากร  สุคนธมณี    
73 ปลากลาย...เปนความหวัง อ.วรภรรท  สิทธิรัตน    
74 ดอกไม  Flower ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม    
75 สับสน ผศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร    
76 incubator 2 ผศ.สืบพงศ  เผาไทย    
77 ถวยเทียน Candle cup ผศ.กรธนา  กองสุข    
78 Donation box "............."    
79 นกเอ้ียง Asian Pied Starling ผศ.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล    
80 การพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ

เคร่ืองประดับนิล (รวมกับชุมชนคลัสเตอร
อ.ดร.วีรวัฒน  สิริเวสมาศ    
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ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อวารสาร 
ที่ตีพิมพ 

เลมที่/ฉบับที่ ว.ด.ป.ที่ตีพิมพ 
และเลขหนา 

81 เศษชา ผศ.ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ    
82 ลมลุก Hammering อ.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม    
83 เมือง... City… อ.ภูษิต  รัตนภานพ    
84 ใคร? The Outer? อ.ศิดาลัย  ฆโนทัย    
85 ฉลุลาย ลายสลัก Rigid Motif อ.ชาติชาย  คันธิก    
86 Happy dolls ผศ.ดร.น้ําฝน  ไลสตรูไกล    
87 กลมเกลียว ซ.สามัคค ี อ.วรุษา  อุตระ    
88 สัญลักษณสูความสงบ ผศ.สุพจน  สิงหสาย สูจิบัตร นิทรรศการแสดงผลงานจาก 
89 ทางเดินชีวิต อ.สมพงษ  แสงอรามรุงโรจน  โครงการมหกรรมศิลปะรวม 
90 กิริยา - สติ ผศ.กรธนา  กองสุข  สมัยในวันศิลป พีระศรี 
91 ทางที่ตองผานไป  The Gate อ..พรพรม  ชาววัง  ประจําป 2552 "สติ" (กย.52 - 
92 สงบในความเคล่ือนไหว อ.อิทธิพล  วิมลศิลป  มีค.53) 
93 สติมาก สตินอย อ.สุรศักดิ์  รอดเพราะบุญ    
94 ตราสัญลักษณ การไฟฟาสวนภูมิภาค (ผลงาน

ระดับคุณภาพ) 
ผศ.อาวิน  อินทรังษี (เว็บไซต) การประกวดออกแบบตรา

สัญลักษณ โดย บ. พีอีเอ เอ็น
คอม อินเตอรเนชั่นแนล จก. 
(17 ก.ย.52) 

95 ผลงานวิจัยดีเยีย่มแบบโปสเตอร อ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ เกียรติบัตร การประชุมนักวิจัยรุนใหม 
พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. โดย
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมกับ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(15-17 ต.ค.52) 

96 ตราสัญลักษณ กรมบัญชีกลาง ผศ.อาวิน  อินทรังษี เกียรติบัตร การประกวดตราสัญลักษณ
กรมบัญชีกลาง (9 พย.52) 

97 Blooming White Friends : 2009 รศ.ดร.ไพโรจน  ชมุนี สูจิบัตร โครงการแลกเปลี่ยน 
98 untitle : 2008 ผศ.เทิดศักด์ิ  เหล็กดี (นานาชาติ) ศิลปวัฒนธรรมระหวาง 
99 GREEN HEART อ.พรพรม  ชาววัง   ประเทศไทย-เวียดนาม 2009 
100 Pro. Corrado Feroci : 2000 อ.สมพงษ  แสงอรามรุงโรจน   (2-28 ธ.ค.52) 
101 Creative Suffurring Economy : 2009 รศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน     
102 Mother : 2007 อ.สุรศักดิ์  รอดเพราะบุญ     
103 untitle ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม สูจิบัตร นิทรรศการศิลปะเคร่ืองปน 
104 untitle ผศ.สืบพงศ  เผาไทย  ดินเผา (19 ธค.52 - 7 กพ.53 
105 untitle ผศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร  และ 15 กพ.-7 มีค.53 
106 untitle ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา   
107 untitle ผศ.อารยรุส  ปรีดิชยาพันธ   
108 untitle ผศ.กรธนา  กองสุข    
109 untitle ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ    
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ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อวารสาร 
ที่ตีพิมพ 

เลมที่/ฉบับที่ ว.ด.ป.ที่ตีพิมพ 
และเลขหนา 

110 untitle อ.ณัฏฐิน ี ผายจันทรเพ็ง    
111*1 untitle อ.สิทธิโชค  ชัยวรรณ   
112 สูจิบัตร ผลงานจิตรกรรมภาพแขวนชุด “ทศชาติชาดก” อ.พรพรม  ชาววัง 

โดยไดรับการสนับสนุนทุน (รางวัล) 
สรางสรรค  ศิลป พีระศรี  100,000.- 
(งบประมาณแผนดิน  หอศิลป  ม.ศิลปากร) 

งานเชิดชูเกียรติศิลปนยอด
เยี่ยมแหงประเทศไทย รางวัล
ศิลป พีระศรี (4 ม.ค.-28 ก.พ.
,4-26 มี.ค.,5-30 เม.ย.53 

113 ผลงานไดรับคัดเลือกแสดง ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม CM 5.4 
(ผศ.สืบพงศ  เผาไทย นานาชาติ) 

งาน Modern Pot Art, 2nd 
China (Shanghai) 
International Modern Pot Art 
Bienial Exhibition 2010 

114 ผลงานจากทุนสรางสรรคศิลปกรรมศิลป พีระ
ศรี คร้ังที่ 10 

ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ CM 2.8 โครงการเชิดชูเกียรติศิลปน
ยอดเยีย่มแหงประเทศไทย  
รางวัลศิลป พีระศรี ประจําป 
พ.ศ.2553 (4 เม.ย.53) 

สูจิบัตร 115 การผลิตตนแบบแมพิมพงานศิลปะเพ่ือชุมชน
เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

ผศ.ชัยณรงค  อริยประเสริฐ โครงการ Artist and 
Designer's Creation 2009  

 (7-27 116 การออกแบบเคร่ืองเรือนสํานักงานดวยกระดาษ
สําหรับหองคณะกรรมการนักศึกษา คณะ
มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.ชัยณรงค  อริยประเสริฐ พ.ค.53) โดยมูลนิธิ
ซีเมนตไทย (กลุมธุรกิจ 
SCG) 

117 ทะเลสมุย ผศ.ชัยณรงค  อริยประเสริฐ   
118 หนาตางริมชายทะเล 999999999/2553 ผศ.พิทักษ  สงา   
119 POWER OF LIGHT ผศ.ภาคภูมิ  บุญธรรมชวย   
120 สะพร่ัง 1 (Blooming Flower 1) ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ   
121 สะพร่ัง 2 (Blooming Flower 2) ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ   
122 ใน...ขางใน ((Earing).. in the Ring) ผศ.ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ   

123*2 " สูจิบัตร สายนํ้าแหงความเงียบ River Of Silence" รศ.ปรีชา  ปนกลํ่า นิทรรศการศิลปกรรม
นานาชาติ  (2-30 เมย.,7 พค.-
20 มิย.53) 

รวม1 บทความทางวิชาการ 13 เร่ือง งานสรางสรรค  111  ชิ้น รับรอง รวมท้ังสิ้น 124 ผลงาน 
รวม2 บทความทางวิชาการ 9 เร่ือง งานสรางสรรค  123  ชิ้น 41 ชิ้น รวมท้ังสิ้น 132 ผลงาน 

หมายเหตุ  ใชวิธีการนับ ตามมติที่ประชุมคณะทํางานดานขอมูลวิจัย กพร.ฯ วันที่ 6 พ.ค.53 
สําหรับตัวบงชี้ดานการวิจัยและสรางสรรค  

 1  เริ่มนับจํานวนผลงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในรอบป พ.ศ.2552 
 *1  สิ้นสุดการนับจํานวนผลงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในรอบป พ.ศ.2552 

ลําดับที่แรเงาสีเทา  หมายถึง  รายการท่ีคณะกรรมการประเมินฯ รับรองวาเปนผลงานระดับชาติขึ้นไป  
 สําหรับตัวบงชี้ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 2  เริ่มนับจํานวนผลงานที่พัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมในรอบปการศึกษา 2552 
 *2  สิ้นสุดการนับจํานวนผลงานฯ ในรอบปการศึกษา 2552 
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ตารางท่ี 7  งานวิจยัและงานสรางสรรค ท่ีนําไปใช ประโยชน (ป พ.ศ.2552) 
ประเภทของการ

นําไปใช
ประโยชน 

ช่ืองานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

ว. ด .ป.ที่ไป
ใช 

ช่ือเจาของผลงาน รายละเอียดการดําเนินงานพอสังเขป 

ผศ.ชัยณรงค อรยิะ
ประเสริฐ 

เชิงสาธารณะ หนังสือขอ
อนุญาต ลง
วันที่ 4 ก.ย.
52 

1.  การออกแบบพ้ืนที่
สวนหนาในสํานักงาน 
และศูนยบริการ
ตอนรับผูเดินทางกลุม 
MICE ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

พ้ืนที่ใหบริการของสํานักงานสงเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องคการมหาชน)(สสปน.) เพ่ือ
ประสานงาน ประชาสัมพันธ สงเสริม
อุตสาหกรรม MICE แขงขันในเวที
โลก 

จํานวนงานวิจัย  -  เรื่อง  และงานสรางสรรค  1  เรื่อง  รวมทั้งหมด  1  เรื่อง  คณะกรรมการประเมินฯ รับรอง  1  เรื่อง 

หมายเหตุ  ใชวิธีการนับ ตามมติที่ประชุมคณะทํางานดานขอมูลวิจัย กพร.ฯ วันที่ 6 พ.ค.53 
 

ตารางท่ี 8  บทความวิจยัท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน  refereed  journal  หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา (ป พ.ศ.2552) 

ประเภทของแหลงอางอิง/ 
ฐานขอมูล/ ระดับ 

ลําดับ
ที่ 

รายช่ือผูเขียนบทความวิจัย/
ผูเขียนรวม/สังกัด 

แหลงอางอิง/ 
ชื่อบทความวิจัยทีไ่ดรับการอางอิง Refereed 

Journal 
ชาติ วันเดือนปที่อางอิง อื่น

ๆ 

1 บทบันทึกอินทีเรียรเดคคอเรท รุน 
50 ที่รักที่สุดทุกคน 

ผศ.ชัยณรงค อริยะประเสริฐ สูจิบัตรโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ 
คร้ังที่ 39 ประจําปการศึกษา 2551 " 

   

2 มือ...เทา...กับกาวแรก อ.ประภากร  สุคนธมณี กาวแรกสูสังเวียน"(1-18  เมย.52)    

3 ปจจเจกบัณฑิต ผศ.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล     

4 วาดเสนนิเทศศิลป ผศ.ชัยนันท  ชะอุมงาม     

5 รูปอารมณจากแสง Body of 
Abstraction from Light 2552 

ผศ.ปรีชา  ปนกลํ่า สูจิบัตรโครงการนิทรรศการผลงาน
สรางสรรคศิลปกรรมรูปอารมณจากแสง 
(ธค.51-มิย.,13-31 กค.52) 

   

6 โครงการออกแบบพัฒนารถเข็น
อนามัยสําหรับการขายกวยเต๋ียว 

อ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับภาคปลาย ป
การศึกษา 2551 (ธค.51-พค.52) 

   

7 ปจจัยตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
เฟอรนิเจอร 

อ.อินทรธนู  ฟารมขาว สูจิบัตรนิทรรศการผลงานศิลปะและการ
ออกแบบของคณาจารย คณะมัณฑนศิลป 

   

8 PRINT IN FASHION บทบาท
ของลายพิมพที่มีตอโลกของ
แฟชั่น 

ผศ.น้ําฝน  ไลสัตรูไกล คร้ังที่ 12 (15-30 กย.52)    

9 กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
ในนิทรรศการผลงานคณาจารย 
คณะมัณฑนศิลป ประจําป 2551 

ผศ.ชัยณรงค อริยะประเสริฐ      
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ประเภทของแหลงอางอิง/ 
ฐานขอมูล/ ระดับ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อบทความวิจัยทีไ่ดรับการอางอิง 
รายช่ือผูเขียนบทความวิจัย/

ผูเขียนรวม/สังกัด 
แหลงอางอิง/ 

วันเดือนปที่อางอิง Refereed 
Journal 

ชาติ อื่น
ๆ 

10 "Development of  Design in 
Thailand" in Silpakorn – 
Guangzhou Art Exhibition & 
Seminar 2009 

รศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน สูจิบัตรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
นิทรรศการศิลปกรรมไทย-จีน 2009   
(2-28 พ.ย.52) 

   

11 การออกแบบผลิตภัณฑไทยหลัง
วิกฤติเศรษฐกิจ Thai Products 
Design after Economy Crysis 

รศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน เอกสารการสัมมนาโครงการแลกเปล่ียน
ศิลปวัฒนธรรมระหวางประเทศไทย-
เวียดนาม 2009 (2 ธ.ค.52) 

   

12 เทคนิคเคร่ืองปนดนิเผาราคุ : 
ความรูทางประวัติศาสตร 

อ.ณัฏฐิน ี ผายจันทรเพ็ง 
(ศตวรรษธํารง) 

สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะเคร่ืองปนดินเผา 
19 ธค.52 - 7 กพ.53 และ 15 กพ.-7 มีค.53 

   

13 งามอยางราค ุ ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ      

รวม จํานวนบทความวิจยัที่ไดรับการอางอิง (Citation) 13 เร่ือง  คณะกรรมการประเมินฯไมรับรองท้ังหมด 1 - 10 

หมายเหตุ  ใชวิธีการนับ ตามมติที่ประชุมคณะทํางานดานขอมูลวิจัย กพร.ฯ วันที่ 6 พ.ค.53 
 

7.  การบริการวิชาการแกสังคม  
 คณะมัณฑนศิลป  ดําเนินโครงการดานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  มีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ  สัมมนาทางวิชาการ  นิทรรศการ  คณะท่ีปรึกษา  การจัดการและเผยแพรความรู
ท้ังหมด 10 โครงการและ 13 กิจกรรม  โดยมีผูเขารับบริการรวม 1,474 คน  เปนโครงการระดับชาติ 
18 เรื่อง  ระดับนานาชาติ 5 เร่ือง  มีแหลงทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายในจํานวน 11 โครงการ  
งบประมาณรวม 748,300.- บาท (4 โครงการงบฯ แผนดิน 1,627,800.- บาท, 3 โครงการเงินรายได 
748,882.- บาท) โครงการจากแหลงทุนสนับสนุนภายนอกจํานวน 7 โครงการ  งบประมาณรวม 
1,368,000.- บาท และการใหบริการใชหอศิลปะและการออกแบบท่ีไดรับทุนสนับสนุน 6 กิจกรรม  
นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการใหบริการทางวิชาการรูปแบบอ่ืน  อันเปนการสรางเครือขายกับหนวยงาน
ในวงวิชาชีพโดยไมคิดคาใชจายอีกดวย 
 ปการศึกษา 2552 คณะฯ มีคณาจารยไดรับเชิญไปใหบริการทางวิชาการ  วางแผน/ระบบ 
รับออกแบบ  เปนท่ีปรึกษาภายนอก  อาจารยพิเศษ  กรรมการวิชาชีพ  กรรมการวิทยานิพนธ  
วิทยากรใหกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  รวม 48 คนจากคณาจารยท้ังหมด 79 คน 
 
8.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 คณะมัณฑนศิลป  ไดจัดกิจกรรมตามประเพณี  โครงการเพื่อการอนุรักษ  สืบสาน  พัฒนา
มาตรฐาน  เผยแพรศิลปวัฒนธรรม  ใหเปนรากฐานองคความรูสูระดับสากล  เสริมสรางจิตสํานึกแก
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 คณะฯ ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวม 14โครงการ  จําแนกเปนโครงการท่ี
คณะฯ จัดข้ึน 8 โครงการ  เปนความรวมมือกับภายนอก 5 โครงการ  และจัดรวมกับมหาวิทยาลัย 1 
โครงการ  เปนโครงการระดับชาติ 12 โครงการ และเปนโครงการระดับนานาชาติ 2 โครงการ  โดย
มีนักศึกษาเขารวม 559 คน  คณาจารยและบุคคลท่ัวไปเขารวม 1,500 คน  รวมผูเขารวมท้ังหมด 
2,059 คน  งบประมาณทั้งส้ิน 4,918,829.- บาท  จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 2,281,700.- บาท  
งบประมาณเงินรายได 2,141,000.- บาท  และงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน 2,055,000.- บาท 
 
9.  การบริหารจัดการ 
ตารางท่ี 9  งบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรจําแนกตามแหลง ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

ประเภทของแหลงงบประมาณ 
ป งบประมาณ

แผนดิน 
งบประมาณรายจาย
จากเงินรายได 

งบประมาณรายจาย
จากโครงการพิเศษ  

รวม 

2552 31,215,100  11,510,150      
2551 34,240,200  11,189,000  9,595,065  55,024,265  
2550 39,228,600  12,455,000  14,200,653  65,884,253  

 
ตารางท่ี 10  สรุปรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

รายการ รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
รอยละการ
เบิกจาย 

1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 1,255,725.-  1,255,725.-  -  100   
2. หมวดคาจางช่ัวคราว 1,663,932.-  1,663,932.-  -  100   
3. หมวดคาตอบแทน  2,201,668.-  2,201,584.99  83.01  99.99   
4. หมวดคาใชสอย  2,429,815.-  2,429,442.16  372.84  99.98   
5.หมวดคาวัสดุ 1,719,060.-  1,718,377.24  682.76  99.96   
6. หมวดคาสาธารณูปโภค 1,450,000.-  1,128,774.86  321,225.14  77.85   
7. หมวดเงินอุดหนุน 690,000.-  686,269.28  3,730.72  99.46   
8.  หมวดรายจายอื่นๆ 100,000.-  100,000.-  -  100   

รวม 11,510,200.-  11,184,105.53  326,094.47  97.17   
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ตารางท่ี 11  รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายจากเงินงบรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
จําแนกตามงาน 

รายจาย/ งบ 

รายการงาน รวม (บาท) สาธารณูป 
โภค 

เงินเดือน ดําเนินการ ครุภัณฑ 
รอยละการ
เบิกจาย 

บริหารท่ัวไป 1,843,820.- 1,681,330.16 1,128,774.86 19,990.- 4,673,915.02 * ไมสามารถ 
ประกันคุณภาพการศึกษา - 99,317.24 - - 99,317.24 คิดสัดสวน 

จัดการศึกษาระดับ      เทียบกับเงิน 
- ปริญญาตรี 1,075,837.- 2,910,406.99 - 78,623.- 4,064,866.99 รายรับซึ่งได 
- บัณฑิตศึกษา - 3,145,477.24 - 58,265.- 3,203,742.24 มาเปนรอบป 
ทุนการศึกษา - 596,269.28 - - 596,269.28 งบประมาณ 
กิจกรรมนักศึกษา - 249,737.- - - 249,737.- ได (ไมเปน 

โครงการพัฒนาบุคลากร      รายรับราย 
อาจารย - - 199,000.- - - 199,000.- เดือน) 
บุคลากรสายสนับสนุน - - 151,000.- - - 151,000.-  

วิจัยพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี 

- 200,000.- - - 200,000.-  

บริการวิชาการแกชุมชน - 400,000.- - - 400,000.-  
บํารุงศิลปวัฒนธรรม - 550,000.- - - 550,000.-  

รวม 2,919,657.- 8,037,010.67 1,128,774.86 98,613.- 11,184,105.53  

 
9.2 อาคารสถานท่ี 

คณะมัณฑนศิลป จัดการศึกษา 2 แหง คือ วังทาพระ ตั้งอยูในพ้ืนท่ีเกาะกรุงรัตนโกสินทร  
ตรงขามพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร  มีอาคาร 2 อาคาร คือ อาคารคณะมัณฑนศิลปและ
อาคารเรียนรวม 3 ช้ัน 3-5 รวมพื้นท่ีประมาณ 3,761 ตารางเมตร และวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร อ.เมือง จ.นครปฐม ตั้งอยูในบริเวณพระราชวังสนามจันทร  มีอาคาร 7 อาคาร คือ อาคาร
มัณฑนะ 1  อาคารมัณฑนะ 2  อาคารมัณฑนะ 3  อาคารมัณฑนะ 4  อาคารมัณฑนะ 5 และอาคาร
ศิลป พีระศรี 3 (บางสวน) รวมพื้นท่ีประมาณ 16,331 ตารางเมตร  รวมพื้นท่ีใชสอยท้ังหมด
ประมาณ 20,092 ตารางเมตร  ซ่ึงสรุปท่ีตั้งไดดังน้ี 
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ตารางท่ี 12  พืน้ท่ีใชสอยอาคาร  คณะมัณฑนศิลป  วังทาพระ 
อาคารศูนยรวม 3 อาคารคณะมัณฑนศิลป 

พ้ืนที่รวม 1,277 ตร.ม. พ้ืนที่รวม 2,484 ตร.ม. 
การใชงานพ้ืนที่ 
วังทาพระ : หอง 

จํานวนหอง พ้ืนที่ จํานวนหอง พ้ืนที่ 
คณบดี หัวหนาภาค 2  32.0  1  25.0  
รองคณบดี -  -  2  20.0  
หองพักอาจารย (โครงการปกติ) 5  172.5  2  90.0  
หองพักอาจารย (พิเศษ) -  -  2  61.0  
เลขานุการคณะ -  -  1  10.0  
หอศิลป สวนแสดงนิทรรศการ 1  42.0  1  250.0  
บรรยาย (นักศึกษา) -  -  8  400.0  
เขียนแบบ -  -  5  405.0  
สวนปฏิบัติงาน (นักศึกษา) 3  465.0  2  160.0  
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2  85.0  2  160.0  
กิจการนักศึกษา -  -  2  30.0  
อัดสําเนา เก็บผลงานนักศึกษา 1  37.5  1  16.0  
เก็บวัสดุ ปมนํ้า ควบคุมเครื่อง 1  23.5  3  37.5  
หองนํ้า (นักศึกษา) -  -  15  34.0  
หองนํ้า (บุคลากร) 7  46.5  5  41.0  
สํานักงาน สวนบริการ 3  89.0  1  148.0  
ประชุม (บุคลากร) 3  188.0  3  122.5  
บันได โถง 3  96.0  5  296.0  
ทางเดิน ระเบียง -  -  3  178.0  
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ตารางท่ี 13  พืน้ท่ีใชสอยอาคาร  คณะมัณฑนศิลป  พระราชวังสนามจนัทร 
อาคารมัณฑนะ 1-4 อาคารศิลป พีระศรี 3 

พ้ืนที่รวม 2,532 ตร.ม. พ้ืนที่รวม 15,430 ตร.ม. 
การใชงานพ้ืนที่ 
วังทาพระ : หอง 

จํานวนหอง พ้ืนที่ จํานวนหอง พ้ืนที่ 
คณบดี หัวหนาภาค     1  23.0  
รองคณบดี     -  -  
หองพักอาจารย (โครงการปกติ) 5  176.0  1  272.0  
หองพักอาจารย (พิเศษ)     1  48.0  
เลขานุการคณะ     1  10.0  
หอศิลป สวนแสดงนิทรรศการ 1  288.0  1  152.0  
บรรยาย (นักศึกษา) 2  244.0  20  2,880.0  
เขียนแบบ 1  48.0  20  2,880.0  
สวนปฏิบัติงาน (นักศึกษา) 9  1,632.0  4  1,283.5  
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร     1  272.0  
กิจการนักศึกษา     1  36.55  
อัดสําเนา เก็บผลงานนักศึกษา     6  332.7  
เก็บวัสดุ ปมนํ้า ควบคุมเครื่อง     2  60.0  
หองนํ้า (นักศึกษา)     7 ช้ัน  700.0  
หองนํ้า (บุคลากร)     1  5.0  
สํานักงาน สวนบริการ 1  144.0  1  272.0  
ประชุม (บุคลากร)     2  838.0  
บันได โถง     7 ช้ัน  1,718.5  
ทางเดิน ระเบียง     7 ช้ัน  1,718.5  
หองรับรองแขก     1  38.25  
หองพักขางลิฟท     7  252.0  
ลานเอนกประสงค     1  330.0  
ศูนยขอมูลศิลปะและการ
ออกแบบ 

    1  102.0  

ศูนยเรียนรูดวยตนเอง ok  ok  1  102.0  
ครัว - 68  +9,983  1  16.0  
สัมมนา ตรวจงานนักศึกษา 2,600  5,447  1  1,088.0  
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9.3 การพัฒนาบุคลากร 
ตารางท่ี 14  อาจารยท่ีอยูระหวางการศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ  

ชื่อ-สกุล ลําดับ ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปท่ีลา แหลงทุน 
1. อ.วราพร   กฤษณมิษ ปริญญาเอก - สถาปตยกรรมภายใน อังกฤษ 10 ก.ย.47 – ขยายเวลา สวนตัว/ สถาบัน 
2. ผศ.วัฒนพันธุ   ครุฑะเสน ปริญญาเอก - วิจัยศลิปะและวัฒนธรรม ไทย 1 พ.ย.52 – 31 ต.ค.55  สวนตัว 
3. อ.ยอดขวัญ   สวัสด ี ปริญญาเอก -ศิลปกรรมศาสตร ไทย 1 พ.ย.52 – 31 มี.ค.54  สวนตัว/ พัฒนาบุคลากร 
4. อ.ปฐวี   ศรีโสภา ปริญญาเอก -ศิลปกรรมศาสตร ไทย 1 พ.ย.52 – 31 มี.ค.54  สวนตัว/ พัฒนาบุคลากร 

 
ตารางท่ี 15  บุคลากรท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและตางประเทศ 

ใน/ ตางประเทศ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ/ กิจกรรม วันเดือนป หนวยงาน/สถานท่ีจัด 

ใน ตาง(ระบุ) 
 ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน      
1 รศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน การบรรยายทางวิชาการดานศิลปะ 

และพิธีเปดนิทรรศการศิลปกรรม
ไทย-เวียดนาม 2009 

2 ธ.ค. 52 หอศิลป ม.ศิลปากร   

2 ผศ.ชัยณรงค  อริยะประเสริฐ อบรม "การใชโปรแกรมระบบ
บริหารงานวิจัย  (NRPM) เพื่อ
เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  
ประจําปงบประมาณ 2554" 

20 ส.ค.52 สถาบันวิจัยและพฒันา ม.
ศิลปากร 

  

3 อ.เอกพงษ  ตรีตรง ศึกษาดูงานดานการออกแบบเมือง  
และการออกแบบสมัยใหมที่
สอดคลองกับวัฒนธรรมเกาแก  
ของเกาหลีใต  ณ กรุงโซล ประเทศ
เกาหลีใต 

16-20 ก.ย. 
52 

บ. ดีไซน ชาแนล มัลติมีเดีย จก.   

4 อ.วรนันท  โสวรรณี ประชุม "โครงการวิจัยการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิ วชิาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม คร้ังที่ 
1/2553" 

26 มี.ค. 53 สภาคณบดีสถาปตยกรรม
ศาสตรแหงประเทศไทย 

  

 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป      
1 ผศ.อาวิน  อินทรังษี ประชุม "โครงการวิจัยการจัดทํา

มาตรฐานคุณวุฒิวชิาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม คร้ังที่ 
1/2553" 

26 มี.ค. 53 สภาคณบดีสถาปตยกรรม
ศาสตรแหงประเทศไทย 

  

  สัมมนาทบทวนการบังคับใช TQF 
(กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ) 

2 เม.ย. 53 คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

  

 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ      
1 ผศ.ดร.จิรวัฒน  วงศพันธุเศรษฐ อบรมและการตรวจการจางงาน

กอสรางอาคารราชการ 
7 ส.ค. 52 กองแผนงาน ม.ศิลปากร   

 ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา      
1 อ.ประภากร  สุคนธมณี อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 27-29 ม.ค. สํานักงานงานพัฒนาการวิจัย   
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ใน/ ตางประเทศ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ/ กิจกรรม วันเดือนป หนวยงาน/สถานท่ีจัด 

ใน ตาง(ระบุ) 

 ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา      
1 ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปกรรม

แกว 
18-22, 25-
29 

คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ พ.ค. 52 

  

2 อ.สิทธิโชค  ชัยวรรณ สัมมนา "การประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาดในการผลิตเซรามิก" 

3 มี.ค. 53 กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและศูนยโลหะ และ
วัสดุแหงชาติ 

  

 ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ      
1 ผศ.ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ Design Research Society 

Conference 2012 
23 มี.ค. 53 ศูนยบริการวิชาการแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  

2 อ.ดร.วีรวัฒน  สิริเวสมาศ สัมมนา "แนวโนมสินคาอัญมณี
และเคร่ืองประดับ"ภายใตโครงการ
พัฒนารูปแบบสินคาอัญมณีและ
เคร่ืองประดับเชิงพาณิชยเพื่อการ
สงออก 

2 มิ.ย. 52 สํานักบริการสงออก 2 
กรมสงเสริมการสงออก 

  

  เยี่ยมชมงานเคร่ืองทองโบราณ 27 ม.ค. 53 ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวาง
ประเทศ (องคการมหาชน) 

  

3 อ.ภูษิต  รัตนภานพ สัมมนา "แนวโนมสินคาอัญมณี
และเคร่ืองประดับ" ภายใต
โครงการพัฒนารูปแบบสินคา
อัญมณีและเคร่ืองประดับเชิง
พาณิชยเพือ่การสงออก 

2 มิ.ย. 52 สํานักบริการสงออก 2 
กรมสงเสริมการสงออก 

  

4 อ.ศิดาลัย  ฆโนทัย สัมมนา "แนวโนมสินคาอัญมณี
และเคร่ืองประดับ" ภายใต
โครงการพัฒนารูปแบบสินคา
อัญมณีและเคร่ืองประดับเชิง
พาณิชยเพือ่การสงออก 

2 มิ.ย. 52 สํานักบริการสงออก 
2 กรมสงเสริมการสงออก 

  

5 อ.ดร.ปฐมาภรณ  ประพิศพงศวานิช การศึกษาดูงานสําหรับรายวิชา 366 
108 วัสดุและกระบวนการผลิตใน
งานเคร่ืองประดับ 2 ภาคปลาย ป
การศึกษา 2552  

24 มี.ค.-15 
พ.ค.52 

บ. Prince and Crown Jewelry 
จก. 

  

  การประชุม นักวิจัยรุนใหมพบเมธี
วิจัยอาวุโส สกว. 

15-17 ต.ค.
52 

   

 สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองแตงกาย      
1 ผศ.ดร.น้ําฝน  ไลสัตรูไกล อบรมเชิงปฏิบัติการดานการ

ออกแบบเคหะส่ิงทอ ป 2552 
9 ก.ค. 52 กรมสงเสริมการสงออก   

  ประชุมหารือแนวทางการดําเนิน
โครงการ ประกวดสรางสรรค
สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

15 ม.ค. 53 กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
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ใน/ ตางประเทศ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ/ กิจกรรม วันเดือนป หนวยงาน/สถานท่ีจัด 

ใน ตาง(ระบุ) 

 บุคลากรสายสนับสนุน      
1 นางมาลินี   วิกรานต ประชุม เร่ือง กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 
28 ต.ค. 52 กองบริการการศึกษา ม.

ศิลปากร 
  

  ประชุมนานาชาติ โครงการ 2010 
Asia Pacific Auality Network 
Conference and Annual General 
Meeting 

3-5 มี.ค. 53 สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคกรมหาชน) 

  

2 นางสาวจิตตรี   ลิ้มรุงเรืองรัตน อบรมและการตรวจการจางงาน
กอสรางอาคาร ราชการ 

7 ส.ค. 52 กองแผนงาน ม.ศิลปากร   

3 นางนภาพร   ทองทวี อบรมและการตรวจการจางงาน
กอสรางอาคาร ราชการ 

7 ส.ค. 52 กองแผนงาน ม.ศิลปากร   

4 นางสาวมุกดา   จิตพรมมา อบรม "การใชโปรแกรมระบบ
บริหารงานวิจัย (NRPM) เพื่อเสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2554" 

20 ส.ค. 52 สถาบันวิจัยและพฒันา ม.
ศิลปากร 

  

5 นางสาวจันทิมา  เขมะนุเชษฐ อบรม "การใชโปรแกรมระบบ
บริหารงานวิจัย (NRPM) เพื่อเสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2554" 

20 ส.ค. 52 สถาบันวิจัยและพฒันา ม.
ศิลปากร 

  

  อบรมหลักสูตร "ประกันสังคมรวม
พลัง ลดน้ําหนัก ปองกันโรค ใน
สถานประกอบการ" 

11 ก.พ. 53 สํานักงานประกันสังคมรวมกับ 
ม.ศิลปากร 

  

6 นายเศกสันต   แสงทอง เขาฟงการบรรยายพิเศษ 
"เทคโนโลยีคอมพวิเตอร ป 2552" 

17 ก.ย. 52 บ. อินเทล ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 
จก. 

  

  สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง "อะไรที่
เปล่ียนไปใน ไอซีที : ICT Update" 

- ศูนยคอมพิวเตอร ม.ศิลปากร   

7 นางสาวสุรีพร   แปนพิบูลลาภ อบรมหลักสูตร "ประกันสังคมรวม
พลัง ลดน้ําหนัก ปองกันโรค ใน
สถานประกอบการ" 

11 ก.พ. 53 สํานักงานประกันสังคมรวมกับ 
ม.ศิลปากร 

  

8 นางสาวนันทนา   แซลี โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การพัฒนางานวิชาการจาก
งานประจํา (Routine to Research : 
R2R) รุนที่ 2 

13-15 ม.ค. 
53 

คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ม.มหิดล 

  

  อบรมหลักสูตร "ประกันสังคมรวม
พลัง ลดน้ําหนัก ปองกันโรค ใน
สถานประกอบการ" 

11 ก.พ. 53 สํานักงานประกันสังคมรวมกับ 
ม.ศิลปากร 

  

9 นางสาวชนัญชิดา  วาราปรีย อบรมหลักสูตร "ประกันสังคมรวม
พลัง ลดน้ําหนัก ปองกันโรค ใน

11 ก.พ. 53 สํานักงานประกันสังคมรวมกับ 
ม.ศิลปากร 
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ใน/ ตางประเทศ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ/ กิจกรรม วันเดือนป หนวยงาน/สถานท่ีจัด 

ใน ตาง(ระบุ) 

10 นางสาวอโนมา   รัตนนอย อบรมหลักสูตร "ประกันสังคมรวม
พลัง ลดน้ําหนัก ปองกันโรค ใน
สถานประกอบการ" 

11 ก.พ. 53 สํานักงานประกันสังคมรวมกับ 
ม.ศิลปากร 

  

 
ตารางท่ี 16  โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะมัณฑนศิลป 

จํานวน
ผูเขารวม 

งบประมาณ 
ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

(บาท) 
1. การพัฒนาบุคลากร ภ.ออกแบบเคร่ืองประดับ "เพื่อศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอก" 
ภ.ออกแบบ
เคร่ืองประดับ 

มิ.ย.-ต.ค.52 1 100,000.- 

2. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเสริมสรางคุณภาพการ
ทํางานบุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะฯ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

29 สค.52 40 20,000.- 

3 วันเกษียณ'52 คณะฯ 11 กย.52 132 35,000.- 
4 การบรรยายพิเศษเร่ือง การปรับระบบการบริหารงานบุคคลใน

สถาบันอุดมศึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดสมรรถนะ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะฯ 23 พย.52 102 9,162.90 

5 การพัฒนาบุคลากร เร่ือง การสรางและพัฒนาเครือขายการ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเลขานุการคณะ
มัณฑนศิลป ป 2553 

สํานักงาน
เลขานุการ 

27 มค., 24 กพ., 31 
มีค., 7-9 เมย., 12 
พค.53 

162 201,000.- 

6 การสัมมนาทางวิชาการ  ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและ
มหาบัณฑิตศึกษา  และการบริหารจัดการเรียนการสอนของ ภ.
ออกแบบผลิตภัณฑ 

ภ.ออกแบบ
ผลิตภัณฑ 

10-12 มีค.53 10 58,920.- 
 

7 การประชุมสัมมนา การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ของ ภ.เคร่ืองเคลือบดินเผา 

ภ.เคร่ืองเคลือบ
ดินเผา 

24-26 มีค.53 8 44,500.- 

8 การประชุมเชิงวิชาการ เร่ือง แลกเปล่ียนเรียนรู : การจดแจง
ลิขสิทธิ์/ สิทธิบัตร 

คณะฯ 30 มีค.53 115 9,998.- 

9 การสัมมนา ภ.ออกแบบเคร่ืองประดับ ประจําป 2553 ภ.ออกแบบ
เคร่ืองประดับ 

31 มีค.- 1 เมย.53 12 50,700.- 

10 การประชุมสัมมนา การจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของ ภ.เคร่ืองเคลือบดนิเผา คร้ังที่ 2 

ภ.เคร่ืองเคลือบ
ดินเผา 

25-27 พค.53 8 18,000.- 

 547,280.90 สรุป เฉลี่ย 59 คน/ เร่ือง รวม บาท 

 
10.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประเมินตนเองคร้ังนี้  ดําเนินการตามวิธีการและแนวทางของสวนกลาง  ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดข้ึน  หลังจากไดรับความเห็นชอบรวมกัน  ระหวาง
คณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา  และคณะกรรมการ
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11.  การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 คณะมัณฑนศิลปไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจาก
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2551 ไปกําหนด
แผนพัฒนาทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  ดังนี้  
 
ตารางท่ี 17  การนําผลการประเมินตนเองและขอเสนอแนะของคณะผูประเมินไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   

จุดออน/และขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แนวทางการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 1  1. จัดใหมีการทบทวนแผนดําเนินงานและกําหนด
แผนปฏิบัติงานประจําป โดยบุคลากรภาควิชา/ สาขาวิชา/ 
สํานักงานเลขานุการคณะฯ มีสวนรวม ทุกสิ้นปการศึกษา 

     จุดออน 
     คณะฯไมมีการจัดลําดับความสําคัญของ
ภารกิจตางๆ ใหตรงและมีความสัมพันธกับ
ยุทธศาสตร แผนดําเนินการกิจกรรม เชนบาง
กิจกรรมสัดสวนของการใชงบประมาณมีมาก 
แตภาระงานนอยทําใหเสียงบประมาณแตไม
เห็นผลลัพธ 

2. จัดลําดับการทํางานของโครงการ/ กิจกรรมตางๆ ตาม
แผนงานตลอดปการศึกษา เพ่ือการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคลองกับแผนงานพรอมกับกําหนดผูรับผิดชอบ
ประเมิน/ ติดตามผลของโครงการ/ กิจกรรมตางๆ อยาง
ชัดเจน โดยมีแผนที่เก่ียวของดังน้ี  
          -  แผนดําเนินการดานการเรียนการสอน      จุดแข็ง 
          -  แผนดําเนินการดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา      คณะฯ มีแผนงาน / กิจกรรมดานการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย และงานบริการวิชาการ
แกสังคมฯ มีความหลากหลาย ทําใหคณาจารยมี
จํานวนภาระงานมาก 

          -  แผนดําเนินการดานการวิจัย 
          -  แผนดําเนินการดานบริการวิชาการแกสังคม 
          -  แผนดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
          -  แผนดําเนินการดานการบริหารและจัดการ 
          -  แผนพัฒนาบุคลากร 
          -  แผนดําเนินการดานการเงินและงบประมาณ 
          -  แผนดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 2       
     จุดออน 
     การติดตามรายละเอียดเพ่ือการประเมินผล
และสัดสวนของอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑ
วุฒิ / ตําแหนงทางวิชาการ 
     จุดแข็ง 

คณะฯ ตระหนักในความสําคัญของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะฯ จึงมีมติจัดใหมี
กลไกสนับสนุนใหบุคลากรสามารถพัฒนาตนเพ่ือเขาสู
คุณวุฒิ หรือตําแหนงทางวิชาการระดับที่สูงขึ้น เพ่ือใหมี
สัดสวนใกลเคียงตามมาตรฐาน แตแนวทางการ
ดําเนินงานบางเรื่องตองอาศัยเวลา เฉพาะอยางยิ่งดานการ
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จุดออน/และขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แนวทางการพัฒนา 
     คณะฯ มีการติดตามผล และกลไกใน 
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดครบถวนตามเกณฑ 

          แนวทางการดําเนินงาน  เปนดังน้ี 
1. ใหภาควิชากําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เขาสูคุณวุฒิ หรือตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
 2. จัดสรรเงินทุนแกบุคลากร เพ่ือสรางสรรค/ ออกแบบ
และนําเสนอผลงาน เพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
3. จัดสรรเงินทุนแกบุคลากร เพ่ือศึกษาตอระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก 
4. กําหนดใหคณะกรรมการโครงการจัดการความรูดําเนิน
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางผูสอนวิชาศิลปะการ
ออกแบบพ้ืนฐาน เพ่ือถายทอดองคความรูศิลปะการ
ออกแบบสูวงวิชาการ : การผลิตหนังสือ ตําราวาดเสน
มัณฑนศิลป และตําราการออกแบบพ้ืนฐาน 
5. จัดหาบุคลากรตําแหนงอาจารยใหเพ่ิมมากขึ้นตาม
สัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ขยายตัวอยางรวดเร็วในบาง
สาขาวิชา เพ่ือใหมีจํานวนบุคลากรผูสอนเหมาะสมและ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตออาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 

องคประกอบท่ี 3      คณะฯ จัดใหมีโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
เสริมสรางหลักสูตรความเปนไทย (Decency) ของนักศึกษา
ช้ันปที่ 1 ทุกปการศึกษา  

     ขอเสนอแนะ 
     1. ควรมีการสรางสรรคกิจกรรมใหมๆ ที่
แตกตางไปจากทุกปที่ผานมา       

2. การจัดกิจกรรม ควรสนับสนุนให 
นักศึกษาจัดทําประเมินผลกิจกรรม/ โครงการ 
อยางมีระบบ 

ช้ีแจงใหคณะกรรมการนักศึกษาผูรับผิดชอบโครงการ/ 
กิจกรรมเห็นความสําคัญของการประเมินผลและนําผล
ประเมินมาใชในการปรับปรุง/ พัฒนาการดําเนินโครงการ
ในปตอไป โดยใหนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรม 
การประจําคณะฯ ในการขออนุมัติโครงการทุกครั้ง 

องคประกอบท่ี 4 1. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหพัฒนางานวิจัย/
สรางสรรคเพ่ือไปสูระดับนานาชาติ โดยจัดต้ัง
งบประมาณพัฒนาบุคลากร และโครงการสรางเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการกับหอศิลป มศก. หรือ
สถาบันการศึกษาอื่นทั้งภายในและตางประเทศ 

     ขอเสนอแนะ 
     1. ควรหาแนวทางพัฒนางานวิจัย สรางสรรค
ไปสูระดับนานาชาติ 
     2. เรงติดตามผลโครงการวิจัยที่ไมแลวเสร็จ 
ใหเสร็จตามกําหนด 2. กําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการสนับสนุนและ

ติดตามผลการดําเนินงานวิจัย/ สรางสรรคชัดเจนขึ้น 
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จุดออน/และขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แนวทางการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 5 
     ขอเสนอแนะ 
     คณะฯ ควรพิจารณาหัวขอโครงการตาม
สภาพการของสังคมที่มีการปรับเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา 

     ใหมีการกําหนดหัวขอในการวิจัยสรางสรรคผลงาน
คณาจารย ที่มุงเนนการสรางความเขมแข็งใหชุมชน และ
การใหบริการวิชาการท่ีใหประโยชนตอสังคม อยางเปน
รูปธรรม 

องคประกอบท่ี 6 
     ขอเสนอแนะ 
     คณะควรประชาสัมพันธกิจกรรมที่จัดในหอ
ศิลปะฯ แกบุคคลภายนอก หรือผูสนใจอยาง
แพรหลาย 

     เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธหอศิลปะและการ
ออกแบบทั้งระบบทางไกล และ website คณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 

องคประกอบท่ี 7    -  

องคประกอบท่ี 8    -  

องคประกอบท่ี 9 
     ขอเสนอแนะ 
     ควรมีระบบกลไกสรางคานิยมใหนักศึกษา
เห็นความสําคัญ และสามารถนําระบบการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม 

     กําหนดใหมีการประชุมกรรมการนักศึกษา เพ่ือให
ความรูและความเขาใจระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และสามารถนําระบบ PDCA มาใชในการเรียน 
และจัดกิจกรรมนักศึกษา 
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บทที่ 2 สวนสาระ 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  และแผนการดําเนนิการ   

ตัวบงชี้ท่ี 1.1  การกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมี
การกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ     

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
การดําเนินการ 

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

1 คณะฯ มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน   
2 
 

มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปให
สอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ 

  

3 มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 

  

4 มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ     
5 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ 2 

ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน  

  

6 วิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนม
ในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

  

7 มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุง 
กลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

  

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  7  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  7  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  7  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  7  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
1. คณะฯ มีการทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและแผนการดําเนินงานเปนลายลักษณ

อักษรสอดคลองกับภารกิจหลัก โดยระดับคณะไดมีการนําเสนอทบทวนในท่ีประชุมกรรมการประจําคณะฯ 
(มศ 1.1.4-1) และท่ีประชุมสัมมนาคณาจารยประจําป (มศ 1.1.6) เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนและกําหนด
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2. คณะฯ จดัทําแผนตามแนวทางแผนปฏิบัติราชการ 7 ปของมหาวิทยาลัย (มศ 1.1.3-2) โดย
ผูบริหารมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร มาตรการในระดับมหาวิทยาลัย  และบุคลากรมีสวนรวม
ในการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมายระดับโครงการ โดยเลขานุการแตละโครงการแจงใหประชา 
คมทราบผานท่ีประชุมตางๆ และเผยแพรสูสาธารณชนผานเว็บไซท http://www.decorate.su.ac.th 

 3.  คณะฯ มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ
แผนฯ ของมหาวิทยาลัยครบท้ัง 4 ภารกิจ คือแผนการผลิตบัณฑิต แผนการวิจัยสรางสรรค แผนการบริการ
วิชาการแกสังคม และแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (มศ 1.1.3-1) 

4.  คณะฯ มีการมอบหมายบุคคล/ หนวย/ งาน ดําเนินการและติดตามผลชัดเจน (มศ 1.1.5-1, -2) แต
ไมสามารถดําเนินโครงการตามเปาหมาย  และประเมินผลไดครบถวนทุกเร่ือง เนื่องจากธรรมชาติของ
โครงการในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  สามารถปรับแผนหรือกิจกรรมบางสวน ทําใหโครงการมี
ขนาดเล็กลง เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมในชวงเวลานั้น (มักเกิดข้ึนในระดับภาควิชา /สาขาวิชา)   
คณะทํางานจึงใชวิธีการประชุมหารือเพื่อสรุปผลประเมินโครงการ และหวังผลนําไปใชในการดําเนินงาน
ระยะตอไป เปนการประหยัดเวลาและทรัพยากร จึงมิไดจัดทํารายงานประเมินเปนลายลักษณอักษร 

จุดแข็ง :  
1. คณะฯ  มีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติราชการฯ ระดับมหาวิทยาลัย จึงสามารถนํามาถายทอด 

สูการทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะฯไดอยางสอดคลองกัน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
1.   คณะฯจะไดนําแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะและท่ีประชุม 

หลักสูตรตางๆ พิจารณาเพื่อประเมินและติดตามผลรายไตรมาส 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.1.1 แผนยุทธศาสตร คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มศ 1.1.2-1 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ /แผนยุทธศาสตร ประจําปงบฯ พ.ศ.2552 
มศ 1.1.2-2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ /แผนยุทธศาสตร ประจําปงบฯ พ.ศ.2553 
มศ 1.1.3-1 แผนและสรุปผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2552 
มศ 1.1.3-2 แผนปฏิบัติราชการระดับคณะวิชา/ หนวยงาน ปงบฯ พ.ศ.2552-2558 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.1.4-1 สรุปมติที่ประชุม คณะกรรมการประจําคณะฯ และคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ ประจําป 2552 
มศ 1.1.4-2 วิสัยทัศนและนโยบายการบริหารราชการ แผนงาน 2552 ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน วาระ 2552-2556 
มศ 1.1.5-1 การติดตามความกาวหนาและรายงานผลปฏิบัติราชการ กพร.ปงบฯ พ.ศ.2552 
มศ 1.1.5-2 การติดตามความกาวหนาและรายงานผลปฏิบัติราชการ กพร.ปงบฯ พ.ศ.2553 
มศ 1.1.6 สรุปการสัมมนาคณาจารย วันที่ 22-23 มี.ค.53 ดานผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552 
มศ 1.1.7-1 สรุปการสัมมนาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ วันที่ 10-12 มี.ค.53 ดานวิชาการและบริหารจัดการเรียนการสอน 
มศ 1.1.7-2 รายงานการประชุมหัวหนางาน สํานักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป 
มศ 1.1.7-3 รายงานการประชุมบุคลากร สํานักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป 

 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด (ใชปงบประมาณ)  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

 

ยุทธศาสตรท่ี 
จํานวนตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติงาน 

จํานวนตัวบงชี้ท่ีบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละของการ 
บรรลุเปาหมาย 

1. เปนผูนําการถายทอดความรู 
ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

9 6 66.67% 

2. เปนแหลงทุนทางศิลปวัฒนธรรม สราง
สังคมฐานความรูบูรณาการความเช่ียวชาญ 

9 7 77.78% 

3. ใหบริการวิชาการท่ีสรางคุณคา และ
มูลคาแกมหาวิทยาลัย 

6 6 100% 

4. สืบสาน สรางสรรค สนับสนุน บูรณา
การ ศิลปะวัฒนธรรม 

5 5 100% 

5. นักศึกษามีความรูทางวิชาการและทักษะ
ทางวิชาชีพที่ทันสมัยมีจิตสํานึกรับผิดชอบ 

3 3 100% 

6. การบริหารองคกรดวยหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

5 5 100% 

7. บริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ในพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2 2 100% 

รวม 39 34 87.18% 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  82.61  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  87.18  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
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เปาหมายของปนี้  :  75.00  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  75.00  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
 คณะมัณฑนศิลป ไดกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จของการปฏิบัติภารกิจดานตางๆ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  
 ท้ังนี้ คณะฯ มีกิจกรรมตามแผนดําเนินงานท่ีกําหนดไว 171 กิจกรรม มีตัวบงช้ีการดําเนินงานตาม
แผนท้ังหมด 39 ตัวบงช้ี  เม่ือส้ินปการศึกษา คณะฯ สามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนได 171 กิจกรรม และมี
ตัวบงช้ีท่ีปฏิบัติบรรลุไดตามเปาหมายจํานวน 34 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละของการบรรลุเปาหมาย 87.18 

จุดออน :   
 คณะฯ ไมสามารถดําเนินการโครงการตามเปาหมายและประเมินผลไดครบถวนทุกโครงการ/ 

กิจกรรม เนื่องจากโครงการบางสวนมีขนาดเล็ก  และคณะทํางานมิไดนําเสนอรายงานเปนลายลักษณอักษร
แตไดใชวิธีการประชุมหารือสรุปผลประเมินโครงการ  ซ่ึงใหผลแตประหยัดเวลาและทรัพยากรมากกวา 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :   
คณะฯ ควรจัดใหมีเอกสาร/ รูปแบบการประเมินผลเผยแพรไดสะดวก เชนในระบบฐานขอมูลของ 

คณะ หรือ ใน http://www.decorate.su.ac.th   เพื่อใหภาควิชาหรือผูรับผิดชอบโครงการ มีความสะดวกท่ี

จะหยิบหรือนาํไปใชกับโครงการ/ กิจกรรมที่ภาควิชาจัดดําเนินการเองได 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.2-1 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.3-1 แผนและสรุปผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2552) 
มศ 1.2-2 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.3-2 แผนปฏิบัติราชการระดับคณะวิชา/ หนวยงาน ปงบฯ พ.ศ.2552-2558) 
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องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร      

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 
1 มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร   
2 มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต   
3 มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ทุกเรื่อง 
  

4 มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา     
5 มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุง

หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
  

6 หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

  

7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโทเฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ที่
เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด    

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  5  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  5  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  7  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  7  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
            1.  คณะฯ ไดดําเนินการตามเกณฑในการเปดและปดหลักสูตรโดยการเปดหลักสูตรระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ และออกแบบเคร่ืองประดับ (มศ 2.1.1-2) ซ่ึงใชเกณฑการเปดหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และกองบริการการศึกษาไดเผยแพรคูมือเสนอหลักสูตร ท่ีมีความสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มศ 2.1.5-2) สําหรับการพิจารณาปด
หลักสูตรไดมีการกําหนดเปนการเฉพาะเกณฑพิจารณาของหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาออกแบบเครื่องแตงกาย เนื่องจากนักศึกษาไดสําเร็จตามหลักสูตรหมดแลว และสาขาวิชายังไมมี
แผนฯ ท่ีจะเปดรับนักศึกษาใหม แมจะมีความตองการจะเขาศึกษาของผูเรียนจํานวนมาก ดวยสาเหตุความ
จํากัดในดานจํานวนบุคลากรในสาขาวิชา และภาระงานสอนในหลักสูตร 4 ป ท่ีขยายตัวข้ึนเปน 3 ป
การศึกษา (มศ 2.1.1-1) 
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 2.  คณะฯ มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิตโดยคํานึงถึง
วิสัยทัศน พันธกิจ และความตองการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน  
และสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของชาติ ในแผนการผลิตบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป (มศ 2.1.2-1) โดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ จะพิจารณาทบทวนขอสนเทศท่ีเกี่ยวของกอนกําหนดแผนฯ ดังกลาว 
ทุกตนปการศึกษา 
 3.  คณะฯ มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม  มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิรวมวิพากษ
หลักสูตร (มศ 0.0.0-0) และพิจารณาขอมูลท่ีเกี่ยวของทุกดานกอนปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 โดยการประเมินหลักสูตรท้ังท่ีเปนทางการ (มศ 2.7.2) และไมเปน
ทางการ ผานการระดมความคิดของผูสอนในการสัมมนาภาควิชา (มศ 1.7.1-1) 
  4.  คณะฯ มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา โดยท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังท่ี 6/2546 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2546 มีมติใหคณะฯ รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยเม่ือครบรอบหลักสูตร ซ่ึงขณะนี้คณะฯ ไดดําเนินการหลักสูตรท่ีถึงรอบการ
ประเมินดังกลาว และอยูระหวางการสรุปรายงานผลขอมูล หลักสูตรจํานวน 8 หลักสูตร (มศ 2.7.2) 
 5. คณะฯ มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาทั้งจากผูเรียน 
ผูสอน และสถานฝกวิชาชีพของนักศึกษา ไปปรับปรุงหลักสูตร และระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
ในการสัมมนาภาค/ สาขาวิชาทุกส้ินปการศึกษา (มศ 1.7.1-1) 
 6. คณะฯ มีหลักสูตรท่ีเปดสอนไดมาตรฐานตามเกณฑ และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุก
ประเด็นตามเกณฑ ในปการศึกษา 2552  คณะฯ มีหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 14 หลักสูตร มีจํานวน 6 
หลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 (42.86%) ดังตารางท่ี 18 สวน
หลักสูตรอ่ืนไดแจงมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอ สกอ.แลว อยูระหวางการพิจารณาและรอประกาศจาก สกอ. จึง
นับเปนหลักสูตรท่ียังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ หลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548  (มศ 2.1.5-2) 
 7.  คณะฯ มีหลักสูตรท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนรวม 6 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยทุกหลักสูตร คือ ปริญญาโทเฉพาะแผน ก(1), ก(2) 5 หลักสูตร และปริญญาโท-
เอกหลักสูตรนานาชาติ มีจํานวน 1 หลักสูตร ดังตารางท่ี 4 คิดเปนรอยละ 100 (5/5) ของจํานวนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา (มศ 2.1.3) 

จุดแข็ง :   
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรที่มีมาตรฐานและคณะฯไดมีการกําหนดเกณฑ 

การปดหลักสูตรที่เปนระบบประกาศชัดเจน 
2. คณะฯ มีอาจารยประจําหลักสูตรผูมีความรูความสามารถในสาขาวิชาชีพและมีอาจารย 

ผูเช่ียวชาญผูรับผิดชอบหลักสูตรครบทุกหลักสูตร 
3. คณะฯ มีการจัดเตรียมความพรอมดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีทันสมัยใหนักศึกษาอยาง

พอเพียง เชน บุคลากรสนับสนุนวิชาการ หองบรรยายตามขนาดของจํานวนนักศึกษา หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ศูนยเรียนรูดวยตนเอง วัสดุครุภัณฑการศึกษาในสวนปฏิบัติการวิชาชีพตางๆ ท่ีนักศึกษาจะฝก
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4. คณะฯ จัดใหมีการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ  มีฝายวิชาการและวิจัย ภาควิชา สาขาวิชา และ 
หนวยพัฒนาหลักสูตรตามโครงสรางสํานักงานเลขานุการคณะรับผิดชอบ ชัดเจนโดยคณะกรรมการวิชาการ
และคณะกรรมการประจําคณะตดิตามผล 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 1.  ภาควิชาควรกําหนดแนวทางการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงคตามวัตถุประสงค
หลักสูตรอยางชัดเจน 
 2.  คณาจารยมีความรูความสามารถท่ีหลากหลาย ควรเรงสงเสริมใหคณาจารยเพิ่มคุณวุฒิ หรือขอ
ตําแหนงทางวชิาการเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

จุดออน :   
 มีขอจํากัดในการดําเนินงานหลักสูตรดานจํานวนและคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยท่ี
ยังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน 

แนวทางการพฒันา :   
คณะฯ ควรกําหนดเปาหมายชัดเจน และเรงจัดทําแผนพฒันาบุคลากรระดับภาควิชา ดานการลา

ศึกษาตอระดบัปริญญาเอก และแผนการสรางสรรคผลงาน การเขียนตําราทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงทางวชิาการ  เพื่อใหไดอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑฯ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.1.1-1 รายงานการประชุมคณาจารยสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย ครั้งที่ 3/2552 เรื่อง พิจารณาปดหลักสูตรฯ 

ตอเน่ือง เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2552 
มศ 2.1.1-2 บันทึกคณะมัณฑนศิลป เรื่อง ขอช้ีแจงขั้นตอนและระยะเวลาการประสานงานหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ลงวันที่ 11 ก.ย.52 
มศ 2.1.1-3 รายงานการวิจัย เรื่อง ความสนใจและแนวโนมความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการออกแบบ

เครื่องแตงกาย 
มศ 2.1.2-1 แผนการผลิตบัณฑิต พัฒนาหลักสูตร และผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2552 
มศ 2.1.2-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 1581/ 2551 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2552) บัณฑิตวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 18 ก.ย.51 
มศ 2.1.2-3 รายช่ืออาจารยประจําและอาจารยผูรับผิดชอบ ระดับปริญญาตรี โทและเอก หลักสูตรคณะมัณฑนศิลป 
มศ 2.1.3 รายงานสถานภาพหลักสูตร ปการศึกษา 2552 
มศ 2.1.4 การดําเนินงานเรื่อง การสอบรับตรง สําหรับปการศึกษา 2553 
มศ 2.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
มศ 2.1.5-2 หนังสือราชการ สกอ.ที่ 0506(2)/ 9408 เรื่อง รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 2.7.2 (ราง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป (ผลจากการสอบถามความคิดเห็น
ของผูจางงาน ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพดานศิลปะและการออกแบบ) 

มศ 1.1.7-1 สรุปการสัมมนาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ วันที่ 10-12 มี.ค.53 ดานวิชาการและบริหารจัดการเรียนการสอน 



 

ตารางที่ 18  สรุปผลการวิเคราะหหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

วันที่อนุมัติ/รับทราบหลักสูตร หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 

ระดับ
ปริญญา 

ชื่อหลักสูตร (ระบุสาขา) 
สภา มศก. สกอ. 

เหตุผลที่หลักสูตรยังไมไดมาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษา พ.ศ.2548/ หมายเหตุ 

โครงการปกติ 

    
1.  

ปริญญาตรี  

ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบภายใน  (2547) 29 ก.ค.48  
2.  

(4 ป) 

 13 ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป (ปรับปรุง) ก.พ.52 7 เม.ย.52  
3.  -     ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ อยูระหวางการพิจารณาของ สกอ. 

 11 4.  ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา ส.ค.51 6 ต.ค.51  
5.  ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา -     “------------------------------ ” 
6.  ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ -     “------------------------------ ” 
โครงการพิเศษ 

     
7.  ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย -    “------------------------------ ” 
รวมจํานวนหลักสูตร  7     

42.86     รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 

โครงการพิเศษ 

     

1.  ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย  กองบริการการศึกษา 17 ส.ค.47 - ปดหลักสูตร - 

ปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) 

 13 2.  ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ก.พ.52 7 เม.ย.52  

รวมจํานวนหลักสูตร  1     

100     รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน ปการศึกษา 2552 

ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
 1.  ศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบภายใน -    อยูระหวางการพิจารณาของ สกอ. 
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วันที่อนุมัติ/รับทราบหลักสูตร 
ระดับ
ปริญญา 

ชื่อหลักสูตร (ระบุสาขา) 
หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 

สภา มศก. สกอ. 

เหตุผลที่หลักสูตรยังไมไดมาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษา พ.ศ.2548 

 2.  ศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป -     “------------------------------ ” 

 3.  ศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ  (2552) 7 ก.ย.52  

 4.  ศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา -    “------------------------------ ” 

 5.  ศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา -     “------------------------------ ” 

 รวมจํานวนหลักสูตร  5     

 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 20     

โครงการพิเศษ      

1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  29 พ.ค.52 23 มิ.ย.52  

รวมจํานวนหลักสูตร  1     

ปริญญาเอก 

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 100     

รวมจํานวนหลักสูตร ทั้งหมด 14  

รอยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ไดมาตรฐาน ปการศึกษา 2552 42.86  

รอยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ไดมาตรฐาน ปการศึกษา 2551 42.86  

รอยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ไดมาตรฐาน ปการศึกษา 2550 กองบริการการศึกษา  

รอยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ไดมาตรฐาน ปการศึกษา 2549 กองบริการการศึกษา  

หมายเหตุ 
 เมื่อหลักสูตรนั้นไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
  เมื่อหลักสูตรนั้นไมไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ    
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 
1 มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการ

จัดการศึกษาทุกหลักสูตร   

2 มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร   

3 มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทุก
หลักสูตร   

4 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความ
ตองการของผูเรียน   

5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร   

6 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร   

7 มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ืองทุกหลักสูตร   

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  7  (ขอ)      เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  7  (ขอ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  7  (ขอ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  7  (ขอ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   
1.  คณะฯ มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของ

การจัดการศึกษาทุกหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และสงเสริม
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (มศ 2.2.1-1 ถึง -2) 

2.  คณาจารยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในรูปแบบ การเรียนการสอนโดย
ใชโครงการเปนหลัก (Project-Based Instruction)  การใชวิธีสอนหลากหลายตามความเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระวิชานั้นๆ เชน  การสาธิต  การสัมมนา  การอภิปรายกลุมยอย  การมอบหมายใหคนควาดวย
ตนเอง การใชระบบสารสนเทศชวยสอน การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ และการวัดผล  โดยผูสอนจะมี
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3.  คณะฯ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบขั้นสูงโดยสามารถจัดบริการเครื่อง
คอมพิวเตอรระหวางการเรียนการสอนในอัตราสวน 1 เคร่ือง ตอ นักศึกษา 1 คน และจัดคอมพิวเตอร
บริการแกนักศึกษาเพื่อเช่ือมโยงเครือขาย Internet ใหนักศึกษาไดใชคนควา และปฏิบัติงานอยางท่ัวถึง
ท้ัง 2 วิทยาเขต โดยใหบริการที่หองปฏิบัติการชวงวางจากการเรียน และหอง common room ช้ัน 3 
อาคารวังทาพระ และท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ใหบริการคนควาแกนักศึกษาท่ีหองศูนยเรียนรู
ดวยตนเอง อาคารศิลป พีระศรี 3 (มศ 2.2.3-1 ถึง -2) 

4.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูและอิงพัฒนาการของ
ผูเรียนท้ัง 3 ดาน คือ ดานความรูความเขาใจ ทักษะ และเจตคติ โดยผูสอนจะระบุไวในประมวลการสอน 
หรือแผนการสอน ท้ังนี้ ผูสอนและผูเรียนสามารถติดตามผลการเรียนผานระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
http://assess.su.ac.th  (มศ 2.2.5 และ 2.2.6-1 ถึง -2) ซ่ึงคณะฯ จะมีการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
(มศ 2.1.5-1) และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (มศ 2.2.7) เพื่อสรุปผลในภาพรวมของการดําเนินงานใน
ระยะตอไป 

5.  ภาควิชา/สาขาวิชา มีการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 
โดยใชผลประเมินการเรียนรู และผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน มาเปนขอมูลในการปรับปรุง
แผนการสอน และมีการสัมมนาคณาจารยภาควิชา / สาขาวิชา (มศ 1.1.7-1) เพื่อเตรียมการสอนสําหรับ
ทุกปการศึกษาตอไป 

จุดแข็ง : 
1. รายวิชาตามหลักสูตรของคณะมัณฑนศิลป ทุกรายวิชากําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอน

แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2. คณาจารยมีการใชส่ือ เทคโนโลยี การสัมมนา การนําเสนอผลงานของนักศึกษา การวิพากษ 

และนวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
3. มหาวิทยาลัย มีระบบการประเมินผลทาง Internet ท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนเขาใชประเมินผล

ผูสอนไดสะดวก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
หนวยงานท่ีเกีย่วของกับการประเมินผลของมหาวิทยาลัย ควรมีการติดตามประสิทธิผลการใช 

ฐานขอมูลจากระบบฯ ของนักศึกษา 

จุดออน :  
1. นักศึกษายังไมเห็นประโยชนของการประเมินผลการสอน และมักไมไดเขาระบบเพ่ือดูผล

การศึกษา 
2. คณาจารย/ ผูประสานงานรายวิชาสวนหนึ่งยังไมไดเขาระบบเพื่อรับทราบผลประเมินฯ 

http://reg.su.ac.th/
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แนวทางปรับปรุงจุดออน :   
1. ผูสอนควรแจงใหนกัศึกษาเหน็ความสําคัญของการประเมินผลการสอน 
2. จัดใหมีโครงการ/ กิจกรรมดานทักษะการสอน การถายทอดความรูท่ีถูกตองแกคณาจารย 

รุนใหม เชน การสอนรวม (Understudy)  ระบบอาจารยพี่เล้ียง 
3. คณะฯ ควรมีการติดตามผล การนําผลประเมินการสอนไปใชในการวางแผนการสอนของ 

คณาจารยในระยะตอไป 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.2.1-1 บันทึกงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ที่ ศธ 0520.101.4(ทพ)/ 2769 เรื่อง เชิญประชุม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ลงวันที่ 15 ต.ค.52 
มศ 2.2.1-2 รายงานผลการดําเนินงานฯ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 : การพัฒนารายละเอียดของรายวิชาใหมีคุณภาพ 
มศ 2.2.1-3 ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
มศ 2.2.2-1 คูมือหลักสูตร คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา  2552 
มศ 2.2.2-2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต พ.ศ. 2548  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรตอเน่ือง 2 ป)  คณะมัณฑนศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มศ 2.2.2-3 (CD) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  คูมือการพิมพวิทยานิพนธ ขอบังคับ/ระเบียบวาดวยการศึกษา  คูมือ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มศ 2.2.2-4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2551 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ฉบับภาษาอังกฤษ - เลมสีฟา) 
มศ 2.2.2-5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2551 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ฉบับ 2 ภาษา - เลมสีชมพู) 
มศ 2.2.3-1 รายการคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ คณะมัณฑนศิลป วังทาพระ 
มศ 2.2.3-2 รายการคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการและศูนยเรียนรู คณะมัณฑนศิลป พระราชวังสนามจันทร 
มศ 2.2.4 ตัวอยางประมวลการสอน 
มศ 2.2.5 ระบบประเมินการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร (Print out) 
มศ 2.2.6-1 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 1.1) 
มศ 2.2.6-2 (ใชหลักฐานภาคเครื่องประดับ JW 1.1) 
มศ 2.2.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ 

มศ 2.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
มศ 1.1.7-1 สรุปการสัมมนาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ วันที่ 10-12 มี.ค.53 ดานวิชาการและการบริหารจัดการเรียนการ

สอน 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล  
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม   
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 
1 มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
  

2 มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการ
ปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร   

3 มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตร
โดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก   

4 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 

  

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  5  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  5  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  5  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  5  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :                  
1. คณะฯ ไดเชิญสมาชิกองคกรวิชาชีพ ผูประกอบการ ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะและการ

ออกแบบ มาเปนอนุกรรมการรางหลักสูตรใหมทุกหลักสูตร ซึ่งในปการศึกษา 2552 ไดเปดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ และอยูระหวางจัดทํารางหลักสูตรสาขาวิชา
ออกแบบเคร่ืองประดับ (มศ 2.1.2-2) 

2. คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชในการ
ปฏิบัติไดจริง โดยในปการศึกษา 2552 ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนหรือในวงวิชาชีพรวมทํา
การสอน เปนวิทยากร และอาจารยพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิตจํานวน 163 คน (มศ 2.3.1 ถึง 2.3.2) 

3.  คณะฯ จัดโครงการ/ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอกไดแก สภาวิชาการสถาปตยกรรมภายในและการออกแบบ
ภายใน กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ศูนยออกแบบสรางสรรค(TCDC) สถาบันอัญมณี
และเคร่ืองประดับแหงชาติ การกําหนดใหนักศึกษาตองผานการฝกงานวิชาชีพจากสถานประกอบการ
ไมต่ํากวา 180 ช่ัวโมง เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสไดรับประสบการณจริงในการทํางาน รวมถึงการเชิญ
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 4.  คณะฯ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุน
จากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบัน โดยการจัดใหมีอาจารยนิเทศการฝกงานวิชาชีพ และให
แหลงฝกงานแจงผลการประเมินนักศึกษาฝกงานใหสาขาวิชา/คณะฯ ทราบ (หลักฐานระดับภาควิชา) 
              5.  คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตรโดยการแจงในท่ีประชุมภาควิชา 
(หลักฐานระดับภาควิชา) และท่ีประชุมคณะทํางานในความรวมมือ (มศ 2.3.5) เพ่ือเปนขอมูลในการ
บริหาร จัดการ และนิเทศนักศึกษาฝกงานวิชาชีพในปตอไป 

จุดแข็ง :  
1. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญมาเปนกรรมการพิจารณาโครงสราง 

เนื้อหาสาระ ความเหมาะสม ความถูกตองทางวิชาการ และความทันสมัยเพ่ือใหไดหลักสูตรที่ผูเรียนมี
ความรูและทักษะนําไปใชในการปฏิบัติจริงได 

2.  มีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูทรงคุณวุฒิ/อาจารยพิเศษ/ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ/
ผูประกอบการรวมใหความรูและทักษะแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

3. มีโครงการฝกงานวิชาชีพท่ีไดรับความรวมมือจากบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกซ่ึง
นักศึกษาจะไดรับความรู ประสบการณท่ีหลากหลาย จากแหลงงานและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
โดยตรง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
ควรจัดทําขอมูลแหลงฝกงานวิชาชีพของนกัศึกษา เพื่อแสวงหาความรวมมือระดับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ กับองคกรวิชาชีพ ใหกวางขวางข้ึน 

จุดออน :   
การประเมินโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ/ชุมชนภายนอกยัง

ไมสามารถทําใหครบไดทุกโครงการจึงควรมีระบบการประเมินท่ีชัดเจนเพื่อดําเนินการประเมินผลให
ครบทุกกิจกรรม/โครงการ 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
คณะฯ ควรจัดใหมีเอกสาร/ รูปแบบการประเมินผลเผยแพรในฐานขอมูลสวนกลาง เพ่ือให

ความสะดวกแกภาควิชาในการนําไปใชกับโครงการ/ กิจกรรมท่ีภาควิชาจัดดําเนินการเอง 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ  2.3.1 สรุปรายนามอาจารยพิเศษ คณะมัณฑนศิลป ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2552 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ  2.3.2 การประสานงานท่ีเชิญผูทรงคุณวุฒิเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน 

มศ  2.3.3-1 การดําเนินโครงการ/ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนความรวมมือกับองคกรภายนอก 

มศ  2.3.3-2 ตําราที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก 
มศ  2.3.3-3 (ใชหลักฐาน มศ 3.1.6-2 โครงการ/ กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา) 
มศ  2.3.3-4 (ใชหลักฐาน มศ 5.1.6-3 การใหบริการวิชาการในรูปแบบอื่นที่เปนความรวมมือกับองคกรภายนอก) 
มศ  2.3.3-5 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 1.2) 
มศ  2.3.3-6 (ใชหลักฐานภาคเครื่องประดับ JW 1.2) 
มศ  2.3.4 (ใชหลักฐาน มศ 2.2.5 ระบบประเมินการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร (Print out)) 
มศ  2.3.5 การประชุมใหญสภาวิชาการสถาปตยกรรมภายในและการออกแบบภายในแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7 

รายงานประจําป วาระป พ.ศ.2550-2551  

มศ 2.1.2-2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

 
  



 

ตารางที่ 19  โครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 
โครงการในหลักสูตร นักศึกษาเขารวม (คน) ว ด ป ที่จัด

(ระยะเวลา) 
ภาควิชา/สาขาวิชา ชื่อกิจกรรม ชื่อหนวยงานภายนอกที่รวมกันจัด 

กําหนด ไมกําหนด เปาหมาย เขาจริง 

  10-13 ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน 1. การจัดแสดงผลงานประชุมเชิงปฏิบตัิการของ
นักศึกษา โครงการแนะแนวสถาบัน Life in City 
ในงาน Interior in Trend’09 

สภาวิชาการสถาปตยกรรมภายในและการ
ออกแบบภายในแหงประเทศไทย 

ก.ย.52   

 2.   7 การตรวจและประเมินผลงานของนกัศึกษาใน
รายวิชา 361 103 Interior Design II 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ต.ค.52   

  5-13 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ 3. การจัดแสดงผลงานการออกแบบเฟอรนิเจอร
และผลิตเปนชิ้นงานของนักศึกษาสถาบันตางๆ ใน
งาน Bangkok Furniture Sale 

บ. ยูเนี่ยนแพน เอ็กซิบิชั่นส จก. ธ.ค.52   

  8 ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 4. การแสดงผลงานศิลปะในหัวขอ "ถวยไอกรีมโย
เกิรต" 

พิธีเปดราน Fruzberry และ สค.52   

 5.   26 การสาธิตและใหความรูในการทํา
เครื่องปนดินเผาแกครู นักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู และนักเรียน 

สาขาวิชาปฐมวยั คณะศึกษาศาสตร ม.ศิลปากร 
และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 

ส.ค.52   

  13 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 6. การจัดแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับ
ของนักศึกษาในนิทรรศการ Gems & Jewelry 
Creation Project 2009 ในงาน BIFF & BILL 

โครงการพัฒนารูปแบบสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับเชิงพาณิชยเพื่อการสงออก โดยกรม
สงเสริมการสงออก รวมกับ บ. ซิกนิตี้ (ประเทศ
ไทย) จก., ชมรมผูสงออกเครื่องประดับเงินไทย, 
สมาคมการคาเครื่องประดับแฟชั่น 

ส.ค.52   

รวม ป 2552 6 โครงการ หนวยงานภายนอก 10 หนวยงาน 1 5 -   

รวม ป 2551 7 โครงการ หนวยงานภายนอก 7 หนวยงาน - 7 - 163 99 

รวม ป 2550 *  โครงการ หนวยงานภายนอก * หนวยงาน * * - * * 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  

เกณฑการประเมิน สกอ. และ สมศ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥ +10% หรือ ≤ - 10% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

6 – 9.99% และ -6 – (-9.99) % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) – 5.99 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

ตารางท่ี 20  จาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

นักศึกษา
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี
ตอเน่ือง 

บัณฑิตศึกษา
(ปรับคา) 

จํานวน
นักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา 

จํานวนอาจารย 
(ปฏิบัติงานจริง) 

อัตราสวน  
อาจารย : 
นักศึกษา 

รายวิชาพ้ืนฐานคณะ 176.50 - 4.35 180.85 -  

ออกแบบตกแตงภายใน 141.75 - 21.68 163.43 16 1 : 10.21 

ออกแบบนิเทศศิลป 149.17 58.42 15.38 222.96 14 1 : 15.93 

ออกแบบผลิตภัณฑ 92.69 - 20.93 113.62 9 1 : 12.62 

ประยุกตศิลปศึกษา 128.47 - 51.08 179.55 15 1 : 11.97 

เครื่องเคลือบดินเผา 67.03 - 18.98 86.00 8 1 : 10.75 

ออกแบบเครื่องประดับ 80.28 - - 80.28 10 1 : 8.03 

ออกแบบเครื่องแตงกาย 54.92 - - 54.92 3 1 : 18.31 

ศิลปะการออกแบบ - - 1.05 1.05 - - 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (2552) 

890.81 58.42 132.38 1,082.65 75 1 : 14.44 

คิดเปนรอยละของเกณฑ
มาตรฐาน 

     + 80.44 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (2551) 

876.39 69.44 109.37 1,055.20 71 1 : 14.86 

คิดเปนรอยละของเกณฑ
มาตรฐาน 

     + 85.75 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา  (2550) 

835.45 85.38 124.10 1,044.93 70 1 : 14.93 

คิดเปนรอยละของเกณฑ
มาตรฐาน 

     + 86.63 
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ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  14.86  :  1 (+85.75%) เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  14.44  :  1 (+80.44%) เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  8.7992  :  1 (+6-9.99%)       ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  8.7992  :  1 (+6-9.99%)  เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :    
 ปการศึกษา 2552  คณะฯ มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 79 คน มีอาจารยท่ีอยูระหวางลาศึกษา
ตอจํานวน 4 คน จึงมีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 75 คน มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงเทากับ 14.44 : 1 คิดเปนคารอยละของความแตกตางระหวาง
จํานวน FTES ตอจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง เทากับ 80.44% 

จุดแข็ง :  
มหาวิทยาลัยมีระบบบริการการศึกษาแสดงฐานขอมูล FTES ท่ีสามารถตรวจสอบได 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
ควรมีการประชุมเร่ือง FTES ภายในแตละภาควิชา เพื่อแกปญหาการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของเปน

ระยะๆ และตัดสินใจบนขอมูลจริง 

จุดออน :  
1. การกําหนดเกณฑสัดสวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจาํนวนอาจารยประจํา แตละกลุม 

สาขาวิชา อาจตองพิจารณาธรรมชาติของการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชานั้นๆ ดวย 
2. อาจารยมีภาระงานสอนมาก อันสืบเนื่องจากมีเกณฑภาระงานท่ีสูงกวามาตรฐาน ทําใหไม 

มีเวลาปฏิบัติงานสรางสรรคเพื่อเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ และขอตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน เพื่อให
ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑของ สกอ. 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :   

ใหภาควิชาจดัทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดภาระงานและเปาหมายชัดเจนแตละปในการ
สงเสริมบุคลากรเพื่อใหมีคุณวุฒิ หรือมีตาํแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 2.4-1 ผลจากโปรแกรมการคํานวณ FTES (Print out) 
มศ 2.4-2 ตารางสรุปเปาหมายหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาคณะมัณฑนศิลปในภาพรวม 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.5  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา (นับอาจารยประจํารวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  

เกณฑการประเมิน 



 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 

1 - 39 หรือ วุฒิปริญญาเอกอยู 
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 40-59 
และ  เทากับรอยละ 60 และ  

2. 2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวา ระหวางรอยละ 40-59 แต  
รอยละ 5  วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5  
หรือ  
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 60 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอย 
กวารอยละ 5  

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว(รอยละ)  :  21.62  :  70.27  :  8.11 เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้(รอยละ)  :  16.46  :  72.15  :  11.39 เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  ?  :  ?  :  40-59       ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  ?  :  ?  :  40-59   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :    
คณะฯ มีอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จํานวน 13 : 57 : 9 คนจากท้ังหมด 79 

คน  ผลการประเมินอิงเกณฑ สกอ. ไดคะแนนเทากับ 1 คะแนน  

จุดแข็ง :    
        คณะฯ มีอาจารยท่ีมีความรูความสามารถ มีความเช่ียวชาญเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ  และ
สถาบันอุดมศึกษาท่ัวไป (หลักฐานระดับภาควิชา) 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 คณะฯ ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรชัดเจนในการสนับสนนุทรัพยากรบคุคล และสรางแรงจูงใจ

ในการพัฒนาตนเองของคณาจารย (มศ 5.2-2 และ 7.4.1) 

จุดออน :    
 อาจารยกลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป ประยุกตศิลป ใหความสําคัญกับการเพิ่มพูน
ประสบการณการทํางานศิลปะดวยตนเองมากกวาการศึกษาตอระดับปริญญาเอก  

แนวทางปรับปรุงจุดออน :   
มหาวิทยาลัยควรศึกษาแนวทางสรางเกณฑมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผลงานของสาขา

ศิลปะ และจัดทําแผนพัฒนาใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีเทียบเทาวุฒิปริญญาเอก 
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ตารางท่ี 21  จํานวนอาจารยท่ีคาดวาจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
อาจารยที่ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

คาดวาจะจบการศึกษาในประเทศ 
กลับมาทํางาน (คน) 

คาดวาจะจบการศึกษาตางประเทศ 
กลับมาทํางาน (คน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 
1. ออกแบบตกแตงภายใน - - - - - 1 - - - - 
2. ออกแบบนิเทศศิลป - 1 - 1 - - - - - - 
3. ออกแบบผลิตภัณฑ - 1 - - - - - - - - 
4. ออกแบบเครื่องประดับ 1 - - - - - - - - - 

รวม 1 2 - 1 - 1 - - - - 

ตารางท่ี 22  จํานวนอาจารยท่ีจะเกษียณจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวนอาจารยที่จะเกษียณอายุราชการ (วันทํางานวันสุดทาย วันที่ 30 กันยายน) 

ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ภาควิชา/สาขาวิชา 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

1. ออกแบบตกแตงภายใน                

ผูชวยศาสตราจารย 1 - - - - - 1 - - - - - - - - 

2. ออกแบบนิเทศศิลป                

อาจารย - - - - - - 1 - - - - - - - - 

3. ออกแบบผลิตภัณฑ                

รองศาสตราจารย - 1 - - - - - - - - - - - - - 

4. ประยุกตศิลปศึกษา                

รองศาสตราจารย - - - - - - - - 1 - - - - - - 

รวม 1 1 - - - - 2 - 1 - - - - - - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 2.5 รายช่ืออาจารยประจําคณะมัณฑนศิลป และขอมูลคุณวุฒิการศึกษา 

มศ 5.2-2 การดําเนินงานเรื่อง การใหบริการทางวิชาการ 
มศ 7.4.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2551-2555 



 

ตารางที่ 23  จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
จํานวนอาจารย จํานวนอาจารย 

ปฏิบัติจริง ลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาเอก 

รวมจํานวน
อาจารย
ปฏิบัติจริง
และลาป 52 
(ปจจุบัน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
ป52 ป52 ป52 ป52 ป52 

ป 50 ป 51 ป 50 ป 51 ป 50 ป 51 ป 50 ป 51 ป 50 ป 51 
(ปจจุบัน) (ปจจุบัน) (ปจจุบัน) (ปจจุบัน) (ปจจุบัน) 

1. ออกแบบตกแตงภายใน 12 13 16 2 2 1 17 4 4 3 10 11 12 - - 2 
2. ออกแบบนิเทศศิลป 15 15 13 - - 2 15 3 3 3 12 12 12 - - - 
3. ออกแบบนิเทศศิลป (ตอเนื่อง) - 1 1 - - - 1 - - - - 1 1 - - - 
4. ออกแบบผลิตภัณฑ 10 9 9 1 1 1 10 2 2 1 6 6 7 1 2 2 
5. ประยุกตศิลปศึกษา 15 14 15 - - - 15 2 2 2 11 11 12 1 1 1 
6. เครื่องเคลือบดินเผา 9 8 8 - - - 8 1 1 1 7 7 7 - - - 
7. ออกแบบเครื่องประดับ 7 9 10 - - - 10 3 3 2 5 4 5 2 2 3 
8. ออกแบบเครื่องแตงกาย 2 2 3 - - - 3 - 1 1 2 - 1 1 1 1 

รวมของคณะมัณฑนศิลป 70 71 75 3 3 4 79 15 16 13 53 52 57 5 6 9 

หมายเหตุ  :  เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2552  คณะฯ มีจํานวนอาจารยประจําอยูที่ 84 คน (ณ วันที่ 31 พ.ค.53) แตนับเพียง 79 คน เนือ่งมาจากมีการรับอาจารยเขาใหม 6 คน ซึ่งมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานไมถึง 6 เดือน และอาจารยเดิม 1 คนที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานเกนิ 6 เดือนแลวลาออก 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย  (อาจารยประจํารวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 1-44 
หรือ ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 45-
69 แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปนอยกวา รอยละ 30 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ   
    ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ  
   45 – 69   และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  
ขึ้นไปเทากับหรือมากกวารอยละ30   
หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ   
    ศ. รวมกันมากกวา หรือเทากับ 
    รอยละ 70  และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  
    ขึ้นไปนอยกวารอยละ  30 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ   
    ศ. รวมกันมากกวา หรือเทากับ     
    รอยละ 70  และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้นไป  
     เทากับหรือมากกวารอยละ30 

ตารางท่ี 24  จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) 

ผลการดําเนินงานใน ปการศึกษา 
จํานวนอาจารยทีมีตําแหนงทางวิชาการ หนวยวัด 

2550 2551 2552 

ศาสตราจารย  คน - - - 
รองศาสตราจารย  คน 2 2 4 
ผูชวยศาสตราจารย  คน 29 27 31 
อาจารยที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ  คน 39 45 44 
รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) คน 70 74 79 
รอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) รอยละ 42.47 39.19 44.30 
รอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (รศ. และ ศ.)  รอยละ 2.70 2.70 5.06 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  39.19  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  44.30  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  45-69  (รอยละ)   ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  45-69  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
 คณะฯ  มีนโยบายและแผนในการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการชัดเจน (มศ 2.6-2) โดยคณะฯ จัดทําแผนโครงการ/ กิจกรรมพรอมงบประมาณ
สนับสนุน ในการทําวิจัย การผลิตตํารา และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน และยังมีการสงเสริมให
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 ในปการศึกษา พ.ศ. 2552 คณะฯ มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 79 คน จําแนกเปนผูดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย 4 คน  ผูชวยศาสตราจารย 31 คน และอาจารย 44 คน รวมอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 35 คน คิดเปนรอยละ 44.30 และมีจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 4 คน คิดเปนรอยละ 5.06 (มศ 2.6-1) 

จุดแข็ง :  
 คณะฯ มีโครงการ/ กิจกรรมเปนจํานวนมากที่สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ใหคณาจารย
สรางสรรคผลงาน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปญหา ขอจํากัดตางๆ เปนรายคณะฯ  และจัดสรรทรัพยากรใหเพิ่มเติม บน
ขอมูล /ขอเท็จจริงดังกลาว 

จุดออน : 
 ภาระงานของอาจารยแตละบุคคลมีความแตกตางกันสูง บางรายวิชาสอน มีความจําเปนในวิชาชีพ 
และตองการอาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน หรือมีความจําเปนตองสอนเปนรายกลุม  บุคลากรท่ีมี
ความตองการ มีความคิดเหน็ตางกัน ทําใหยากตอการเฉล่ียภาระงานจริง (มศ 5.1.1-4) 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  
 ควรจัดภาระงานของอาจารยใหเหมาะสม เพื่อใหมีโอกาสผลิตผลงานทางวิชาการ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.6-1 รายช่ืออาจารยประจําคณะมัณฑนศิลป และขอมูลตําแหนงทางวิชาการ 

มศ 2.6-2 ประกาศ กพอ.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคลากรใหดํารงตําแหนง ผศ., รศ.และ ศ. 
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2551 

มศ 2.6-3 คําสั่งคณะมัณฑนศิลปที่ 29/59 เรื่อง แตงต้ังกองบรรณาธิการวารสารศิลปะการออกแบบ ณ วันที่ 30 เม.ย.52 
(บุคลากรยังอยูในวาระ) 

มศ 1.1.4-1 สรุปมติที่ประชุม คณะกรรมการประจําคณะฯ และคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ ประจําป 2552 
มศ 1.1.6 สรุปการสัมมนาคณาจารย วันที่ 22-23 มี.ค.53 ดานผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552 
มศ 7.8.5-1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ คณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2552 
มศ 5.1.1-4 เกณฑภาระงานดานบริการวิชาการแกสังคม 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย          

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 

การดําเนินการ 
ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน 
 มี ไมมี 

1 มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร   
2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ    
3 มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   

4 มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   
5 มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  5  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  5  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  5  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  5  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1. ท่ีประชุมคณบดี คร้ังท่ี 13/2551 เม่ือวันอังคารท่ี 15 ก.ค.51 ไดมีมติใหเพิ่มเติม และปรับ (ราง) 

ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย เพื่อใหครอบคลุมบุคลากรทุก
ระดับตามประกาศ  กพอ. เร่ืองเกณฑมาตรฐานจรรยาบรรณที่พึ่งมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับประกาศ ณ 
วันท่ี  8 พฤษภาคม 2550 และมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําส่ังท่ี 1258/2551 แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือกําหนด
จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร และท่ีประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดจรรยาบรรณบุคลากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวันท่ี 1 ส.ค.51 ไดพิจารณาจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วา
ดวยจรรยาบรรณของบุคลากรฯ (มศ 2.7.1)  

2. คณะฯ ไดสรรหาและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมและกํากับติดตามการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย และเวียนขอบังคับฯใหบุคลากรรับทราบท่ัวกัน ท้ังนี้ไดมีการนํา
ขอมูลจากการประเมินหลักสูตรมาประกอบ (มศ 2.7.2) 

3. คณะฯ มีนโยบายกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย โดยผานท่ีประชุม
คณะกรรมการสงเสริมและกํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารยของคณะฯ (มศ 2.7.3) 
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4. คณะฯ กําหนดจัดระบบการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพฯ โดยเสนอคณะ
จรรยาบรรณระดับคณะเพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  และเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียมี
ชองทางการแสดงความคิดเห็นหลายชองทาง (มศ 2.7.4) 

5. ท่ีประชุมกรรมการประจําคณะฯ และภาควิชามีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนว
ทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังการสงเสริม ใหแรงจูงใจผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
เปนแบบอยางท่ีดี (มศ 2.7.5 ทุกรายการยอย) 

จุดแข็ง :  
1. คณะฯ มีคณะกรรมการกํากบัดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพฯ ระดับคณะฯ  
2. คณะฯ มีจํานวนชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 มหาวิทยาลัยควรจัดทําคูมือจรรยาบรรณฯ และประกาศใชอยางแพรหลาย 

จุดออน :  
 การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยยังไมเปนระบบ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 2.7.1 การดําเนินงานเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย ปการศึกษา 2552 
มศ 2.7.2 (ราง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป (ผลจากการสอบถาม

ความคิดเห็นของผูจางงาน ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพดานศิลปะและการออกแบบ) 
มศ 2.7.3 เว็บไซตคณะมัณฑนศิลป http://www.decorate.su.ac.th 
มศ 2.7.4 Facebook : dec_su@windowslive.com 
มศ 2.7.5-1 (ใชผลการสัมภาษณนักศึกษา ศิษยเกา และผูประกอบการ) 
มศ 2.7.5-2 (ใชผลการสัมภาษณคณาจารย และบุคลากร) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน   

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

1 มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
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การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

2 มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการ
เรียนการสอน 

 
 

3 มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา   
4 มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัยดาน

การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ  
 

5 มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกคณะฯ    

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  5  (ขอ)      เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  5  (ขอ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  5  (ขอ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  5  (ขอ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
           1. คณะฯ สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยดานการเรียนการสอน มีหนวยงานอํานวยความสะดวกใน
การนําเสนอโครงรางการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณภายใน (มศ 2.8.1) และงบประมาณจากแหลงอ่ืน (มศ 
2.8.3) ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจดสิทธิบัตร/ แจงขอมูลลิขสิทธ์ิ (มศ 2.8.2) สงเสริมให
อาจารยเพิ่มพูนความรูทางการวิจัย จากการเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา (ตารางท่ี 15) 
 2. คณะฯ  มีการแตงตั้งกองบรรณาธิการวารสารศิลปะและการออกแบบ มีการประชาสัมพันธ
กิจกรรมภายใตโครงการวิจัยผานเอกสารขาวและเว็บไซตคณะฯ และเขารวมกิจกรรม, มีความรวมมือ
รูปแบบตางๆ ในวงวิชาชีพ เพื่อสรางเครือขายการเรียนรูภายในและภายนอกคณะฯ (มศ 2.8.5 ทุกรายการ
ยอย) และมีการจัดสรรทุนวิจัยในปงบฯ พ.ศ.2552 (ตารางท่ี 5) 

3. คณาจารยคณะฯ มีการถายทอดองคความรูซ่ึงกันและกัน และใหแกนักศึกษาผานนิทรรศการ
แสดงผลงานสรางสรรค (ตารางท่ี 6) โดยรวบรวมขอมูลในรูปของสูจิบัตร 

4. คณาจารยเขารวมการนําเสนอผลงานวิจัย การรวมจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัย  การ
ประชุมวิชาการรวมกับหนวยงานอ่ืน เชน สภาวิชาการสถาปตยกรรมภายในและการออกแบบภายในแหง
ประเทศไทย และเครือขายคณะวิชาในมหาวิทยาลัยอ่ืน ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาใกลเคียงกัน 
(ตารางท่ี 8, มศ 2.8.5 ทุกรายการยอย) 
  5. คณาจารยคณะฯ เร่ิมทําโครงการวิจัยดานการเรียนการสอนเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยพัฒนาจาก
ประสบการณจัดการเรียนการสอน และดวยการสนับสนุนของคณะฯ (มศ 2.8.4 ทุกรายการยอย) 

จุดแข็ง   :  
1.  คณะฯ มีแผนงานสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและเขารวม/ 

จัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัยอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
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2.  คณะฯ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  : - 
1.  ควรสงเสริมและกระตุนใหคณาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียนการสอน 
2. ควรสงเสริมใหมีการวิจัยดานการเรียนการสอนและจัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัย

ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
3. ควรจัดทําแผนการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอก

คณะฯ  
4. ควรประชาสัมพันธ/แจงใหอาจารยรับทราบถึงข้ันตอนการจัดทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนหรือหลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และปฏิบัติท่ีเกี่ยวของท่ีชัดเจน 

จุดออน :  

อาจารยท่ีทําการวิจัยหรือสรางสรรคยังไมครบถวนทุกคน 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

จัดทําแผนและเปาหมายการวิจัยหรือสรางสรรคผลงานตอภาควิชาใหชัดเจนข้ึน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 2.8.1 แผนงานสนับสนุนการวิจัย คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มศ 2.8.2 รายงานผลการดําเนินงานฯ โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง แลกเปล่ียนเรียนรู : การจดแจงลิขสิทธิ์/ 

สิทธิบัตร 
มศ 2.8.3 การประชาสัมพันธขอมูลและแหลงทุนวิจัย 
มศ 2.8.4-1 รายงาน “ปญหาระหวางการทํารายละเอียดโครงการกับการสรางสรรคการออกแบบภายใน” 
มศ 2.8.4-2 ขอเสนองานวิจัย โครงการสํารวจองคความรูในหลักฐานการประกันคุณภาพฯ ระหวางป 2549-2551 

และเปรียบเทียบขอกําหนดสองมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา กับขอกําหนดของสภา
สถาปนิกเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาออกแบบภายใน ป 2553 

มศ 2.8.4-3 (ใชหลักฐานภาคเครื่องประดับ JW 1.3 ในสวนของบทคัดยอ  การวิจัยหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
มศ 2.8.5-1 (ใชหลักฐาน มศ  2.3.5 การประชุมใหญสภาวิชาการสถาปตยกรรมภายในและการออกแบบภายในแหง

ประเทศไทย ครั้งที่ 7 รายงานประจําป วาระป พ.ศ.2550-2551) 
มศ 2.8.5-2 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 1.3 เฉพาะคูมือการสัมมนา เรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด

ในการผลิตเซรามิก 3 มี.ค.53 โรงแรมรามาการเดน กรุงเทพฯ) 
มศ 2.8.5-3 (ใชหลักฐานภาคเครื่องประดับ JW 1.3 ในสวนของการศึกษาดูงาน การประชุม) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.9  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

เกณฑการประเมิน 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ  80 

ตารางท่ี 25  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
บัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

ขอมูล 
2549 2550 2551 

1. บัณฑิตระดับ ป.ตรี ทั้งหมดท่ีสําเร็จการศึกษาในปที่สําเร็จ (คน) 243 244 250 
2. บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ตอบแบบสอบถาม (คน) 191 210 244 
3. บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ตอบแบบสอบถามและกําลังศึกษาตอ 
(คน) 

8 14 9 

4 .  บั ณ ฑิ ต ที่ ศึ ก ษ า ต อ โ ด ย ไ ด รั บ ทุ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
สถาบันการศึกษา/องคกรตางประเทศ (คน) 

- - - 

5. บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ตอบแบบสอบถามท่ีมีงานทํา ภายใน 1 ป 
หลังสําเร็จการศึกษา (คน) 

98 110 137 

6. บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
หลังสําเร็จการศึกษา 

- - - 

7.บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ตอบวามีงานทําและไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑและบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ และมีรายได
เฉล่ียตอเดือนเปนไปตามเกณฑ (คน) 

85 85 132 

รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
(%) 

53.55 56.12 58.30 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตน
เปนไปตามเกณฑ (%) 

86.73 77.27 96.35 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  56.12  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  58.30  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  80.00  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  80.00  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ตารางท่ี 26  ขอมูลบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและไดทุนศึกษาตอจากหนวยงานระดับชาติและ
สถาบันการศึกษาองคกรตางประเทศ 

ระดับการศึกษา
ที่ไดรับทุน ลําดับ ชื่อบัณฑิต จบจากสาขาวิชา 

สถาบันที่ศึกษาตอ 
(สาขาวิชา) 

แหลงใหทุน 
ป.โท ป.เอก 

1 -      

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
 คณะฯ ไดใชขอมูลการสํารวจภาวะการไดงานทําของมหาวิทยาลัย  เก็บขอมูลโดยกองแผนงานในวัน
ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรเม่ือวันท่ี 13-14 กรกฎาคม 52 และภายหลังตอเนื่องเปนเวลา 1 ป (มศ 2.9) 
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จุดแข็ง  :  
คณะฯ มีการตดิตามผลการสํารวจขอมูลของบัณฑิตอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  : 
 ฝายกิจการนักศึกษาควรส่ือสารกับศิษยใหทราบถึงความสําคัญของการใหขอมูลกบัมหาวิทยาลัย 
โดยสอดแทรกไปในการเรียนการสอน และกิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

จุดออน  :   
 การเก็บขอมูลบัณฑิตดําเนินรวบรวมขอมูลในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ซ่ึงไมครบ 1ป
หลังการสําเร็จการศึกษา 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  
 1.  มหาวิทยาลัยควรจัดทําระบบการติดตามผลและสรางแรงจูงใจใหนักศึกษากรอกขอมูลหลังสําเร็จ
การศึกษา 1 ป 
 2. ใชเครือขายพี่-นอง รหัส หรือ เครือขายชมรม/สมาคมศิษยเกาในการติดตามผล 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.9 รายงานสรุปภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2551 

 
ตัวบงชี้ 2.10  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ 74  
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวา 

เกณฑ ก.พ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99  
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวา 

เกณฑ ก.พ. 

รอยละ 100  
 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวา

เกณฑ ก.พ. 

รายละเอียด ดังตารางประกอบตัวบงช้ีท่ี 2.9 (ตารางท่ี 25) 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  77.27  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  96.35  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  75-99  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  75-99  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2552 ใชขอมูลนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาใน
ปลายปการศึกษา 2551 ดังนั้น ผลการสํารวจพบวามีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจํานวน 250 คน  มีผูตอบ
แบบสอบถาม 244 คน ผูท่ีไดงานทําภายใน 1 ปจํานวน 137 คน  ผูท่ีศึกษาตอ 9 คน  บัณฑิตท่ีไดรับเงินเดือน
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จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง  :  
คณะฯ มีการตดิตามผลการสํารวจขอมูลของบัณฑิตอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 

จุดออน  :   
 คณะฯใชผลการติดตามภาวะการไดงานทําของบัณฑิตในพิธีรับพระราชทานปริญญา 

บัตร จึงมีคารอยละของบัณฑิตมีงานทําตํ่า 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

 คณะฯควรรวบรวมขอมูลเองโดยใชเครือขายพี-่นอง รหสั หรือเครือขายชมรม/สมาคมศิษยเกาใน
การติดตามผล 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.10 (ใชหลักฐาน มศ 2.9 รายงานสรุปภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

การศึกษา 2551) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.11  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉล่ียอยูระหวาง 1 - 2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉล่ียอยูระหวาง  2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉล่ีย มากกวาหรือเทากับ 3.50 

ตารางท่ี 27  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
บัณฑิตปการศึกษา 

ประเด็นความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 
2550 2551 2552 

1. ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา - - - 
2. ความรูความสามารถพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน - - - 
3. คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ - - - 

คาเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวม ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) - - - 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  -  (เฉล่ีย)     เกณฑประเมิน  :  -  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  -  (เฉล่ีย)   เกณฑประเมิน  :  -  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  3.50  (เฉล่ีย)     ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  3.50  (เฉล่ีย)    เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
 ในปการศึกษา 2552  คณะฯ ไมมีการติดตามผลความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการตอการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต เนื่องจากอยูระหวางการดําเนินโครงการ 

จุดออน : 
1. คณะฯ ไมไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการตอการปฏิบัติงานของ 

บัณฑิตดวยตนเอง  เนื่องจากขอมูลท่ีอยูนายจางท่ีไดรับจากบัณฑิตไมชัดเจน 
2. คณะฯ ไดรับแบบสอบถามคืนนอย 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  
 คณะฯ ควรจัดทําแผนการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับบัณฑิตเอง เพื่อจะไดทราบขอมูลปฐมภูมิ เปน
แนวทางในการดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.11 - 

 
ตัวบงชี้ 2.12  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปการศึกษาท่ีผานมาท่ีไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม 
และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.003 –  

รอยละ 0.015 

รอยละ 0.016 –  

รอยละ 0.029 
1. มากกวาหรือเทากับรอยละ  0.030  และ 

2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจาก
ผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธมากกวาหรือเทากับ 0.060 

หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  7.71 (7.79)  (รอยละ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน (กก.ปรับ) 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  10.41  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  0.016  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  0.016  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
 ในปการศึกษา 2552  คณะฯ มีนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีกําลังศึกษาและศิษยเกาท่ีสําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมา จํานวนทั้งส้ิน 2,112 คน  โดยในจํานวนนี้มีผูท่ีไดรับการประกาศเกยีรติคุณยก
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 สวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกําลังศึกษาและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมามี
จํานวนท้ังส้ิน 338 คน (เฉพาะปริญญาโท) ในจํานวนนี้มีผูท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานผลงาน
สรางสรรค จํานวน 17 คน โดยเปนรางวัลในระดับชาติ 15 รางวัล  ระดับนานาชาติ 2 รางวัล คิดเปนรอยละ 5.03  

จุดแข็ง :  
  นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาของคณะฯ ไดรับรางวัลเปนจํานวนมาก (ตารางท่ี 28-29) 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
1. ควรมีการประชาสัมพันธขาวการประกวดตางๆ อยางตอเนื่องและครบถวน พรอมสงเสริมให 

ตีพิมพขาวในส่ือตางๆ เพิ่มข้ึน (มศ 2.12 ทุกรายการยอย) 
2. ควรประกาศเกียรติคุณหรือรวมแถลงขาวในส่ือส่ิงพิมพใหเห็นชัดเจน 

จุดออน : 
1. คณะฯ ยังไมมีแผนจัดเก็บขอมูลนักศึกษา-ศิษยเกาอยางเปนระบบ จึงไมมีการรายงานขอมูลดาน

การรับรางวัลจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ 
2. การประชาสัมพันธของโครงการ/ กิจกรรมประกวดภายนอกมีนอย และนักศึกษาไมคอยใหความ

รวมมือในการแจงขาว ทําใหอาจรวบรวมขอมูลไดไมครบถวน 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  
 สรางแรงจูงใจใหนักศึกษาสงผลงานเขาประกวดระดับชาติและนานาชาติใหเพิ่มข้ึน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.12-1 การเขารวม/ แจงผลการประกวด เกียรติบัตร รางวัลนักศึกษา ศิษยเกา 
มศ 2.12-2 สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 24 ประจําป 2552 “ความสุข” 

มศ 2.12-3 สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมรวมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 11 “เพ่ือความสุขของมวลมนุษยชาติ 
มศ 2.12-4 ขาวคณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2552 
มศ 2.12-5 ขาวมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 
มศ 2.12-6 สูจิบัตรนิทรรศการแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 26 เน่ืองในงาน “วันศิลป พีระ

ศรี” ประจําป พ.ศ.2552 
มศ 2.12-7 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 1.4 และสูจิบัตรงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 

“ศิลปะ ศิลปน ศิลปากร”) 
มศ 2.12-8 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 5.3 ถึง 5.4) 
มศ 2.12-9 (ใชหลักฐานภาคเครื่องประดับ JW 1.4) 

 



 

ตารางที่ 28  จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปการศึกษาที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

จํานวนนักศึกษา/ ศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง/ รางวัลที่เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวน 
รวมทั้งสิ้น  ปการ 

ระดับ นักศึกษา วิชาการ –  คุณธรรม - 
จริยธรรม 

กีฬา - ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สิ่งแวดลอม - 
ชุมชน 

(ศึกษา อื่นๆ รวม 
ปจจุบัน วิชาชีพ สุขภาพ 

คน) 

ชาติ 29 - 6 - 7 - 42 
2548 1,176 226 

นานาชาติ - - - - - - - 
42 

ชาติ 29 - 3 15 5 - 52 
2549 1,194 259 

นานาชาติ - - - - - - - 
52 

ชาติ 7 3 13 1 20 - 44 
2550 1,299 278 

นานาชาติ - - - - - - - 
44 

ชาติ 11 2 4 7 (2) 12 - 36 
2551 1,291 268 

นานาชาติ - - - - - - - 
36 

ชาติ 21 2 4 51 (13) 1 - 79 
2552 1,419 284 

นานาชาติ (1) - - (1) - - 2 
81 

ชาติ 97 7 30 74 (15) 45 - 253 (15) 
รวม 1,419 1,031 

นานาชาติ (1) - - (1) - - (2) 
255 (17) 

หมายเหตุ  สามารถนับซ้ําไดหากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง 
ตัวเลขในวงเล็บคือนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
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ตารางที่ 29  รายชื่อนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปการศึกษาที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

นักศึกษาภาค ระดับที่ศึกษา วัน/เดือน/ป ประเภทรางวัล 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุลนักศึกษา ชื่อรางวัล/ ผลงาน หนวยงานที่ใหรางวัล ที่ไดรับรางวัล (ปกติ พิเศษ ชั้นป ศิษยเกา วิชาการ/
วิชาชีพ/...) 

1 นายเขมา  แฉงฉายา    "โท สุข...สงบ  หมายเลข 1" การประกวดศิลปกรรม ปตท. 8 มิ.ย. 52 ศิลปวัฒนธรรม 
2 นส.ชุติมา  นาคใหญ ตรี  4  "Happiness  Dangerou" ครั้งที่ 24 ประจําป 2552 หัวขอ   
3 น.ส.นันทนัช  อมรพันธ ตรี  1  "บันทึกความทรงจําหมายเลข 2" “ความสุข” โดย ม.ศิลปากร รวม   
4 นส.ปยฉัตร  อุดมศรี  โท 2  "แฮปปแลนด  หมายเลข 2" กับบริษัท  ปตท.จํากัด (มหาชน)   
5    "นายพิชิต  สอนกอม ตรี ดอกไมอวกาศ" (ผลงานที่ไดรับการคัดเลือกให   
6    "นส.วทัญญา  หลาจันทรา ตรี ความสุข" เขารวมแสดง  ระดับประชาชน   
7    "นายวันรอซซี่  แวยูโซะ ตรี คิดถึงบาน  หมายเลข 1" ทั่วไป)   
8 นส.อิสราพร  อนุพันธ  โท 3  "บทสนทนาแหงความสุข"    
9 นายวีระ  นิมิตพารา  ตรี  4  ชนะเลิศ ทุนการศึกษา 30,000  การออกแบบเสื้อยืด สมานฉันท  13 มิ.ย.52 คุณธรรม-จริยธรรม 

10 นส.พัทธมน  นิศาบดี ตรี  4  บาท รายการคิดขามเมฆ ชอง 9  : สงเสริมประชาธิป 
11 นายอธิก เปยซื่อ ตรี  3  Kiddee Award 2009 สื่อการตูน โครงการประกวดภาพเขียนและ 17 มิ.ย.52 กีฬา-สุขภาพ 
12 นส.เพชรธิดา  รตาภรณ ตรี  3  รณรงคเพื่องดการสูบบุหรี่ โปสเตอรสถานที่สาธารณะ  : ตอตานยาเสพติด 
13 นายวสวัตติ์  ฝูงทองเจริญ ตรี  3   ปลอดบุหรี่ โดยคณะฯ ม.   
14 นส.วีรวรรณ  จิรนรวัฒน ตรี  3   ศิลปากร รวมกับ สํานักงาน

สาธารณะสุข จ.นครปฐม 
  

15    นายวรรษกร  คงถาวร ตรี เกียรตินิยมเหรียญเงิน ชื่อผลงาน 
“เริ่มตนสูความสุข หมายเลข 2” 

อ

การประกวดศิลปกรรมรวมสมัย
ของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 26 

9 ก.ค. 52 ศิลปวัฒนธรรม 

16 นางสาวนันทพร บุญเจริญ  โท   ไดรับคัดเลือกรวมแสดง ชื่ เนื่องในงาน “วันศิลป พีระศรี”   
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นักศึกษาภาค ระดับที่ศึกษา 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุลนักศึกษา ปกติ พิเศษ ชั้นป ศิษยเกา ชื่อรางวัล/ ผลงาน หนวยงานที่ใหรางวัล 
วัน/เดือน/ป 
ที่ไดรับรางวัล 

ประเภทรางวัล 
(วิชาการ/
วิชาชีพ/...) 

17 นางสาวปยฉัตร  อุดมศรี  โท   “สนุกสนาน หมายเลข 5"    
18    “นายพิชิต สอนกอม ตรี คิดถึงคุณตา”    
19 นายมนัทพงศ  เซงฮวด  โท   “หยุดพักรองรอยของกาลเวลา”    
20    “นางสาวลจลิน   ศักดา ตรี วิถีแหงชีวิต หมายเลข1”    
21    “ความหวังสูสันติสุข” นายวันรอซซี่  แวยูโซะ ตรี    
22 นางสาววลัยลักษณ  ลีวรวิโรจน ตรี 

 
  “The decoration of my space 

No.2” 
   

23 นายศุภสิทธิ์  พลอยบุษย ตรี  3  “จินตนาการจากนิทานใตตนไม”    
24  2  นายเสฎฐสิทธิ์  เสนียวงศ ณ อยุธยา ตรี รางวัลยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษา การประกวดวาดภาพ “ดอกไม 25 ก.ค.52 ศิลปวัฒนธรรม :  

 1  25 นส.มิริน  เชาวนะ ตรี รางวัลดีเดนระดับอุดมศึกษา บานหลากสีที่กรุงเทพฯ” โดย
เครือขายหยุดทํารายประเทศ
ไทย หยุดใชความรุนแรง 

 
 

สงเสริม
ประชาธิปไตย 

ผศ. สุพจน สิงหสาย1    26 ตรี รางวัลที่ 2 (ธนาคารกรุงไทย
สนับสนุน) 

การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ 
ครั้งที่ 55  ป 2552 

3 ก.ย.52 ศิลปวัฒนธรรม 

27 นส.กวิตา  ศรีสันต ตรี  3  ชนะเลิศ สื่อประชาสัมพันธ ถวย การประกวดสรางสรรคผลงาน  10 ก.ย. 52 วิชาการ-วิชาชีพ : 
28 นส.ณัฐพร  ดวงฉวี ตรี  3  ประทานพระเจาวรวงศเธอ  

พระองคเจาโสมสวลี  พระวร
ราชาทินัดดามาตุ 

“Pet Expo Club” คลับของคน
รักสัตวเลี้ยงโครงการ นีโอ สุด
ยอดนักสรางสรรค ครั้งที่ 2 

 
 

คุณธรรม 

29 นส.ลลิตสุดา  เศรษฐอภิธาน ตรี  3  1 ใน 20 ผลงานที่ผานเขารอบ โครงการประกวด Siam Center 10 ก.ย.52 วิชาการ-วิชาชีพ 
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นักศึกษาภาค ระดับที่ศึกษา 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุลนักศึกษา ปกติ พิเศษ ชั้นป ศิษยเกา ชื่อรางวัล/ ผลงาน หนวยงานที่ใหรางวัล 
วัน/เดือน/ป 
ที่ไดรับรางวัล 

ประเภทรางวัล 
(วิชาการ/
วิชาชีพ/...) 

   Emerging Award : Product 30 นายมารวย  ดุษฎีสุนทรกุล  ตรี โครงการเสนทางสูระดับสากล  13 ก.ย.52 ศิลปวัฒนธรรม 
   Designer of  The Year : Jewelry 31 นางสาวนุตร  อารยะวานิชย  ตรี ของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 5   

32 นางสาวจุฑามาศ  คูณตระกูล  ตรี    Emerging Award : Jewelry (Designer of  The Year 2009)   
33 นางสาวฐิติพร  ฌานวังศะ   โท   Designer of  The Year : Textile    
34    ผศ.อาวิน  อินทรังษี1 ตรี ผลงานระดับคุณภาพ การ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ 
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด ในเครือ การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค 

17 ก.ย.52 วิชาการ-วิชาชีพ 

35 นายอธิคม  ถมยา 
 

 ตอเนื่อง 1  รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ชื่อ
ผลงาน “Color Wars” 

การประกวดภาพถาย ภายใต
หัวขอ “ความขัดแยง ความชอบ 

18 ก.ย.52  ศิลปวัฒนธรรม : 
สงเสริมประชาธิป 

36 นายกฤษฎา  โหลทอง  ตอเนื่อง 1  รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ชื่อ
ผลงาน “หลังโรงเรียน” 

ธรรม และการปฏิรูประบบรัฐ : 
การจัดสรรผลประโยชนที่เปน 

 ไตย 

37 นส.กัญจนา โคเชก  ตอเนื่อง 1  ชมเชย อันดับที่ 1  ชื่อผลงาน 
“อยูบนเสนดาย” 

ธรรมในสังคมไทย” โดย 
สถาบันพระปกเกลา 

  

38 นายวรพรต  กอเจริญวัฒน ตรี  4  ชนะเลิศภายใตแนวคิด "เยาวชน
ยุคใหม ใช ICT อยางมีคุณธรรม  
จริยธรรม" 

การประกวดออกแบบมาสคอต  
โดย กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ก.ย. 52   วิชาการ-วิชาชีพ : 
คุณธรรม 

   39 นายอานนท  ศรีวัฒนตระกูล ตรี ชนะเลิศ ระดับอดุมศึกษา การ
ประกวดโปสเตอรรณรงค

สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

ก.ย. 52   วิชาการ-วิชาชีพ : 
สงเสริม
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นักศึกษาภาค ระดับที่ศึกษา 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุลนักศึกษา ปกติ พิเศษ ชั้นป ศิษยเกา ชื่อรางวัล/ ผลงาน หนวยงานที่ใหรางวัล 
วัน/เดือน/ป 
ที่ไดรับรางวัล 

ประเภทรางวัล 
(วิชาการ/
วิชาชีพ/...) 

40 นายอธิก เปยซื่อ ตรี  3  รางวัล The Most Special Prize 
ประเภท Ornament ชื่อผลงาน 
Fish-trapper 

2009 Ulsan International Onggi 
Competition 

14 ต.ค.-7 พ.ย.52 ศิลปวัฒนธรรม 

   ผศ.อาวิน  อินทรังษี1 41 ตรี รองชนะเลิศ (อันดับ 1) การ
ประกวดตราสัญลักษณ
กรมบัญชีกลาง 

กรมบัญชีกลาง 9 พ.ย.52 วิชาการ-วิชาชีพ 

42 นางสาวศิริภัสสร ศิริไล ตรี  4  ชนะเลิศอันดับ 1 ภายใตคอน
เซ็ปต " cool me cool the word " 
ทุนการศึกษา 40,000 บาท 

การประกวดออกแบบลวดลาย
กระปองแปงตรางู "cool the 
word Design Contest 2009 " 
โดย บ. อังกฤษตรางู จก. 

24 พ.ย.52 วิชาการ-วิชาชีพ 

43 นส.วิลาสินี  ชื่อเพราะ ตรี  4  “เครื่องประดับปองกันยุง” ชนะเลิศโครงการประกวดวิทยา 2 ธ.ค.52 วิชาการ-วิชาชีพ 
44 นายธงไชย  เลิศพิภพพร ตรี  4  “เครื่องประดับจากแนวทางภาพ 

3 มิติ” 
นิพนธประจําป 2552 (Degree 
Show 2009) สาขาออกแบบ (ชื่อวิทยานิพนธ) 

  

45 นส.ธนิกุล  ศรีลิโก ตรี  4  “ชวงเวลาที่มีคาของฉันกับนอง” เครื่องประดับ ในเทศกาลงาน   
46 นายไพศาล  หิรัญญาชิวรกุล ตรี  4  “2-สถานะ” ออกแบบบางกอก 2552   
47 นายธิตินาถ  จันทร ตรี  4  ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  7 ธ.ค.52 ศิลปวัฒนธรรม 
48 นส.พิชญา  ทรงทรัพยกุล ตรี  3  ดีเดน อุดมศึกษาครั้งที่ 10 “ศิลปะ   
49 นายเจษฎา  แดงเลือด ตรี  4   ศิลปน ศิลปากร”โดย ม.ศิลปากร   
50 นายกานต  สุรนันท  โท 2      
51 นส.วีรวรรณ  จิรนรวัฒน ตรี  3      
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นักศึกษาภาค ระดับที่ศึกษา 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุลนักศึกษา ปกติ พิเศษ ชั้นป ศิษยเกา ชื่อรางวัล/ ผลงาน หนวยงานที่ใหรางวัล 
วัน/เดือน/ป 
ที่ไดรับรางวัล 

ประเภทรางวัล 
(วิชาการ/
วิชาชีพ/...) 

52 นายชารีย  บุญญวินิจ ตรี  4  ชนะเลิศออกแบบเครื่องเคลือบฯ งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  7 ธ.ค.52 (ตอ) ศิลปวัฒนธรรม 
   53 นส.กมลพันธุ  โชติวิชัย ตรี ดีเดน ประเภททัศนศิลป อุดมศึกษาครั้งที่ 10 “ศิลปะ   

54     นส.สุนทรี  เฉลียวพงษ ตรี ศิลปน ศิลปากร”โดย ม.ศิลปากร   
55 นายนภนันท  วัลลภา  โท 1  ออกแบบภายใน ดีเดน    
56 นายสรวิศ  แกวกมล  ตรี 2  ออกแบบเครื่องแตงกาย ดีเดน    
57 นส.ญาดา  สุวรรณวิศาล  ตรี 2      
58 นายเทพทิวา  เทวกุล ณ อยุธยา  ตรี 2      
59 นายสุทธิวัฒน  สังขคง ตรี  3  รองชนะเลิศอันดับ 2 บ.มิตซุย อินชัวรันซ รวมกับ ธ.ค.52 วิชาการ-วิชาชีพ :  
60 นายพีรวัส  เต็มสมบูรณ ตรี  3  รางวัลชมเชย การประกวด

โปสเตอรรณรงค “คนรุนใหม 
เมาไมขับ รับผิดชอบสังคม” 

มูลนิธิเมาไมขับและ บ.โตโยตา
มอเตอร (ประเทศไทย) จก. 

 สงเสริม
ประชาธิปไตย 

   61 นส.สุนทรี  เฉลียวพงษ ตรี ดีเดน ชื่อผลงาน "Silence No.3"  การประกวดผลงานจิตรกรรม 2552 ศิลปวัฒนธรรม 
   62 นส.ลจลิน  ศักดา ตรี ไดรับคัดเลือกผลงานเขารวม รวมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 11    

63    นส.วทัญญา หลาจันทรา ตรี แสดง "เพื่อความสุขของมวล   
64 นายวิมล  เขียวมาก     โท มนุษยชาติ" โดย บ. พานาโซนิค    
65 นส.สุธิดา บุตรแขก  โท 2   ซิว เซลส (ประเทศไทย) จก.   
66 นายอนุชา ชอพยอม ตรี        
67 นส.อิสราพร  อนุพันธ  โท 3      
68 นายภูริต  สิริชัยพร  ตรี 2  ชนะเลิศอันดับ 1 Playboy Intimates : Design for 20 ม.ค.53 วิชาการ-วิชาชีพ 
69 น.ส.ญาดา  สุวรรณวิศาล  ตรี 2  5 Finalists His Dream Contest with Dome    
70 น.ส.สุธาสินี  ศาลาทอง  ตรี 2  5 Finalists   Pakorn Lum   
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นักศึกษาภาค ระดับที่ศึกษา 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุลนักศึกษา ปกติ พิเศษ ชั้นป ศิษยเกา ชื่อรางวัล/ ผลงาน หนวยงานที่ใหรางวัล 
วัน/เดือน/ป 
ที่ไดรับรางวัล 

ประเภทรางวัล 
(วิชาการ/
วิชาชีพ/...) 

71 นายกฤษฎา  โหลทอง  ตรี 1  ไดรับการคัดเลือกเขารวม
แสดงผลงานภาพถาย  ชื่อ
ผลงาน “Squid”    

การประกวดภาพถายนานาชาติ 
ครั้งที่ 6 เนื่องในงานวันนริศ  
ประจําป 2553 โดย ม.ศิลปากร 

1 มี.ค.53 ศิลปวัฒนธรรม 

  โท เม.ย.53 ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ1 72 ตรี ทุนสรางสรรคศิลปกรรมศิลป พี
ระศรี ครั้งที่ 10 (เปนงานวิจัย) 

โครงการเชิดชูเกียรติศิลปนยอด
เยี่ยมแหงประเทศไทย  รางวัล
ศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ.2553 

4 ศิลปวัฒนธรรม 

มี.ค.53 73-76 ไมทราบชื่อ นศ.ภ.ผลิตภัณฑ และ ภ.เครื่อง
เคลือบรวม 4 คน 

ตรี    รางวัลที่ 1, 3 และชมเชย การ
ประกวดผลงานออกแบบบรรจุ
ภัณฑสําหรับถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ศูนยทรัพยสินทางปญญา กรม
ทรัพยสินทางปญญา 

25 
ประกาศ 3 พ.ค.53 

วิชาการ-วิชาชีพ 

77 นส.พลอยบุศรินทร  พูนศิริวงศ ตรี  1  เหรียญทองแดง รุนอายุไมเกิน  งานศิลปกรรมเด็กและเยาวชน 9 พ.ค.53 ศิลปวัฒนธรรม 
78 นายชัชชัยวัชร  ชังชู ตรี  1  20 ป แหงชาติครั้งที่ 5 โดย

สถาบันพัฒนศิลป 
  

79 นส.จุฑาลักษณ  พลวรางกูร ตรี  3  ชนะเลิศการออกแบบโลโก  ชมรมดูนก ม.ศิลปากร 2553 สิ่งแวดลอม-ชุมชน 
  โท ผศ.สืบพงศ  เผาไทย1 ในงาน Modern Pot Art, 2nd 

China (Shanghai) International 
Modern Pot Art Bienial 
Exhibition 2010 

80 ตรี รับคัดเลือกเขารวมแสดงผลงาน 2553 ศิลปวัฒนธรรม : 
นานาชาติ 

  โท ผศ.ประภากร  สุคนธมณี1 81 ตรี ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
หัตถกรรมดานสิ่งทอในกลุมยุ
วชางหัตถศิลป ป 2009 

ASEAN Handicraft Promotion 
and Development Association 

2553 วิชาการ-วิชาชีพ : 
นานาชาติ 
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หมายเหตุ   สามารถนับซ้ําไดหากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง 
 1  นับจํานวนรางวัลใหตัวบงชี้ 7.7 ในฐานะอาจารยดวย 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.13  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ี
ทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ (นบัเฉพาะอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 50 – รอยละ 69 รอยละ 70 – รอยละ 89 มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 

ตารางท่ี 30  ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวทิยานิพนธท่ีทําหนาท่ี
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง  ปการศึกษา 

2550 2551 2552 ขอมูล 

โท โท เอก โท เอก 
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มี
คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งหมด (คน) 

20 17 5 39 11 

2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ทํา
หนาที่เปนปรึกษาวิทยานิพนธ (คน) 

6 4 5 31 7 

3. จํานวนนักศึกษาที่กําลังทําวิทยานิพนธ (ผานการ
สอบหัวขอวิทยานิพนธแลว)  

   95 7 

4. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี
คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

30.00 23.53 100 79.49 63.64 

5. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี
คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมทั้งระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 

30.00 40.91 76.00 

หมายเหตุ  วิทยานพินธ หมายถึง วิทยานิพนธของมหาบณัฑิต โดยตองลงทะเบียนวิทยานิพนธไมตํ่ากวา 12 หนวยกิต 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  40.91  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  0  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  76.00  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  90.00  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  90.00  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
กําหนดวาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตองเปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน
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 ในปการศึกษา 2552 คณะฯ มีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
จํานวน 50 คน โดยในจํานวนนี้มีผูท่ีทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท้ังส้ิน 38 คน  คิดเปนรอยละ 76.00 
ซ่ึงคณะฯ มีจํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ รวม 102 คน (ฐานขอมูลระบบบริการการศึกษา) 

จุดแข็ง : 
1.  คณาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยจากตางสาขาวิชา 

รวมมือกันจดัทําหลักสูตรระดับโท-เอก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
1.  คณะฯ ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและสรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของคณาจารย 

จุดออน :  
1. อาจารยมีคุณสมบัติท่ีเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ มีจํานวนนอย 
2. มีจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามแผนจํานวนมาก 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  
 1.  มหาวิทยาลัยควรศึกษาแนวทางสรางเกณฑมาตรฐานในการประเมินคุณภาพของสาขาศิลปะ และ
จัดทําแผนพัฒนาใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีเทียบเทาวุฒิปริญญาเอก 
 2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปญหา ขอจํากัดตางๆ เปนรายคณะฯ  และจัดสรรทรัพยากรใหเพ่ิมเติม 
บนขอมูลขอเท็จจริงดังกลาว 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.13-1 (ใชหลักฐาน มศ 2.5 รายช่ืออาจารยประจําคณะมัณฑนศิลป และขอมูลคุณวุฒิการศึกษา) 
มศ 2.13-2 (ใชหลักฐาน มศ 2.6-1 รายช่ืออาจารยประจําคณะมัณฑนศิลป และขอมูลตําแหนงทางวิชาการ) 
มศ 2.1.2-1 แผนการผลิตบัณฑิต พัฒนาหลักสูตร และผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2552 
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องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
การดําเนินการ 

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

1 คณะฯ มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1   
2 คณะฯ มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู

ของนักศึกษา 

  

3 คณะฯ มีการบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา   

4 คณะฯ มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา    
5 คณะฯ มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา   
6 คณะฯ มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและ

ศิษยเกา 

  

7 คณะฯ มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เรื่อง (ที่ดําเนินการในขอ 
2-6) เปนประจําทุกป 

  

8 นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา 

  

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  8  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  8  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  8  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  8  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
1. คณะฯ มีการสํารวจความตองการของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ตอเนื่องทุกป โดยในปการศึกษา 2552 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูรวบรวมเพ่ิมเติมดวย ผลการสํารวจพบวานักศึกษามีความ
ตองการเพิ่มพื้นท่ีดําเนินกิจกรรมนักศึกษา การจัดสภาพแวดลอมเสริมการเรียนรู ซ่ึงคณะฯ ไดมีแผนจัดหอง 
Common Room และจัดท่ีนั่งบริเวณขางอาคารวังทาพระใหแกนักศึกษา (มศ 3.1.1 ทุกรายการยอย) 

2. คณะฯ มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

โดยจัดศูนยเรียนรูดวยตนเอง และมีการจัดบริการการคนควาทางไกลดวยคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาทักษะ  
ความรู  ความสามารถของนักศึกษา  (มศ 3.1.2 ทุกรายการยอย) 
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3. คณะฯ มีการบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ไดแก การรักษาความ
ปลอดภัยดวยการรักษาเวรยามในการใชอาคาร การติดต้ังระบบ CCTV บริเวณและภายในอาคารทั้งสอง
วิทยาเขต การปรับปรุงและดูแลความสะอาดในหองเรียน หองน้ํา และจางเหมาแมบานรักษาสภาพแวดลอม
อยางสมํ่าเสมอ (เยี่ยมชมสถานท่ี) 

4. คณะฯ มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาโดยมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา การ
กําหนดเวลาพบนักศึกษาตามรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอน มีการเผยแพรกระดานขาวในเว็บไซต (มศ 3.1.4) 

5. คณะฯ มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา ไดแก ขอมูลทุน
กูยืมการศึกษา ขอมูลเพื่ออํานวยความสะดวกตอการฝกประสบการณวิชาชีพ เว็บไซตสมาคมนักศึกษาเกา  
และ Facebook คณะมัณฑนศิลป เปนตน (มศ 3.1.5 ทุกรายการยอย) 

6.  คณะฯ  มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา  และเช่ือม
ความสัมพันธกับศิษยเกา (มศ 3.1.6 ทุกรายการยอย) ไดแก การจัดกิจกรรมประจําปของสมาคมฯ และ
นักศึกษาปจจุบัน การจัดกิจกรรมงานเทศกาลของขวัญและดนตรีประจําป ไดเชิญนักศึกษาเกามารวมแสดง 
และจําหนายผลงานรวมกับนักศึกษาปจจุบัน และการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรตินักศึกษาเกา และนักศึกษา
ปจจุบันผูไดรับรางวัลประจําป ในชวงวันคลายวันสถาปนาคณะฯ เปนตน 
 7. คณะฯ มีการประเมินคุณภาพในดานการจัดบริการส่ิงอํานวยความสะดวก ดานกายภาพ การให
คําปรึกษา บริการขอมูล ขาวสาร การจัดโครงการ/ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จัดทําโดยฝายกิจการนักศึกษา 
ทําการสํารวจ และสงผลสํารวจใหภาควิชา และฝายบริหารของคณะฯ พิจารณาวางแผน ปรับปรุง และจัดต้ัง
งบประมาณในการดําเนินการตอไป (มศ 3.1.7 ทุกรายการยอย) 
 8. คณะฯ นําผลการประเมินการใหบริการมาปรับปรุง/ พัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษย
เกา โดยท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา (มศ 3.1.8) จะสรุปและนําเสนอฝายบริหาร และท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณากําหนดแผนงาน และจัดลําดับตามความเรงดวนในการดําเนินการ
ตอไป 

จุดแข็ง :    
1. คณะฯ มีการดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีเขมแข็ง มีความหลากหลาย สามารถจูงใจ 

นักศึกษาจากทุกสาขาวิชา และคณะวิชาอ่ืนเขามามีสวนรวม  
2. งานกิจการนักศึกษาควรนําเสนอขอมูลดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษารายภาคการศึกษา และรายป ให 

นักศึกษาทราบ  และรับสมัครนักศึกษาผูสนใจรวมรวมกิจกรรม เพื่อกระจายกลุมผูสนใจเขารวมโครงการ
ใหแพรหลาย และประสานงานการดําเนินการตามกําหนดเวลาของโครงการตอไป 

จุดออน :   
รูปแบบการประเมินผลที่เปนทางการ ยังไมเหมาะสมกับลักษณะของบางโครงการ/ กิจกรรม เพราะ

มีขอจํากัดดานความคลองตัว ความนาสนใจ มีผลตอการใหความรวมมือของผูประเมินดวย 
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แนวทางปรับปรุงจุดออน :   
ควรสงเสริมใหนักศึกษาตระหนกัถึงความสําคัญของการเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการ

ประเมินโครงการ 

รายการเอกสารหลักฐาน  
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 3.1.1-1 รายงานการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาช้ันปที่ 1 โดยกองกิจการนักศึกษา 
มศ 3.1.1-2 รายงานการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาช้ันปที่ 1 โดยคณะฯ 
มศ 3.1.2-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานศูนยเรียนรูดวยตนเอง คณะมัณฑนศิลป 
มศ 3.1.2-2 (ใชหลักฐาน มศ 2.2.3-1 ถึง -2 รายการคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการและศูนยเรียนรู) 
มศ 3.1.3 ประกาศคณะมัณฑนศิลป เรื่อง ระยะเวลาการขอผอนผันชําระเงินคาลงทะเบียนรายวิชา ระดับปริญญา

บัณฑิต ภาคปลาย ปการศึกษา 2552 
มศ 3.1.4 การดําเนินงานเรื่อง อาจารยที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2552 
มศ 3.1.5-1 (ใชหลักฐาน มศ 2.12-4 ขาวคณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2552) 
มศ 3.1.5-2 (CD) รายช่ือหนังสือ/ซีดีใหบริการ ศูนยเรียนรูดวยตนเอง คณะมัณฑนศิลป 
มศ 3.1.6-1 คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การฝกงานวิชาชีพตามหลักสูตร 
มศ 3.1.6-2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
มศ 3.1.6-3 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 1.5 และสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะเครื่องปนดินเผา “Rakuza”) 
มศ 3.1.6-4 (ใชหลักฐานภาคเครื่องประดับ JW 1.5) 
มศ 3.1.7-1 (ใชหลักฐาน มศ 2.2.5 ระบบประเมินการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
มศ 3.1.7-2 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 1.1) 
มศ 3.1.7-3 (ใชหลักฐานภาคเครื่องประดับ JW 1.1) 
มศ 3.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา 

 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึง
ประสงค  
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

 
 
 
 
 



การดําเนินการ 
 ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 
1 มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะฯ และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

  

2 
 
 
 
 
 

มีการสงเสริมใหคณะฯ และองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุก
ประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังน้ี 

1. กิจกรรมวิชาการ 
2. กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
4. กิจกรรมนันทนาการ 
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

  

3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยคณะฯ และ
องคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา 

  

4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง   

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  4  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  4  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  4  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  4  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
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ตารางที่ 31  กจิกรรม/โครงการ ของนักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค 
จํานวนนักศึกษา (คน) 

ลําดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภท * ว ด ป ที่จัด สถานที่จัด 
เปาหมาย เขาจริง 

1 กิจกรรมประกวดภาพเขียนและโปสเตอรสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 2 เมย.-กค.52 สนามจันทร 47 47 

2 โครงการแสดงผลงานภาพวาดทิวทัศน ครั้งที่ 10 ภ.ประยุกตศิลปศึกษา Land & Seascape 5 1-13 มิย.52 วังทาพระ 192 54 

3 โครงการรับนองใหม ประชุมเชียร และบําเพ็ญประโยชน 4 5 มิย.-22 กค.52 คณะมัณฑนศิลป 300 126 

4 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 1 3 มิย.52 สนามจันทร 350 346 

5 โครงการ Mini Thesis 2552 1 3-9 มิย.52 สนามจันทร 33 41 

6 โครงการใหวครูชางและยกครู 5 19 มิย.52 วังทาพระ 300 126 

7 โครงการประชุมผูปกครองนักศึกษาใหมชั้นปที่ 1 ภ.ออกแบบตกแตงภายใน 1 20 มิย.52 วังทาพระ 50 18 

8 กิจกรรม "แบงปนน้ําใจจากพี่ศิลปากรสูนอง" 3 20-22 มิย.52 จ.กาญจนบุรี  3 

9 โครงการประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ภ.ออกแบบนิเทศศิลป 1 27 มิย.52 วังทาพระ 50 18 

10 นิทรรศการศิลปนิพนธ ครั้งที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป หลักสูตรตอเนื่อง 1 3-5 กค.52  75 40 

11 กิจกรรมเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดีในโอกาสสําเร็จการศึกษาใหกับรุนพี่ 4 24 กค.52 วังทาพระ 242 126 

12 โครงการเปดบานผลิตภัณฑ 2552 “ตอกไข” 1 6–18 สค.52 วังทาพระ 137 153 

13 นิทรรศการ Gems & Jewelry Creation Project 2009 5 13 สค.52 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 112 12 

14 กิจกรรม INT' AVENUE interior meeting 2009 4 21 สค.52 วังทาพระ 193 18 

15 โครงการทําบุญอาคารโรงปฏิบัติงานภาควิชาและพบปะสังสรรคระหวางคณาจารย ศิษยเกาและศิษย
ปจจุบัน 

4 22 สค.52 สนามจันทร 34 46 

16 โครงการ “Visual Communication Design Showcase II” 1 26 สค.–7 กย.52 วังทาพระ 195 222 
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จํานวนนักศึกษา (คน) 
ลําดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภท * ว ด ป ที่จัด สถานที่จัด 

เปาหมาย เขาจริง 

17 นิทรรศการแนะแนวสถาบัน "Life in the City" รวมออกบูทในงาน Interior in Trend'09 3 10-13 กย.52 อินเตอรคอนติเนนตัล 193 18 

18 โครงการเลี้ยงขอบคุณรุนพี่ "Thank Canival" 4 19 กย.52 วังทาพระ 1,039 126 

19 โครงการสําหรับรายวิชาออกแบบภายใน 4 และออกแบบภายใน 6 "อุโฆษโชว" - ชื่อใหม 1 1-7, 17-30 ตค.52 วังทาพระ, เซ็นทรัลเวิล 84 242 

20 โครงการอบรมศิลปะขั้นพื้นฐานแกนักเรียน "7 วันที่ฉันเหลา" นักศึกษา ป พศ.2552 3 5-11 ตค.52 วังทาพระ  52 

21 โครงการประกวดออกแบบกลองวิเศษ Magic Box Idea Contest กลองวิเศษเพื่อนอง 3 10 พย.52, 11 มค.
53 

หอศิลปกรุงเทพ  18 

22 โครงการแสดงผลงานนิทรรศการของนักศึกษาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 1-15 ธค.52 วังทาพระ 156 220 

23 โครงการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาภาควิชาออกแบบเครื่องแตงกาย “Lacoste & Transformer” ใน
รายวิชา 367 109 Fashion Design II 

1 4-9 มค.53 วังทาพระ 96 83 

24 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน ครั้งที่ 3 (เตาฟน)  1 มค.-กค.53 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิล 90  

25 โครงการ "Cool Down the Earth" (โดย สนง.ประกัน มศก.) - ซ้ํา 3 23-24 มค.53   3 

26 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 1 25 มค.53 สนามจันทร 211 207 

27 นิทรรศการผลงานนักศึกษา (นิเทศตอเนื่อง ครั้งที่ 1) โลกใบเล็ก 1 28 มค.-4 กพ.53 วังทาพระ   

28 โครงการเทศกาลของขวัญ ขนมและดนตรี Avant Gift Launch Date 4 8-14 กพ.53 วังทาพระ   

29 นิทรรศการศิลปนิพนธนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป (ตอเนื่อง 2 ป) ภาคปลาย ป 2552 1 15-26 กพ.53 วังทาพระ   

30 นิทรรศการศิลปนิพนธของนักศึกษา ครั้งที่ 40 คณะมัณฑนศิลป 1 29 มีค.–10 เมย.53 วังทาพระ   

31 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 1 20 พค.53 สนามจันทร   

32 กิจกรรมทําบุญประจําป 2553 ภ.เครื่องเคลือบดินเผา โดย นศ.ชั้นปที่ 3 5  สนามจันทร   
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หมายเหตุ * 
1  หมายถึง โครงการวิชาการ   
2  หมายถึง โครงการกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
3  หมายถึง โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
4  หมายถึง โครงการนันทนาการ 
5  หมายถึง โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
   1.  ฝายกิจการนักศึกษาคณะฯ ไดกําหนดแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยคํานึงถึงการพัฒนา
นักศึกษา 5 ดานหลัก คือ  กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  กิจกรรมนันทนาการ   กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (มศ 3.1.8) ในป
การศึกษา 2552 คณะฯ ไดสงเสริมใหมีการจัดโครงการ/ กิจกรรมของนักศึกษา 32 เร่ือง (มศ 3.2.2) ครบท้ัง 5 
ดาน คือ กิจกรรมวิชาการ กีฬาและการสงเสริมสุขภาพ บําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม นันทนาการ 
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม คิดเปนอัตราสวน 16 : 1 : 5 : 6 : 4 (ตารางท่ี 31) 

2.  คณะฯ มีกระบวนการติดตามผลและประเมินผลโครงการท่ีไดจัดทําไป โดยใชแบบประเมินท่ีวัด
ความสําเร็จตามเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ รวมท้ังผลกระทบ และสรุปรายงานผลทุกปการศึกษา เพื่อให
นักศึกษารุนตอไปนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําโครงการตอไป (มศ 3.2.3 ทุกรายการยอย) 

3.  คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลใหขอเสนอแนะและกํากับการจัดและอนุมัติ
โครงการในปตอไป โดยคณะกรรมการโครงการจะใชขอมูลในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาอยางตอเนื่อง (มศ 3.2.1 ทุกรายการยอย) 

จุดแข็ง : 
คณะฯ มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยคณะฯ และ

สโมสรนักศึกษา รวมท้ังนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงกิจกรรมนักศึกษา   

จุดออน : 
บางโครงการ/ กิจกรรมของนักศึกษา มีเสียงรบกวนเวลาเรียนปกติของนักศึกษาคณะวิชาอ่ืน 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :   
1.  ควรปรับรูปแบบกิจกรรมใหเหมาะสม สอดคลองกับชวงเวลาท่ีนกัศึกษาสวนใหญสามารถเขา

รวมได 
2.  การจัดโครงการกิจกรรมของนักศึกษา ควรเล่ียงเวลาเรียนปกติของนักศึกษาสวนใหญ 

รายการเอกสารหลักฐาน  
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 3.2.1-1 คูมือปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป 
มศ 3.2.1-2 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 1.6) 
มศ 3.2.1-3 (ใชหลักฐานภาคเครื่องประดับ JW 1.6) 
มศ 3.2.2 การดําเนินงานเรื่อง การขออนุมัติ รับการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2552 
มศ 3.2.3-2 รายงานประเมินโครงการรับนองใหม ประชุมเชียร และบําเพ็ญประโยชน (5 มิย.-22 กค.52) 
มศ 3.2.3-3 รายงานประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (3 มิย.52) 
มศ 3.2.3-5 รายงานประเมินโครงการใหวครูชางและยกครู (19 มิย.52) 
มศ 3.2.3-6 รายงานประเมินโครงการประชุมผูปกครองนักศึกษาใหมช้ันปที่ 1 ภ.ออกแบบตกแตงภายใน (20 มิย.52)  
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 3.2.3-25 รายงานประเมินโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา (25 มค.53) 
มศ 3.2.3-27 รายงานประเมิน โครงการเทศกาลของขวัญ ขนมและดนตรี Avant Gift Launch Date (8-14 กพ.53) 
มศ 3.2.3-29 รายงานประเมินนิทรรศการศิลปนิพนธของนักศึกษา ครั้งที่ 40 คณะมัณฑนศิลป (29 มีค.–10 เมย.53) 
มศ 3.2.4 (ใชหลักฐาน มศ 3.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา) 
 



 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย    

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (ปงบฯ พ.ศ.52) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 

 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 
1 มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ

สถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

 
 

2 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง 

 
  

3 มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

 
 

4 มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย   
5 มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานและงานสรางสรรคดีเดน   
6  

 
มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกไมวาจะเปน
ภาครัฐหรือเอกชน หรือ อุตสาหกรรม อยางใดอยางหน่ึงก็ได  (ปรับปรุงเมื่อ 6 มี.ค 52) 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  6  (ขอ)      เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  6  (ขอ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  6  (ขอ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  6  (ขอ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :   
1. คณะฯ มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค สงเสริมการบูรณาการงานวิจัย กับภารกิจอ่ืนๆ 

โดยจัดใหมีหนวยบริการวิชาการและวิจัย เพ่ือกํากับดูแล การดําเนินงานวิจัยของบุคลากร ตั้งแตการขอรับ
การสนับสนุนทุน การประสานงานระหวางดําเนินการวิจัย  การประชาสัมพันธแหลงทุน สงเสริมการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา แจงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหผูวิจัยสามารถดําเนินงานได
บรรลุเปาหมาย ประสานงานการจัดตีพิมพ รวบรวมขอมูลการเผยแพร และการประชาสัมพันธผลการวิจัย 
(มศ 4.1.1 ทุกรายการยอย) 
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2 . คณะฯ มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยสรางสรรค ไดแก
ฐานขอมูลหอศิลปะและการออกแบบ ศูนยขอมูลศิลปะและการออกแบบ ซ่ึงรวบรวมขอมูลผลงานของนัก
ออกแบบ นักวิชาการ ศิลปน และมีฐานขอมูลของบางโครงการวิจัยเองดวย (มศ 4.1.2 ทุกรายการยอย) 
  3 . คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อเปนทุนอุดหนุนวิจัยแกบุคลากร  และสงเสริมให
อาจารยขอทุนวิจัยผานสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือแหลงเงินทุนภายนอกอ่ืนๆ (ตารางท่ี 5-6) ซ่ึงมีระบบการ
สนับสนุนและประเมินผลการวิจัยครบถวน (มศ 4.1.3 ทุกรายการยอย) 

4 . คณะฯ มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัยโดยมีการจัดสัมมนา อบรมให
ความรูดานการเสนอโครงการวิจัยแก อาจารย บุคลากรท่ีมีความสนใจเปนประจําทุกป (มศ 4.1.4) 

5. คณะฯ มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานและงานสรางสรรคดีเดน โดย
สงเสริมใหเขารวมการเผยแพรผลงานผานชองทางตางๆ ไดแก วารสารศิลปะการออกแบบ วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกสารขาว เว็บไซต ส่ือส่ิงพิมพตางๆ ท่ีเกี่ยวของ (มศ 4.1.5) 

6. คณะฯ มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยมีการวิจัยรวมกับองคกรภายนอก ในรูปของผูรวมวิจัยหรือท่ีปรึกษา 
ไดแก โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนตอเนื่องมาจนถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มศ 4.1.6 ทุกรายการยอย) 

7. คณะฯ จัดต้ังศูนยนวัตกรรมการออกแบบ และมีระบบบริหารงานศูนยนวัตกรรมการออกแบบ 
คณะมัณฑนศิลป พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันท่ี 26 ม.ค.53 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนศูนยรวมใหบริการ
ดานการสรางสรรค วิจัย ออกแบบ การสรางเครือขายการดําเนินงานระหวางนักออกแบบและบุคลากร
คณะฯ และสนับสนุนการเผยแพรผลงานในระบบฐานขอมูล เพ่ือการอางอิง การใชประโยชน และการจด
สิทธิบัตร (มศ 5.1.2) 

จุดแข็ง : 
คณะฯ มีบุคลากร และเครือขายบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการทําวิจัย สรางสรรคผลงาน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีคณะทํางานดานฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีเช่ือมโยงกับการอางอิง (Citation) และการจดสิทธิบัตร 

จุดออน : 
บุคลากรคณะฯ ไมสามารถดําเนินการวิจัย สรางสรรคไดตามแผน เนื่องจากอาจารยประจํามีภาระ

งานสอนมาก 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :    
1.  ใชระบบพี่เล้ียงอาจารย เพือ่เสริมสรางความรูความชํานาญสวนบุคคล และเปนการเฉล่ียภาระงาน 
2.  มอบหมายใหศูนยนวัตกรรมการการออกแบบฯ ดําเนินงานตามวัตถุประสงค 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 4.1.1-1 (ใชหลักฐาน มศ 2.8.1 แผนงานสนับสนุนการวิจัย คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
มศ 4.1.1-2 คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การบริการงานวิจัยและงานสรางสรรค 
มศ 4.1.1-3 การดําเนินงานวิจัยและงานสรางสรรคตามนโยบายระดับชาติ 
มศ 4.1.1-4 รายงานการวิจัยหีบหอจากวัสดุธรรมชาติ : การศึกษางานออกแบบเพ่ือการอนุรักษ (เสร็จสิ้นแลว) 
มศ 4.1.2-1 บันทึกสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ศธ 0520.208/ ว068 เรื่อง ขอเรียนเชิญรวมอบรม “การใช

โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย (NRPM) เพ่ือเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบฯ พ.ศ.
2554” ลงวันที่ 3 ก.ค.52 

มศ 4.1.2-2 (ใชหลักฐานภาคเครื่องประดับ JW 2.2) 
มศ 4.1.3-1 (ใชหลักฐาน มศ 2.8.3 การประชาสัมพันธขอมูลและแหลงทุนวิจัย) 
มศ 4.1.3-2 การดําเนินโครงการวิจัยและงานสรางสรรค 
มศ 4.1.4 (ใชหลักฐาน มศ 2.8.2 รายงานผลการดําเนินงานฯ โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง แลกเปล่ียน

เรียนรู : การจดแจงลิขสิทธิ์/ สิทธบิัตร) 
มศ 4.1.5 (ใชหลักฐาน มศ 2.12-4 ขาวคณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2552) 
มศ 4.1.6-1 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 2.1 ถึง 2.3, 2.5) 
มศ 4.1.6-2 (ใชหลักฐานภาคเครื่องประดับ JW 2.1, 2.3 ถึง 2.4) 

มศ 5.1.2 การดําเนินงานศูนยนวัตกรรมการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป 

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  (ใหนับตามปงบประมาณ 2552) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอ 3  ขอ อยางนอย 4 ขอ 

 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 
1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งใน

วงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน 

 
 

2 มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่เช่ือถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

 
 

3 มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเก่ียวของทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
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การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 
4 มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก

สถาบันเพ่ือการนําผลงานไปใชประโยชน 

 
 

5   มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขาย ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของ
ผลงาน 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  4  (ขอ)      เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  5  (ขอ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  4  (ขอ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  4  (ขอ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
1. คณะฯ มีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการวิชาการและการ

นําไปใชประโยชน โดยจัดโครงการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนประจําทุกป  มีการ
ประชาสัมพันธในส่ือตางๆ  สนับสนุนใหนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และมีหอศิลปะและการ
ออกแบบ  สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารที่ไดมาตรฐาน (มศ 4.2.1) 

2. ปการศึกษา 2552 ศูนยขอมูลศิลปะการออกแบบ และศูนยเรียนรูเพ่ือตนเองคณะฯ ซ่ึงดูแลระบบ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (มศ 4.2.2) ไดพัฒนาเปน
ศูนยนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อเปนศูนยรวมใหบริการดานการสรางสรรค วิจัย ออกแบบ การสราง
เครือขายการดําเนินงานระหวางนักออกแบบและบุคลากรคณะฯ และสนับสนุนการเผยแพรผลงานในระบบ
ฐานขอมูล เพื่อการอางอิง การใชประโยชน และการจดสิทธิบัตร (มศ 5.1.2)  

3. คณะฯ  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูท่ีเกี่ยวของ ผาน
โครงการ/ กิจกรรมที่มีความรวมมือกับองคกรภายนอก เชน การไดรับทุนอุดหนุนวิจัย ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 (มศ 4.2.3) 

4. คณะฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอก ผาน
โครงการ/ กิจกรรมท่ีมีความรวมมือตางๆ เพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน (มศ 4.2.4 ทุกรายการยอย) 

5. มีหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยประสานงานกับคณะฯ เพื่อสนับสนุนการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ/ จด
สิทธิบัตร ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกบุคลากรผูวิจัยเจาของ
ผลงาน (มศ 4.2.5 ทุกรายการยอย) 

จุดแข็ง :  
คณะฯ เร่ิมมีโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการวิจัย สรางสรรคท่ีเปนความรวมมือกับองคกร

  
89 

                                       
                                       



 

จุดออน :   
 ผลงานวิจัย/ สรางสรรคของอาจารย ยังมีการตีพิมพ เผยแพรในวารสารท่ีไดมาตรฐานทางวิชาการ
ศิลปะการออกแบบนอย และดวยธรรมชาติของสาขาวิชาศิลปะ ทําใหมีโอกาสนอยในการใชอางอิง 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 4.2.1 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.2-1 รายงานประเมินผลนิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบของคณาจารย ครั้งที่ 
12) 

มศ 4.2.2 ภาระงานบุคลากร สํานักงานเลขานุการฯ ในสวนของศูนยขอมูลศิลปะและการออกแบบ 
มศ 4.2.3 (ใชหลักฐาน มศ 3.2.2 ในสวนของโครงการสัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการดานเครื่องเคลือบดินเผา 4 

สถาบัน ครั้งที่ 3) 
มศ 4.2.4-1 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.2-2 รายงานประเมินผลโครงการเสนทางสูระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 5 

Designer of The Year 2009) 
มศ 4.2.4-2 ความรวมมือกับองคกรภายนอกเพ่ือใชประโยชนจากผลงานวิจัย 
มศ 4.2.5-1 เว็บไซตหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี http://www.subi.ac.th/tlo/index.htm 
มศ 4.2.5-2 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2549 

มศ 5.1.2 การดําเนินงานศูนยนวัตกรรมการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป 

 
ตัวบงชี้ท่ี  4.3  เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรค จากภายในและภายนอกสถาบัน ตอ จํานวนอาจารย
ประจํา (เกณฑนี้มีการปรับปรุงคําอธิบายเพิ่มเติม เม่ือ 6 มี.ค 52 ใหนับตามปงบประมาณ) 

เกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 -  54,999 บาท 55,000 บาท –  79,999 บาท มากกวาหรือเทากับ  
80,000 บาท 

 
ตารางท่ี 32  เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค (บาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 

 
รายการ 

2551 2551* 2552* 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  
1. งบรายไดของคณะวิชา 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา, หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร 

8,239,951.- 
7,595,784.- 

644,167.- 

914,908.67 
827,616.67 

87,292.- 

3,777,483.33 
3,577,483.33 

200,000.- 
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จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค (บาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 

 
รายการ 

2551 2551* 2552* 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  200,000.- 

- 
- 

200,000.- 
- 
- 

90,000.- 
90,000.- 

- 
- 
- 
- 

873,333.33 
240,000.- 

- 
133,333.33 

- 
500,000.- 

1 = แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช.  สกว.   สกอ.  วช. 
2 = แหลงทุนตางประเทศ 
3 = กระทรวงวัฒนธรรม  
4 = หนวยงานภาคเอกชน, รายรับ (ถามี) 
5 = แหลงอื่นๆ (ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ) 
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด 8,439,951 1,004,909 4,650,816.67 

71 
- 

71 

71 
- 

71 

75 
- 

75 

จํานวนอาจารยประจํา (ไมนับลาศึกษาตอ) 
จํานวนนักวิจัย (ไมนับลาศึกษาตอ) 
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารยประจําและ
นักวิจัย 

118,872.55 14,153.65 62,010.89 

* คํานวณตามเกณฑจากมติที่ประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 6 พ.ค.53 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  118,872.55 บาท  :  1 เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  62,010.89 บาท  :  1  เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  55,000 บาท  :  1           ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  55,000 บาท  :  1   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
 ในปงบประมาณ 2552 คณะฯ ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค รวม 23 ทุน 
เปนทุนจากภายใน 19 โครงการ  เปนเงิน 3,777,483.33 บาท ซ่ึงมีอาจารยรับทุนวิจัย 21 คน ทุนสรางสรรค 
35 คน เปนทุนวิจัยจากภายนอก 4 โครงการ เปนเงิน 873,333.33 บาท ซ่ึงมีอาจารยรับทุน 5 คน รวมเปน
เงินทุน 4,650,816.67 บาท คิดเฉล่ียตออาจารยท้ังหมด 75 คน คิดเปนเงิน 62,010.89 บาทตอคน (ตารางท่ี 5) 
 คณะฯ มีอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 79 คน ลาศึกษาตอ 4 คน และไม
มีตําแหนงนักวิจัย (มศ 4.3-1 ถึง -2) 

จุดแข็ง :   
มีบุคลากรท่ีใหความสนใจดานการวิจัย  สรางสรรคผลงาน และไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

เพิ่มข้ึน  และมีความสามารถในการแสวงหาแหลงทุนเพื่อการวิจัยภายนอก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
จัดใหมีระบบพี่เล้ียงอาจารยเพื่อเสริมสรางความรูความชํานาญสวนบุคคล และการเฉล่ียภาระงาน  
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

                                       
                                       



 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 4.3-1 (ใชหลักฐาน มศ 4.1.3-2 การดําเนินโครงการวิจัยและงานสรางสรรค) 
มศ 4.3-2 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.3-1 แผนและสรุปผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2552) 
มศ 4.3-3 (ใชหลักฐาน มศ 4.1.3-3 สูจิบัตรทุนสรางสรรคศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 9 ป 2552) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.4  รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง 
ปญญา หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (ปปฏิทิน) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - 29 รอยละ 30 – 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40  

ตารางท่ี 33  จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
หรือ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรท่ีจดทะเบียนท้ังในและตางประเทศ 

จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรค 
การเผยแพรผลงานวิจัย 

ป พ.ศ. 51 ป พ.ศ. 51* ป พ.ศ. 52 

1. ตีพิมพเผยแพรในวารสาร (คณะมัณฑนศิลป : สูจิบัตร) 
ระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ 

 
- 
- 

 
286 

- 

 
32 
8 

2.จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร) 
         ขั้นตอนยื่นขอ 
         ไดรับอนุมัติแลว 

 
- 
1 

 
1 
- 

 
1 
- 

3.  
- 
- 

 
2 
- 

 
1 
- 

นําไปใชประโยชน 
          ระดับชาติ 
          ระดับนานาชาติ 
รวมจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร/ใช
ประโยชน/ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

1 288 42 

74 
3 
- 
- 

74 
3 
- 
- 

75 
4 
- 
- 

จํานวนอาจารยประจํา 
จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
จํานวนนักวิจัย 
จํานวนนักวิจัยลาศึกษาตอ 
รวมอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ปฎิบัติงานจริง) 71 71 75 
คิดเปนรอยละของผลงานวิจัย/จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 1.41 405.63 56.00 
* คํานวณตามเกณฑจากมติที่ประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 6 พ.ค.53 
* คณะกรรมการประเมินฯ ขอแกไขจาก 125 เปน 42 ผลงาน (ตารางที่ 6) โดยไมนับโครงการที่คณะฯ, หนวยงานใดแหง
เดียว หรือตํ่ากวาระดับกรม, บริษัทมหาชน เปนผูจัดเผยแพรสิ่งตีพิมพ/ นิทรรศการ 
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ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  1.41  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  56.00  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน (กก.ปรับ) 
เปาหมายของปนี้  :  30.00  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  30.00  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
 ในป พ.ศ. 2552 คณะมัณฑนศิลปมีผลงานวิจัยท่ีไดท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน 42 
เร่ือง  อยูระหวางการยื่นขอจดสิทธิบัตร จํานวน 1 เร่ือง  จากจํานวนอาจารยประจําปฏิบัติงานจริง 75 คน ดัง 
นั้นรอยละของผลงานตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยคิดเปน 56.00 (ตารางท่ี 6-7) 
 คณะฯ มีอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 79 คน ลาศึกษาตอ 4 คน และไม
มีตําแหนงนักวิจัย (มศ 4.4-1) 

จุดแข็ง : 
 คณาจารยสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ สามารถสรางสรรคผลงานในรูปแบบส่ิงประดิษฐ  ท่ี
สามารถจดสิทธิบัตรและอนสิุทธิบัตรได 

จุดออน : 
 ผลงานสรางสรรค ศิลปะ ไมอยูในขายการขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเนื่องจากจัด เปนลิข
สิทธของเจาของผลงาน 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :   
 สภาคณบดี คณะวิชาทางศิลปะ ฯ และมหาวิทยาลัย ควรมีการหารือรวมกันเพื่อจดัทําเกณฑตัวบงช้ี
นี้ใหมีความชดัเจน สําหรับการนํามาใชวดัผลงานทางศิลปะ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 4.4-1 (ใชหลักฐาน มศ 4.1.3-2 การดําเนินโครงการวิจัยและงานสรางสรรค) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.5  รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (นับตามปปฏิทินไดทุกป นับปละ 1 คร้ังในปนั้นๆ) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ 14 รอยละ 15 – รอยละ 19 มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 ขึ้นไป 
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ตารางท่ี 34  บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (รวมอาจารย ท่ีลาศึกษาตอดวย) 

                                       
                                       



 

จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง  
แหลงท่ีงานวิจัยไดรับการอางอิง 

ป พ.ศ.51 ป พ.ศ.51* 
 

ป พ.ศ.52 

 
12 
2 
- 

 
20 
- 
- 

 
(13) 

- 
- 

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
ใน refereed journal 
ในฐานขอมูลระดับชาติ 
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

รวมจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 14 20 (13) 
74 
3 
- 
- 

74 
3 
- 
- 

79 
4 
- 
- 

จํานวนอาจารยประจํา 
จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
จํานวนนักวิจัย 
จํานวนนักวิจัยลาศึกษาตอ 
รวมอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ปฎิบัติงานจริง) 74 74 79 
คิดเปนรอยละของผลงานวิจัย/จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 18.92 27.03 (16.46) 
* คํานวณตามเกณฑจากมติที่ประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 6 พ.ค.53 
* คณะกรรมการประเมินฯ ขอปรับลดจาก 13 เปน 0 ช้ิน เน่ืองจากตรวจไมพบหลักฐานการนําไปอางอิง 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  18.92  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  0  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  0  คะแนน (กก.ปรับ) 
เปาหมายของปนี้  :  15.00  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  15.00  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในป พ.ศ.2552 คณะฯ มีบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงใน refereed journal จํานวน 13 เร่ือง 
(ตารางท่ี 8) แตไมมีหลักฐานการนําไปอางอิง  โดยคณะฯ มีอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ) 79 คน ลาศึกษา ตอ 4 คน และไมมีตําแหนงนักวิจัย (มศ 4.5-1 ถึง -5) 

จุดแข็ง : 
 คณาจารยดานศิลปะการออกแบบสามารถเขียนบทความวิชาการวจิัยควบคูกับผลงานสรางสรรค 

จุดออน : 
 ปจจุบันมีฐานขอมูลผลงานสรางสรรคโดยเฉพาะเปนจํานวนนอยมาก 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
ตัวบงช้ีนี้ไมนาจะเหมาะสมกับการช้ีวดัมาตรฐานของสาขาศิลปะและการออกแบบ  ควรไดรับการ

พิจารณาแกไข 

รายการเอกสารหลักฐาน 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 4.5-1 (ใชหลักฐาน มศ 3.2.2 เฉพาะสูจิบัตรโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ ครั้งที่ 39 ประจําปการศึกษา 2551 

"กาวแรกสูสังเวียน" 1-18 เมย.52) 
มศ 4.5-2 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.1 ในสวนของนิทรรศการผลงานสรางสรรคศิลปกรรมรูปอารมณจากแสง 13-31 กค.

52) 
มศ 4.5-3 วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับที่ 2 ปที่ 11 ฉบับภาคปลาย ปการศึกษา 2551 
มศ 4.5-4 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.1 ในสวนของสูจิบัตรนิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบของคณาจารย คณะ

มัณฑนศิลป ครั้งที่ 12 15-30 กย.52) 
มศ 4.5-5 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 1.5 เฉพาะสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะเครื่องปนดินเผา “Rakuza”) 
 



องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม (การคิดรอบป : ใชปการศึกษาสําหรับทุกตัวบงช้ี) 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน     

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
การดําเนินการ 

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

1 มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม   
2 

 
มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ตามแผนที่กําหนด 

  

3 มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม   

4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด   
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม    
6 มีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ

เรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  

7   มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยงและ
บูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆของสถาบัน  

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  7  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  7  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  6  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  6  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
 1.  คณะฯ มีนโยบาย แผนยุทธศาสตร และแผนงานบริการทางวิชาการแกสังคม (มศ 5.1.1-1ถึง 
-3) ซ่ึงประกอบดวยโครงการ/ กิจกรรมท่ีภาควิชา หอศิลปะฯ และศูนยเรียนรูฯ มีสวนรวมจัดทํา มีการ
กําหนดตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ในแตละโครงการ และแทรกเนื้อหาตัวช้ีวัดสูบุคคลในการจัด
ประชุมสัมมนาระดับตางๆ มีนโยบายสนับสนุนใหภาควิชาจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามความถนัด
และความตองการของชุมชน ท้ังรูปแบบการใหเปลา โดยเสนอของบประมาณแผนดินประจําป และ
แบบสรางมูลคาโดยจัดหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ันดานการออกแบบในภาคฤดูรอน ซ่ึงแตละ
โครงการจะเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในโครงการ โดยมีเกณฑกําหนดภาระงานใหอาจารย
ไวชัดเจน (มศ 5.1.1-4) 

 
 

96



 2. การดําเนินโครงการบริการวิชาการทุกเรื ่องจะตองผานความเห็นชอบของที่ประชุม
กรรมการประจําคณะฯ โดยท่ีประชุมฯ จะเสนอแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม 
เพื่อใหการดําเนินงานโครงการเปนไปตามแผนท่ีกําหนด (มศ 5.1.2) 
 3. คณะฯ ดําเนินโครงการบริการวิชาการตามหลักเกณฑ/ ประกาศ/ ระเบียบในการใหบริการทาง
วิชาการของคณะฯ  โดยอางอิงระเบียบกระทรวงการคลังป พ.ศ.2549 และจัดสรรรายได (ถามี) ของ
โครงการโดยใชระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริการวิชาการ พ.ศ.2538 สวนการใหบริการ
วิชาการท่ีหอศิลปะการออกแบบ จะใชระเบียบของหอศิลปะและการออกแบบฯ (มศ 5.1.3 ทุกรายการยอย) 
 4.  คณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการท่ีกําหนด โดยมอบหมายใหงานแผน
และสงเสริมทางวิชาการ ประสานงานกับเลขานุการโครงการ เพื่อสรุปผลการดําเนินงานโครงการ และ
นําเสนอผูบริหาร โดยการประเมินตองครอบคลุม 4 ประเด็น ไดแก ความพึงพอใจของผูรับบริการตอ
กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ เจาหนาท่ีผูใหบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวก และตอคุณภาพการ
ใหบริการ โดยเลขานุการโครงการสามารถ download แบบประเมินจากเว็บไซตคณะฯ และปรับใชกับ
โครงการไดโดยตรง แสดงผลดังตารางท่ี 35, 36 (มศ 5.1.4 ทุกรายการยอย) 
 5. เม่ือคณะกรรมการดําเนินโครงการไดทราบผลประเมินโครงการแลวจะนําผลการประเมินไป
พิจารณาปรับปรุงโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม ในการจัดทําแผนดําเนินงาน การจดัสรร
งบประมาณและทรัพยากรคร้ังตอไป (มศ 5.1.6 ทุกรายการยอย) 
 6.  ระดับภาควิชามีการเช่ือมโยงและบูรณาการบริการทางวิชาการเขากับการเรียนการสอน การ
วิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดําเนินโครงการท้ังท่ีเปนความรวมมือกับองคกรภายในประเทศ 
และสถาบันการศึกษาตางประเทศ  ปรากฏในโครงการ/ กิจกรรมของภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน  
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป และภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ (มศ 5.1.6 ทุกรายการยอย) 
 7. คณะกําหนดใหผูรับผิดชอบทุกโครงการจัดทําการประเมินผลการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับภารกิจดานอ่ืน และนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยง บูรณาการในเร่ือง
นั้น เสนอตอผูบริหารและไดขอสรุปการพัฒนา ปรับปรุงโครงการ พรอมเผยแพรใหบุคลากรและ
ผูเกี่ยวของทราบตอไปในรายงานการประชุม (มศ 5.1.2-1 ถึง -5) 

จุดแข็ง :   
คณะฯ สรางโครงการท่ีมีกิจกรรมยอยหลากหลายเพื่อตอบวัตถุประสงคหลักของโครงการ ซ่ึง

สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับภารกิจดานอ่ืนได 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด  ตามชวงเวลาของการจัดทุกโครงการ 

จุดออน :   
อาจารยสวนใหญยังไมเขาใจและเห็นประโยชนของโครงการบริการวิชาการแกสังคม ท่ีบูรณา

การรวมกับภารกิจการเรียนการสอน และภารกิจอ่ืนหลายดาน จึงยังมีจํานวนโครงการลักษณะนี้ไมมาก 
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แนวทางปรับปรุงจุดออน :   
สงเสริมใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมดําเนนิโครงการอยางเปนรูปธรรม 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 5.1.1-1 แผนงานการบริการวิชาการแกสังคม คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มศ 5.1.1-2 (ใชหลักฐาน มศ 4.1.1-2 คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การบริการงานวิจัยและงานสรางสรรค) 
มศ 5.1.1-3 การดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
มศ 5.1.1-4 เกณฑภาระงานดานบริการวิชาการแกสังคม 
มศ 5.1.2 การดําเนินงานศูนยนวัตกรรมการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป 
มศ 5.1.3-1 ประกาศ ระเบียบคณะมัณฑนศิลป/ หอศิลปะและการออกแบบ ที่เก่ียวของกับการใหบริการทาง

วิชาการ 
มศ 5.1.3-2 สูจิบัตรนิทรรศการ สัปดาหภาษาอิตาเลียน โดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มศ 5.1.3-3 สูจิบัตรโครงการศิลปะสูชุมชน 2552 เด็กไทยไปวัด เด็กไทยกับสิ่งแวดลอม ศิลปะเพ่ือแม ปลูกดอกไม

กลางใจชน โดยหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มศ 5.1.4-1 (ใชหลักฐาน มศ 2.2.1-2 รายงานผลการดําเนินงานฯ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 : การพัฒนารายละเอียดของรายวิชาใหมีคุณภาพ) 
มศ 5.1.4-2 (ใชหลักฐาน มศ 5.1.1-3 ในสวนของโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “สรางเว็บสวยดวยงานศิลป”) 
มศ 5.1.4-3 รายงานผลการดําเนินงานฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดเสนและสีนํ้าพ้ืนฐานสําหรับคนพิการหู

หนวก (Work Shop : 19-23 เมย.53, นิทรรศการ 10-15 พค.53) 
มศ 5.1.4-4 รายงานผลการดําเนินงานฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถายทอดองคความรูดานศิลปะและการ

ออกแบบแกเยาวชน "ยุวนักออกแบบ 2" (Work Shop : 26-30 เมย.53, นิทรรศการ 30 เมย.-7 พค.53) 
มศ 5.1.5-1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การใหบริการหองเรียนหองปฏิบัติการ แกหนวยงานภายในและภายนอก 

คณะมัณฑนศิลป  
มศ 5.1.5-2 คูมือการปฏิบัติงาน : การใหบริการหอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป  
มศ 5.1.6-1 บันทึกภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ภาคตน ป

การศึกษา 2552 ลงวันที่ 23 ก.ย.52 
มศ 5.1.6-2 บันทึกคณะมัณฑนศิลป เรื่อง ขอตกลงทางวิชาการกับ Kookmin University ลงวันที่ 3 ก.พ.52 (มีผลใช

ในปการศึกษา 2552) 
มศ 5.1.6-3 การดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการที่เปนความรวมมือกับองคกรภายนอก 
มศ 5.1.6-4 (ใชหลักฐาน มศ 4.1.3-2 ในสวนของโครงการออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมกับการสราง

ตนแบบผลิตภัณฑสูชุมชน จัดนิทรรศการ 19 - 23 เมย.53) 
มศ 5.1.7 รายงานการประชุมโครงการจัดการความรูศิลปะและการออกแบบ เพ่ือถายทอดองคความรูสูวง

วิชาการ : การผลิตหนังสือ ตํารา (ตค.52-กย.53) 



ตารางที่ 35  โครงการ / กิจกรรม การบริการทางวิชาการ :  
โครงการระดับชาติ 

ผลการดําเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ) ชื่อโครงการ/ กิจกรรมบริการทางวิชาการ 
ลําดับ เปาหมาย ผูเขารวม งบประมาณ ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

รอยละความ
พึงพอใจ 

ปการศึกษา 2550 : รวม 3 โครงการ จากทั้งหมด 13 โครงการ  - 5,453 1,519,770 77.05 
 ปการศึกษา 2551 : รวม 6 โครงการ จากทั้งหมด 24 โครงการ 1,888 1,991 1,491,500 72.76 

 ปการศึกษา 2552     
1 ศูนยพัฒนานักออกแบบและขึ้นรูปเครื่องประดับ (Jewelry Design & Development)(ตค.51-กย.52) 355 11 668,0001+3 - 
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) สําหรับผูประกอบการ SME และรานคาปลีกในหัวขอ "การออกแบบตกแตง

สภาพแวดลอมราน ธุรกิจ SME และรานคาปลีกเพื่อทางรอดของธุรกิจอยางยั่งยืน (มีค.-สค.52 : 10-13 กย.52) 
230 18 486,4001 - 

3 กิจกรรม "โครงการ Family Day Say No" (4 มิย.52) - 700 (3) - 
4 100 84 W 

76 E
การอบรมเชิงปฏิบัติการวาดเสนและสีน้ําพื้นฐานสําหรับคนพิการหูหนวก (Work Shop : 19-23 เมย.53, Exhibition 10-15 พค.
53)  

500,0001 77.47 (3.87 
84.43 (4.22 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดองคความรูดานศิลปะและการออกแบบแกเยาวชน "ยุวนักออกแบบ 2" (Work Shop : 26-
30 เมย.53, นิทรรศการ 30 เมย.-7 พค.53) 

230 377 500,0001 84.50 
(4.23) 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะในการออกแบบเครื่องแตงกาย (27 เมย.-27 พค.53) 80 100 45,4902+4 96.97 (3.97 
 (รวม 6 โครงการ จากทั้งหมด 23 โครงการ) 995 1,366 2,199,890 81.45 (4.07 

หมายเหตุ  ระบุแหลงเงินดวยหมายเลข 1 หรือ 2 หรือ 3  เชน 1 = งบประมาณแผนดิน,  2 = งบประมาณเงินรายได,  3=งบประมาณจากแหลงอื่นๆ,  4 = รายรับจากคาเขารวม, เลขในวงเล็บคือคาระดับ
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ตารางที่ 36  โครงการ / กิจกรรม การบริการทางวิชาการ : 
โครงการระดับนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ) 
ชื่อโครงการ/ กิจกรรมบริการทางวิชาการ เปาหมาย ผูเขารวม งบประมาณ 

ลําดับ 
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

รอยละ
ความพึง
พอใจ 

ปการศึกษา 2550 : รวม 2 โครงการ จากทั้งหมด 13 โครงการ      
 ปการศึกษา 2551 : รวม 5 โครงการ จากทั้งหมด 24 โครงการ 193 654 141,147 77.37 

 ปการศึกษา 2552     
1 นิทรรศการศิลปะ Invite to visit the Art Exhibition M.e.s.s.a.g.e (18 มิย.-9 กค.52) - - (3) - 
2 โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “สรางเว็บสวย ดวยงานศิลป” (20 กย.52) 100 31 141,4001 74.80 

(3.74) 
3 นิทรรศการ สัปดาหภาษาอิตาเลียน โดยคณะโบราณคดี (2-6 พย.52) - - (3) - 
4 นิทรรศการ Love 21 โดย รศ.Qhim Yha Shu จาก Kookmin U. เกาหลีใต (8-13 กพ.53) - 48 (3) - 

 (รวม 4 โครงการ จากทั้งหมด 23 โครงการ) 100 79 141,400 74.80 (3.74 

 รวมทั้งสิ้นในปการศึกษา 2552 : รวม 10 โครงการ จากทั้งหมด 23 โครงการ 1,095 1,445 2,341,290 80.12 (4.01 

หมายเหตุ  ระบุแหลงเงินดวยหมายเลข 1 หรือ 2 หรือ 3  เชน 1 = งบประมาณแผนดิน,  2 = งบประมาณเงินรายได,  3=งบประมาณจากแหลงอื่นๆ,  4 = รายรับจากคาเขารวม, เลขในวงเล็บคือคาระดับ
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ี
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติตออาจารยประจํา 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 14  รอยละ 15 – รอยละ 24 มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
จํานวนอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมใหบริการฯ จํานวนอาจารยประจํา รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมใหบริการฯ 

36 79 45.57 

* คณะกรรมการประเมินฯ ขอปรับลดจาก 48 เปน 36 คน โดยไมนับเรื่องที่คณะฯ, หนวยงานใดแหงเดียว หรือตํ่ากวา
ระดับกรม, บริษัทมหาชน เปนผูจัด/ เชิญไปใหบริการทางวิชาการ 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  67.57  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  45.57  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน (กก.ปรับ) 
เปาหมายของปนี้  :  60.00  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  60.00  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
คณะมัณฑนศิลป มีอาจารยประจําผูมีความรูความสามารถ เปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพและสังคม

อยางแพรหลาย ในปการศึกษา 2552 จํานวนอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ไดแก การไดรับเชิญเปนท่ีปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธสถาบันอ่ืน กรรมการดานวิชาการ
ออกแบบ กรรมการวิชาชีพ กรรมการตัดสินผลงานท้ังในระดับชาติและนานาชาติ จํานวนรวม 36 คน  
จากจํานวนอาจารยประจํา 79 คน คิดเปนรอยละ 45.57 (มศ 5.2 ทุกรายการยอย) 

จุดแข็ง :   
1. คณาจารยคณะฯ เปนผูมีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ มักจะไดรับเชิญเปนท่ีปรึกษา 

กรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ โดยคณะฯ ได
กําหนดข้ันตอนการเสนอเร่ือง เพื่อแจงขอมูลใหคณะฯทราบหรือพิจารณาแลวแตกรณี  

2. คณะฯ มีการแจงขอมูลการใหบริการทางวิชาการของคณาจารยเปนระยะๆ แกภาควิชา 
เพื่อใหหัวหนาภาควิชาทราบกิจกรรมของบุคลากร และขอบขายสาขาวิชาท่ีอยูในความตองการหรือ
สนใจของสังคม ซ่ึงจะเปนขอมูลในการกําหนดทิศทางของหนวยงานระยะตอไป 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
1. หัวหนาภาควชิาควรกําหนดแผน หรือพิจารณาเฉล่ียภาระงานบริการวชิาการแกคณาจารยใน 

ภาควิชา เพื่อเสริมสรางความรูความชํานาญรายบุคคลใหท่ัวถึง 
2. คณะฯ ควรกําหนดเปาหมายการใหบริการวิชาการแบบใหเปลาของอาจารยประจํา (ตอคนตอป)  
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หรือกําหนดเปาหมายภาพรวมใหได รอยละของอาจารยประจําท่ีใหบริการวิชาการเพิม่ข้ึน 

จุดออน :   
บุคลากรภาควชิายังไมมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการอยางท่ัวถึง 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
กําหนดใหหนวยการเจาหนาท่ี รายงานผลการใหบริการวชิาการรายบุคคลผานหัวหนาภาควิชา

รายไตรมาสเพ่ือเปนขอมูลแกหัวหนาภาควิชาในการกระจายภาระงานใหบุคลากรอยางท่ัวถึงมากข้ึน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 5.2-1 สรุปขอมูลการใหบริการทางวิชาการ คณาจารยคณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2552 
มศ 5.2-2 การดําเนินงานเรื่อง การใหบริการทางวิชาการ 
มศ 5.2-2 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 3.1 ถึง 3.15) 
มศ 5.2-3 (ใชหลักฐานภาคเครื่องประดับ JW 3.1 ถึง 3.2) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารย
ประจํา (นบัเฉพาะอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง และสามารถนับโครงการซํ้าไดถาเปนโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีดําเนินการกับกลุมคนท่ีแตกตางกัน) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
จํานวน

อาจารยประจํา 
ภาควิชา รวม 

ระดับชาติ นานาชาติ อ่ืนๆ 

รอยละ ตอ
อาจารยประจํา

ออกแบบตกแตงภายใน 1 - - 1 16 6.25 
ออกแบบนิเทศศิลป - 1 - 1 14 7.14 
ออกแบบผลิตภัณฑ - - - - 9 - 
ประยุกตศิลปศึกษา - - - - 15 - 
เครื่องเคลือบดินเผา 1 - - 1 8 12.50 
ออกแบบเครื่องประดับ 1 - - 1 10 10.00 
ออกแบบเครื่องแตงกาย 1 - - 1 3 33.33 
โครงการระดับคณะฯ 2 3 - 5 75 6.67 
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จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ภาควิชา 

ระดับชาติ นานาชาติ อ่ืนๆ 

รวม 
จํานวน

อาจารยประจํา 
รอยละ ตอ

อาจารยประจํา

รวม 6 4 - 10 75 13.33 
* คณะกรรมการประเมินฯ ขอปรับลดจาก 23 เปน 10 โครงการ โดยไมนับกิจกรรมนอกแผน ที่เปนการขอความความ
รวมมือจากหนวยงานอื่น และคณะฯ ไมไดรับเชิญเปนเจาภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  33.80  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  13.33  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน (กก.ปรับ) 
เปาหมายของปนี้  :  30.00  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  30.00  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
 ในปนี้คณะฯ ไดดําเนินการดานการใหบริการวิชาการและวิชาชีพฯ ท้ังหมด 10 โครงการ 
(ตารางท่ี 35-36) และดานการสงเสริมคณาจารยในคณะฯ ใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการเปนท่ี
ปรึกษา เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ฯลฯ คิดเปน 176 เร่ือง (มศ 5.3 ทุกรายการยอย) การ
อนุมัติโครงการตางๆ พิจารณาจากกลุมเปาหมาย และยังผลในเร่ืองความสะดวกสบายของผูใชบริการ 
การเพิ่มมูลคา การลดคาใชจาย และเพื่อใหชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน 

จุดแข็ง :   
คณะฯ มีโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการที่เปนความรวมมือกับองคกรอยางเปนรูปธรรม 

ไดแก การเปนคณะท่ีปรึกษางานออกแบบตกแตงสถานท่ีตาง ๆ ของภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน 
(อาคารและลานกิจกรรมรอบพรุเฉวง เกาะสมุย, อาคารหอประชุมใหญ มรภ.ภูเก็ต) ภาควิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑท่ีมีโครงการรวมวิจัยกับเครือขายการวิจัยภาคกลางตอนบน, สกว. และภาควิชาออกแบบ
เคร่ืองประดับท่ีมีโครงการรวมวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ (องคกร
มหาชน), สนง.ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปนตน ทําใหมีรูปแบบของโครงการ/ 
กิจกรรมหลากหลาย และเขาถึงกลุมเปาหมายมากข้ึน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
1. คณะฯ ควรจัดเตรียมเอกสาร/ รูปแบบการประเมินผล เพือ่ใหภาควิชาสะดวกนําไปใชประเมิน 

กับโครงการ/ กิจกรรมท่ีภาควิชาจัดดําเนนิการเอง 
2. คณะฯควรพิจารณาชุมชนท่ีมีความตองการ และมุงสงเสริมใหบริการวชิาการลักษณะโครงการ 

บูรณาการจารายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนใหครบวงจรจากทุกสาขาวิชา จะทําใหการทํางานบริการ
วิชาการแกสังคมไดประโยชนแกทุกฝาย 

จุดออน :   
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ยังไมมีการกําหนดเปาหมายและภาระงานบริการวิชาการท่ีชัดเจน 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :   
ควรมีการหารือในท่ีประชุมผูบริหารและหัวหนาภาควชิา เร่ือง การจดัสรรและมอบหมายภาระ

งานบริการวิชาการแกบุคลากร โดยคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนดวย 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 5.3-1 (ใชหลักฐาน มศ 5.2-2 การดําเนินงานเรื่อง การใหบริการทางวิชาการ) 
มศ 5.3-2 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.3-1 แผนและสรุปผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2552) 
มศ 5.3-3 (ใชหลักฐาน มศ 3.1.2-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานศูนยเรียนรูดวยตนเอง คณะมัณฑนศิลป) 
มศ 5.3-4 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 2.3 และ 3.17) 
มศ 5.3-5 (ใชหลักฐานภาคเครื่องประดับ JW 3.3 ถึง 3.6) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 5.4  รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 65 – รอยละ 74  รอยละ 75 – รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(เทียบจากคา 5 ระดับ) (S.D.) 

ระดับความพึงพอใจ 

(4.01 รอยละ 80.12) (0.21) ดี 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  75.98  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  74.00  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน (กก.ปรับ) 
เปาหมายของปนี้  :  75.00  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  75.00  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
ปการศึกษา 2553 คณะมัณฑนศิลปไดจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมรวม 10 โครงการ คิด

เฉล่ีย 0.83 โครงการตอเดือน มีจํานวนผูเขารวมโครงการรวม 1,445 คน ซ่ึงมีรายงานผลประเมินความ
พึงพอใจของผูรับบริการท่ีเสร็จส้ิน สรุปในภาพรวมจากผูรับบริการ (ตารางท่ี 35-36) พบวามีระดับความ
พึงพอใจ 4.01 คิดเปนรอยละ 80.12 โดยการสํารวจฯ ครอบคลุม 4 ประเด็น คือ กระบวนการ ข้ันตอน
การใหบริการ เจาหนาท่ีผูใหบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวก และความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
(มศ 5.4 ทุกรายการยอย)  แตเนื่องจากมีจํานวนโครงการที่ไดรับการประเมินเพียง 4 จาก 10 เร่ือง  
คณะกรรมการประเมินฯ จึงขอรับรองผลท่ีรอยละ 74.00 เทานั้น 
 

 
104
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จุดออน :   
รูปแบบเอกสารการประเมินผล  ยังไมเหมาะสมกับลักษณะของบางโครงการ/ กิจกรรมของงาน

ดานศิลปะการออกแบบ เพราะมีขอจํากดัดานความคลองตัว ความนาสนใจ มีผลตอการใหความรวมมือ
ของผูประเมินดวย ซ่ึงอาจยังสงผลกระทบตอความคลาดเคล่ือนของผลการประเมินได 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :   
คณะฯ ควรหาวิธีการประเมินรูปแบบอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมกวาการใชแบบสอบถามอยางเดยีว 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 5.4-1 (ใชหลักฐาน มศ 5.2-2 การดําเนินงานเรื่อง การใหบริการทางวิชาการ) 
มศ 5.4-2 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.3-1 แผนและสรุปผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2552) 
มศ 5.4-3 (ใชหลักฐาน มศ 3.1.2-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานศูนยเรียนรูดวยตนเอง คณะมัณฑนศิลป) 
 



 
 

106

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (การคิดรอบป : ใชปการศึกษาสําหรับทุกตัวบงช้ี) 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
การดําเนินการ 

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

1 มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ   
2 มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการ

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
  

3 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ   
4 มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การ

จัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัด
กิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและ
ตอเน่ือง 

 
 

 

 

5 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

6 มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานท่ี
หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการ
ใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ 

  

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  6  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  6  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  6  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  6  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
1.  คณะฯ มีนโยบายและกําหนดแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังระดับคณะและระดับชาติ 

มีการสงเสริมใหนักศึกษารวมทํากิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะฯ ทุกโครงการ และเผยแพรฐานขอมูลท่ี
เกี่ยวของ (มศ 6.1.1) รวมทั้งสนับสนุนใหภาควิชาเสนอโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ
ไปกับการเรียนการสอน และภารกิจดานอ่ืนในงบฯ แผนดิน และต้ังในแผนเงินรายไดประจําป 

2.  คณะฯ มีการกําหนดกิจกรรม / โครงการ ไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีมีงบประมาณ
รองรับ โดยไดดําเนินโครงการ 14 เร่ือง สามารถสืบคนขอมูลและเผยแพรใน website 1 เร่ือง (DOY 
2009) (มศ 6.1.2-2) โครงการมีท้ังรูปแบบนิทรรศการ/ กิจกรรมการประกวดท่ีเกี่ยวของ โดยจัดสรร 
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งบประมาณ และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกดวย (มศ 6.1.6 ทุกรายการยอย) 
3. คณะฯ จัดบริการทางวิชาการที่บูรณาการโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัย การ

บริการวิชาการ การเรียนการสอน และการบริหารงาน (มศ 6.1.3 ทุกรายการยอย) 
4. คณะฯ มีการกําหนดและสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงาน

เปนท่ียอมรับในระดับชาติ โดยจัดโครงการเสนทางนักออกแบบสูระดับสากล เพ่ือสงเสริมคุณภาพนัก
ออกแบบไทยสูระดับสากล และมีอาจารยไดรับรางวัลในโครงการเชิดชูเกียรติศิลปนยอดเยี่ยมแหง
ประเทศไทย รางวัล ศิลป พีระศรี (มศ 6.1.2-2 และ 6.1.5-1) 

5. คณะฯ มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ โดย
กําหนดใหหอศิลปะและการออกแบบ เปนหนวยงานหลักในการเผยแพรผลงานสรางสรรคของ
คณาจารย นักศึกษา และนักออกแบบไทยและชาวตางประเทศ เพื่อเปนเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ 
และยังไดจัดทําเอกสารขาวรายเดือน วารสารรายป (อยูระหวางจัดทํา) เพื่อเผยแพรขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม นอกจากน้ี คณาจารยคณะฯ มีการเขารวมโครงการความรวมมือระดับตางๆ อยาง
ตอเนื่อง (มศ 6.1.4 ทุกรายการยอย) 

จุดแข็ง :   
1. คณาจารยคณะฯ เปนผูมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทางดานศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติ/ นานาชาติ    
2. คณาจารยไดรับเชิญใหเขารวมแสดงผลงานศิลปะหรือรวมเปนกรรมการตัดสินผลงาน

ศิลปะการออกแบบในระดับชาติและนานาชาติ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 คณะฯ ควรวางแผนการจัดโครงการ/ กิจกรรมท่ีเปนความรวมมือกับองคกรภายนอกท้ังในและ

ตางประเทศ  เพื่อเพ่ิมชองทางและเปนการขยายเครือขายการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให
กวางข้ึน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 6.1.1 การดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มศ 6.1.2-1 รายงานประเมินนิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบของคณาจารย คณะมัณฑนศิลป ครั้งที่ 12 
มศ 6.1.2-2 รายงานประเมินโครงการเสนทางสูระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 5 
มศ 6.1.3-1 ทํานุฯ+วิจัย : โครงการเสนทางสูระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 5, โครงการสรางสรรค

เครื่องประดับดวยแกวและการลงยาจากผลการวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลคาแกลบขาว (1 ตค.51-30 กย.52) 

มศ 6.1.3-2 ทํานุฯ+บริการวิชาการ : นิทรรศการ "สยามโชซอน" รวมกับ KooKmin University (2-15 ตค.52), ศูนย
พัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมและเฟอรนิเจอร (พย.52-เมย.53) 

มศ 6.1.3-3 ทํานุฯ+การเรียนการสอน : (ใชหลักฐาน มศ 3.1.6-2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 6.1.3-4 ทํานุฯ+การบริหารงาน : (ใชหลักฐาน มศ 2.12-4 ขาวคณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2552) 
มศ 6.1.4-1 สูจิบัตรนิทรรศการ Silpakorn – Guangzhou Art Exhibition & Seminar 2009 
มศ 6.1.4-2 (ใชหลักฐาน มศ 5.2-1 ในสวนของ รศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน  ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน) 
มศ 6.1.4-3 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 2.4 เฉพาะสูจิบัตรนิทรรศการมหกรรมศิลปะรวมสมัยในวันศิลป พี

ระศรี ประจําป 2552 หัวขอ “สติ”) 
มศ 6.1.4-4 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 4.1 ถึง 4.2) 
มศ 6.1.4-5 (ใชหลักฐานภาคเครื่องประดับ JW 4.1 ถึง 4.3) 
มศ 6.1.4-6 สูจิบัตรโครงการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหวางประเทศไทย-เวียดนาม 2009 (2-28 ธ.ค.52) 

Thai-Vietnam Contemporary Art Exhibition 2009 by 50 Thai-38 Vietnamese artists 
มศ 6.1.4-7 สูจิบัตรการศึกษาโครงการพระราชดําริดานสิ่งแวดลอมเพื่อการสรางสรรคศิลปกรรม จิตรกรรมสํานึก

ตอวิกฤตการณสิ่งแวดลอม (5-31 ก.ค.52) 
มศ 6.1.5-1 สูจิบัตรนิทรรศการผลงานจากผูไดรับคัดเลือกรางวัลทุนสรางสรรค ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 9 ในโครงการ

เชิดชูเกียรติศิลปนยอดเยี่ยมแหงประเทศไทย รางวัล ศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ.2552) 
มศ 6.1.5-2 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.2-2) 
มศ 6.1.6-1 (ใชหลักฐาน มศ 5.1.5-1 คูมือการปฏิบัติงาน : การใหบริการหอศิลปะและการออกแบบ) 
มศ 6.1.6-2 โครงการนวัตกรรมการสรางสรรคงานศิลปะจากวัสดุภัณฑของเอสซีจี (Artist & Designer Workshop) 

และการแสดงผลงานจากโครงการ (มีอาจารยและศิษยเการวมแสดง) 
มศ 6.1.6-3 รายงานประจําป 2008 มูลนิธิซีเมนตไทย (SCG Foundation) 
มศ 6.1.6-4 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 2.4 ถึง 2.9) 
มศ 6.1.6-5 (ใชหลักฐานภาคเครื่องประดับ JW 2.3 ถึง 2.4) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 6.2  มีผลงานหรือช้ินงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 
(คณะวิชา/ ภาควิชา ท่ีมีผลงาน ควรแสดงผลดานนี้ดวยเพราะการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 3 ของ 
สมศ. คณะและสถาบันอาจเนนตางกันได) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จํานวน 1 ผลงาน จํานวน  2 ผลงาน จํานวนมากกวาหรือเทากับ 3 ผลงาน 

 
ผลงานตามปการศึกษา 

ที่ 
รายช่ือผลงาน / ช้ินงาน / กระบวนงาน ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาองค
ความรูดานศิลปวัฒนธรรมในแตละปการศึกษา (แหลงขอมูล) 2550 2551 2552 

1 ขอมูล กพร. ปงบประมาณ พ.ศ.2551    
2 ขอมูล กพร. ปงบประมาณ พ.ศ.2552    
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ผลงานตามปการศึกษา 
ที่ 

รายช่ือผลงาน / ช้ินงาน / กระบวนงาน ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาองค
ความรูดานศิลปวัฒนธรรมในแตละปการศึกษา (แหลงขอมูล) 2550 2551 2552 

3 ขอมูล กพร. ปงบประมาณ พ.ศ.2553    

 รวมทั้งสิ้น  99 209 132 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  209  (ช้ิน)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  132  (ช้ิน)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  100  (ช้ิน)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  100  (ช้ิน)    เกณฑประเมิน  :    คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
คณะฯ มีการปฏิบัติพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม คือ การมีผลงาน

หรือช้ินงานท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนท่ียอมรับของวงวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 132 ช้ิน (ตารางท่ี 6)  มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีแสดงถึงกระบวนการหรือ
ความสําเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมท่ีชัดเจน เชน โครงการเสนทางนักออกแบบไทยสู
ระดับสากล เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีเสริมสรางมาตรฐานนักออกแบบไทยใหออกแบบสรางสรรคผลงานท่ีมี
มาตรฐานยิ่งข้ึนทุกป (มศ 6.2 ทุกรายการยอย) 

จุดแข็ง :   
 คณะฯ มีโครงการ/ กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังสวนท่ีดําเนินการเอง และ
คณาจารยไดรับเชิญไปรวมกับองคกรภายนอก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
1. คณะฯ ควรจัดทําฐานขอมูลดานศิลปะการออกแบบอํานวยความสะดวกใหภาควิชา เพื่อให 

มีการจัดเก็บรวบรวมหลักฐานการเขารวมโครงการตางๆ ท่ีงายและรวดเร็ว ตอการใชขอมูลของภาควิชา 
และสวนกลาง 

2. สงเสริมใหบุคลากรนําเสนอผลงานรวมโครงการท้ังระดับชาติและนานาชาติอยางตอเนื่อง 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 6.2-1 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.1 เฉพาะสูจิบัตรนิทรรศการผลงานสรางสรรคศิลปกรรมรูปอารมณจากแสง 13-
31 กค.52) 

มศ 6.2-2 (ใชหลักฐาน มศ 4.5-3 วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับที่ 2 ปที่ 11 ฉบับภาคปลาย ปการศึกษา 2551) 
มศ 6.2-3 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.1 เฉพาะสูจิบัตรนิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบของคณาจารย คณะ

มัณฑนศิลป ครั้งที่ 12 15-30 กย.52) 

มศ 6.2-4 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.4-1 สูจิบัตรนิทรรศการ Silpakorn – Guangzhou Art Exhibition & Seminar 
2009) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 6.2-5 (ใชหลักฐาน มศ 5.2-1 ถึง -2 ในสวนของ รศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน  ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน) 
มศ 6.2-6 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 1.5 และสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะเครื่องปนดินเผา “Rakuza”) 
มศ 6.2-7 (ใชหลักฐาน มศ 3.2.2 เฉพาะสูจิบัตรโครงการแสดงผลงานภาพวาดทิวทัศน ครั้งที่ 10 ภ.ประยุกต

ศิลปศึกษา Land & Seascape 1-13 มิย.52) 

มศ 6.2-8 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 2.9 และสูจิบัตรโครงการนิทรรศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ศิลปกรรมแกว โดยคณะจิตรกรรมและภาพพิมพ (17 ส.ค.-4 ก.ย.52) 

มศ 6.2-9 (ใชหลักฐาน มศ 7.4.3-2 ในสวนของโครงการศิลปกรรมไทย - อินเดีย 2009 Thai-India Art & Culture 
Exchange Year 2009 "Global Peace" 3-18 ส.ค.52) 

มศ 6.2-10 (ใชหลักฐาน มศ 2.12-1 ในสวนของการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 55  ป 2552 3 ก.ย.52) 
มศ 6.2-11 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 2.4 เฉพาะสูจิบัตรนิทรรศการมหกรรมศิลปะรวมสมัยในวันศิลป พี

ระศรี ประจําป 2552 หัวขอ “สติ”) 
มศ 6.2-12 (ใชหลักฐาน มศ 7.7 ในสวนของเกียรติการประกวดตราสัญลักษณการไฟฟาสวนภูมิภาค 9 พย.52) 
มศ 6.2-13 (ใชหลักฐาน มศ 2.12 ในสวนของเกียรติบัตร ผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร การประชุมนักวิจัยรุน

ใหม พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (15-17 ต.ค.52) 

มศ 6.2-14 (ใชหลักฐาน มศ 7.7 ในสวนของเกียรติการประกวดตราสัญลักษณกรมบัญชีกลาง 9 พย.52) 
มศ 6.2-15 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.4-6 สูจิบัตรโครงการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหวางประเทศไทย-เวียดนาม 

2009 (2-28 ธ.ค.52) Thai-Vietnam Contemporary Art Exhibition 2009 by 50 Thai-38 Vietnamese 
artists) 

มศ 6.2-16 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.4-7 สูจิบัตรการศึกษาโครงการพระราชดําริดานสิ่งแวดลอมเพ่ือการสรางสรรค
ศิลปกรรม จิตรกรรมสํานึกตอวิกฤตการณสิ่งแวดลอม (5-31 ก.ค.52) 

มศ 6.2-17 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.5-1 สูจิบัตรนิทรรศการผลงานจากผูไดรับคัดเลือกรางวัลทุนสรางสรรค ศิลป พีระ
ศรี ครั้งที่ 9 ในโครงการเชิดชูเกียรติศิลปนยอดเย่ียมแหงประเทศไทย รางวัล ศิลป พีระศรี ประจําป 
พ.ศ.2552) 

มศ 6.2-18 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 5.4) 
มศ 6.2-19 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 2.8) 
มศ 6.2-20 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.6-2 โครงการนวัตกรรมการสรางสรรคงานศิลปะจากวัสดุภัณฑของเอสซีจี (Artist 

& Designer Workshop) และการแสดงผลงานจากโครงการ) 
มศ 6.2.-21 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.1 ในสวนของโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ "สายน้ําแหงความเงียบ" 

2-30 เมย.,7 พค.-20 มิย.53) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 6.3 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม      
(คณะวิชา/ ภาควิชา ท่ีมีผลงาน ควรแสดงผลดานนี้ดวยเพราะการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 3 ของ 
สมศ. คณะและสถาบันอาจเนนตางกันได) 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
การดําเนินการ 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

1 มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม   
2 มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนด   
3 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 1 ดาน อยาง

นอย 1 โครงการ 
  

4 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 2 ดาน อยาง
นอย 1 โครงการ 

  

5 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นมากกวาหรือเทากับ 
2 ดาน และมีการนําศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล อยาง
นอย 1 โครงการ 

  

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  5  (ระดับ)  เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  5  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  3  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  3  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
1. มีแผนดําเนนิงานดานอนรัุกษพัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณดานศิลปวัฒนธรรม (มศ 6.3.1) 
2. คณะฯ จัดใหมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน/ การสอน/ การ

วิจัย/ บริการวิชาการดานใดดานหน่ึง (มศ 6.1.3 ทุกรายการยอยและ 6.3.4) 
3.  คณะฯ จัดใหมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอ่ืน ตั้งแต 2 ดาน

ข้ึนไปและเผยแพรผลงานประยุกตจากภูมิปญญาไทยสูระดับสากล (มศ 6.3.5) 

จุดแข็ง :   
1.  คณะฯ มีแผนหรือโครงการเพ่ือการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 
2.  คณะฯ มีการบูรณาการงานทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจอ่ืนท้ัง 3 ดาน และมี

การเผยแพรสูสากล ท้ังศาสตรทางศิลปะ กับศาสตรทางสาขาอ่ืน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 6.3.1 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.1 การดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 
มศ 6.3.2 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.2 ทุกรายการยอย) 
มศ 6.3.3 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.3 ทุกรายการยอย) 
มศ 6.3.4 ทํานุฯ+บริการวิชาการ : (ใชหลักฐาน มศ 6.1.1 ในสวนของโครงการถายทอดองคความรูดานศิลปะ

และการออกแบบ เครื่องเคลือบดินเผาสูชุมชน ครั้งที่ 3) 
มศ 6.3.5 ทํานุฯ+วิจัย+การบริการวิชาการ : (ใชหลักฐาน มศ 4.1.3-2 ในสวนของโครงการออกแบบพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑใหมกับการสรางตนแบบผลิตภัณฑสูชุมชน-ช่ือใหม) 
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องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ   

ตัวบงชี้ท่ี 7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขัน
ไดในระดับสากล (การประเมินระดับคณะวิชาพิจารณาใชกรรมการประจําคณะแทนสภาสถาบัน) 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  4  ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 
1 กรรมการประจําคณะฯ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของ

คณะฯ 
  

2 กรรมการประจําคณะฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ มากกวาป
ละ 2 ครั้ง  

  

3 มีการประชุมกรรมการประจําคณะฯ อยางตํ่ารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมี
กรรมการเขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวา รอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการประจํา
คณะฯ อยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

  

4 กรรมการประจําคณะฯ จัดใหมีการประเมินผลงานของคณบดีหรือผูบริหารสูงสุดตาม
หลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 

  

5 กรรมการประจําคณะฯ มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

  

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  5  (ขอ)      เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  5  (ขอ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  5  (ขอ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  5  (ขอ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ การทบทวนวิสัยทัศน 

พันธกิจ คานิยมหลัก ที่บุคลากรมีสวนรวมในการจัดทํา ตามกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550 - 2554 (มศ 7.1.1 ทุกรายการยอย) 

2. คณะกรรมการประจําคณะฯ กํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาผลงานใหไดตาม
แผน และรายงานผลตอมหาวิทยาลัย (มศ 7.1.2 ทุกรายการยอย) 

3. คณะกรรมการประจําคณะฯ กําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการฯ รายป มีการจัดทําบันทึก
เชิญประชุม และสงใหคณะกรรมการฯ อยางนอย 7 วัน กอนการประชุมทุกคร้ัง ซ่ึงในการประชุมจะมีใบลง
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4. คณะฯ มีการประเมินบุคคลผ ู ดํารงตําแหนงบริหาร ไดแก คณบดี/ หัวหนาภาควิชา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนงบริหาร ลงวันท่ี 10 
กุมภาพันธ 2549 (มศ 7.1.4 ทุกรายการยอย) 

5. คณะฯ มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานตามกฎขอบังคับ
ตางๆ (มศ 7.1.5) 

จุดแข็ง :   
 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกจิหลักมากกวาปละ 2 คร้ัง และมีการเรงรัดใหโครงการ/  

กิจกรรมทํางานไดตามแผน 

จุดแข็ง :   
 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักมากกวาปละ 2 คร้ัง และมีการเรงรัดใหโครงการ/  

กิจกรรมทํางานไดตามแผน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
สงเสริมใหมีการวิจัยประเมนิความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แจงใหบุคลากรรับทราบ และนําผล

มาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

จุดออน :   
1. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการของคณะยังขาดการมีสวนรวม 

ของประชาคมในการจัดทําแผน 
2. ความสําเร็จในการถายทอดนโยบายหรือทิศทางการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลทั่วท้ังองคกร 

ยากตอการนําไปปฏิบัติจริง 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 7.1.1-1 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.2-1 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ /แผนยุทธศาสตร ประจําปงบฯ พ.ศ.2552) 
มศ 7.1.1-2 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.2-2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ /แผนยุทธศาสตร ประจําปงบฯ พ.ศ.2553) 
มศ 7.1.2-1 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.5-1 การติดตามความกาวหนาและรายงานผลปฏิบัติราชการ กพร.ปงบฯ พ.ศ.

2552) 
มศ 7.1.2-2 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.5-2 การติดตามความกาวหนาและรายงานผลปฏิบัติราชการ กพร.ปงบฯ พ.ศ.

2553) 
มศ 7.1.3 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.4-1 สรุปมติที่ประชุม คณะกรรมการประจําคณะฯ และคณะกรรมการบริหาร

ประจําคณะฯ ประจําป 2552) 
มศ 7.1.4-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 1378/2552 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของ
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 7.1.4-2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนงหัวหนา
ภาควิชา ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.พ.2549 (และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ) 

มศ 7.1.4-3 การดําเนินการประมวลผลการปฏิบัติราชการของคณบดี คณะมัณฑนศิลป 
มศ 7.1.5 แผนกลยุทธคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ใสสะอาด ปงบฯ พ.ศ.2552 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะวิชา 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
การดําเนินการ 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

1 มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได   

2 ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดย
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  

3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่
ยอมรับในสถาบัน 

  

4 มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และ
ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

  

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  3  (ระดับ)  เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน (กก.ปรับ) 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  4  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  4  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  4  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1. การดําเนินการในการสรรหา คณบดี หัวหนาภาค รับผิดชอบโดยงานบริหารและธุรการ สํานักงาน

เลขานุการคณะฯ และมีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได (มศ 7.2.1) 
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยูโดยคํานึงถึง

ประโยชนของคณะฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจน โดยจะมีการหารือดวย
วาจาและแจงเปนลายลักษณอักษร นําเวียนใหผูปฏิบัติงานทราบอยางท่ัวถึง (มศ 7.2.2 ทุกรายการยอย) 

3. คณะฯ  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจนและเปนท่ี
ยอมรับในสถาบัน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซ่ึงในปการศึกษา 2552 ไดถึงรอบการประเมินคณบดี และ



4. ผูบริหารของคณะฯ  มีการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร โดยไดเขารวมกิจกรรม/ โครงการอบรม- 
สัมมนา ตางๆ ท่ีดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย (ตารางท่ี 15) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 7.2.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 20 
ม.ค.47 

มศ 7.2.2-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 800/2547 เรื่อง มอบหมายอํานาจหนาที่ใหคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน 
สํานัก ศูนย และหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 18 มิ.ย.47 

มศ 7.2.2-2 คําสั่งคณะมัณฑนศิลป ที่ 33/2550 เรื่อง มอบหมายอํานาจหนาที่ใหรองคณบดี หัวหนาภาควิชา และ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ปฏิบัติราชการแทนคณบดี สั่ง ณ วันที่ 
8 พ.ค.50 

มศ 7.2.2-3 คําสั่งคณะมัณฑนศิลป ที่ 91/2552 เรื่อง มอบหมายอํานาจหนาที่ใหรองคณบดี หัวหนาภาควิชา และ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ปฏิบัติราชการแทนคณบดี สั่ง ณ วันที่ 
30 ธ.ค.2551 (มีผลนับต้ังแตวันที่ 5 ม.ค.52) 

มศ 7.2.2-4 ประกาศคณะมัณฑนศิลป เรื่อง มอบหมายหนาที่ใหหัวหนางาน สํานักงานเลขานุการคณะฯ ประกาศ 
ณ วันที่ 9 ม.ค.2551 

มศ 7.2.3 (ใชหลักฐาน มศ 7.1.4 ทุกรายการยอย) 
มศ 7.2.4 สรุปผลดําเนินงานตามนโยบายการบริหารงาน คณะมัณฑนศิลป รอบ 4 ป (มี.ค.2548- พ.ค.2553) 

 
ตัวบงชี้ 7.3  มีการพัฒนาองคกรสูองคการเรียนรู   

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

การดําเนินการ เกณฑมาตรฐาน 
ระดับ 

 มี ไมมี 
1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และ

ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของคณะฯ รับทราบ 
  

2   มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอย
กวารอยละ 50 
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การดําเนินการ 
ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน 
 มี ไมมี 

3 คณะฯ ดําเนินการกิจกรรมบรรลุเปาหมายตามแผนไมนอยกวารอยละ 100  เชนกิจกรรม
โครงการ/อบรม/สัมมนาดานการจัดการความรู   เปนตน  โดยใหพิจารณาจากจํานวน
กิจกรรมในแผนที่ไดดําเนินการทั้งหมดเปรียบเทียบกับจํานวนกิจกรรมทั้งหมดที่อยูในแผน  
คิดเปนรอยละ 

( )  

4 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  ( )  
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน

หน่ึงของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
( )  

* คณะกรรมการประเมินฯ ขอแกไขจากระดับ 5 เปน 2 เพราะมีตัวบงช้ียอยไมเปนไปตามเกณฑอยางชัดเจน 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  5  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  2  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน (กก.ปรับ) 
เปาหมายของปนี้  :  5  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  : 5   (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
  1.  คณะฯ มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู ท่ีมีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีชัดเจน 
(มศ 7.3.1 และ 7.3.2 ทุกรายการยอย) 

2.  คณะฯ มีการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู และไดเผยแพรนวัตกรรมดานการจัดการความรู
อยางสมํ่าเสมอ ในปการศึกษา 2552 ไดจัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ท้ังสายวิชาการ และสายบริหาร (มศ 
7.3.3) ไดแก โครงการจัดการความรูเพื่อจัดทําตํารา : วิชาวาดเสนมัณฑนศิลป วิชาการออกแบบเบ้ืองตน และการ
จัดทําคูมือปฏิบัติงาน (มศ 7.3.5)  

           3.  คณะฯ มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรู โดยกําหนดใหท้ัง 2
โครงการสรุปรายงานใหท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเพื่อการวางแผนงานในระยะตอไป
(มศ 7.3.4 -1 และ 7.3.5) รวมถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวของดวย (ตารางท่ี 15, มศ 7.3.3 และ 7.3.4-2) 
            4.  คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู (มศ 7.3.5) 

จุดแข็ง :   
คณะฯ อยูระหวางการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 คณะฯ ควรจัดทําแผนการจัดการความรูท่ีชัดเจน พรอมกําหนดเปาหมาย และจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานใหเกิดกิจกรรมท่ัวทั้งคณะฯ (ทุกภาค/ สาขาวิชา) 

จุดออน :   



บุคลากรสวนใหญยังไมมีความเขาใจ ยังไมเห็นความจําเปนและความสําคัญของการจัดการความรู 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :   
 คณะฯ ควรจัดโครงการเผยแพรแผนการจดัการความรู เพือ่การมีสวนรวมของประชาคม 

เอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 7.3.1 แผนการจัดการความรูและขั้นตอนการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด การจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร ปการศึกษา 2552 

มศ 7.3.2-1 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 2.6 ถึง 2.8) เปนผลจากแผนจัดการความรู ดานสนับสนุนการ
จัดพิมพตํารา, เผยแพรผลงานสรางสรรค) 

มศ 7.3.2-2 ตําราเรื่อง “เคลือบ : ดินเผา” 
มศ 7.3.3 การดําเนินโครงการ/ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะมัณฑนศิลป 
มศ 7.3.4-1 (ใชหลักฐาน มศ 5.1.7 รายงานการประชุมโครงการจัดการความรูศิลปะและการออกแบบ เพ่ือถายทอด

องคความรูสูวงวิชาการ : การผลิตหนังสือ ตํารา ตค.52-กย.53) 
มศ 7.3.4-2 (ใชหลักฐาน มศ 3.1.2-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานศูนยเรียนรูดวยตนเอง คณะมัณฑนศิลป) 
มศ 7.3.5 รายงานผลการดําเนินงานฯ การสรางและพัฒนาเครือขายการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน สํานักงาน

เลขานุการคณะมัณฑนศิลป ป 2553 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

เกณฑการประเมิน   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3- 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

การดําเนินการ เกณฑมาตรฐาน 
ระดับ 

 มี ไมมี 
1 มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ 
  

2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง 
การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผล
การปฏิบัติงานมาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการพัฒนา และรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

  

3   มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 
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การดําเนินการ 
ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน 
 มี ไมมี 

4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

  

5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ ( )  
6 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหดีขึ้น 
( )  

* คณะกรรมการประเมินฯ ขอแกไขจากระดับ 6 เปน 4 เพราะมีตัวบงช้ียอยไมเปนไปตามเกณฑอยางชัดเจน 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  5  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  4  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน (กก.ปรับ) 
เปาหมายของปนี้  :  5  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  5  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
             1.  คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อระดมความ
คิดเห็นในการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ (มศ 7.4.1) 
           2. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มีหนาท่ีจัดทําแผนสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน จัดทํา
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายคณะฯ โดยมีแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร เหมาะสมกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ โครงการพัฒนาบุคลากร 
การลาศึกษา ฝกอบรม การดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ท้ังภายในและตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ 
และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย (มศ 7.4.3 ทุกรายการยอย) 
 3.  คณะฯ จัดระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข อาทิ สวัสดิการดานพาหนะ การตรวจสุขภาพประจําป การ
รักษาความปลอดภัย การปรับปรุงสถานท่ีทํางาน โสตทัศนูปกรณ และสวัสดิการดานการเงิน (มศ 7.4.2 ทุก
รายการยอย) 
              4. คณะฯ มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน ดวยการสนับสนุนงบประมาณเขารวมและจัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากรในแตละป ไดกําหนดใหจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร และเผยแพรใหทราบท่ัวกัน
ชัดเจน (มศ 7.4.4 ทุกรายการยอย) 
                 5.  คณะฯ นําผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร (มศ 7.4.5) เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติเปนระยะ (มศ 7.4.6 ทุกรายการยอย) 

จุดแข็ง :     
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คณะฯ มีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ สรรหาบุคลากร ท่ีมีสมรรถนะเหมาะสมกับงานท่ี
ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
1.  คณะฯ ควรมีการมอบหมายภาระงานอยางเปนลายลักษณอักษรสําหรับผูไดรับแตงตั้งใน

ตําแหนงงานทุกระดับ และนํามาใชในการประเมินผลอยางเปนระบบ 
2.  คณะฯ ควรนํากระบวนการจัดการความรูมาพัฒนาบุคลากร ใหสามารถบรรลุเปาหมายและ

ตัวช้ีวัดตามแผน 
3.  คณะฯ ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจ ไปพิจารณาการสรางขวัญกําลังใจ การแกไข 

ปญหาระดับบุคคล ท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 7.4.1 แผนพัฒนาบุคลากรคณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2551-2555 
มศ 7.4.2-1 ประกาศคณะมัณฑนศิลป เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจายเงินทุนสนับสนุน เพ่ือการพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการ พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 20 ม.ค.2550 
มศ 7.4.2-2 เอกสารการดําเนินงานอันเน่ืองจาก ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาสอนพิเศษและคา

สอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 
มศ 7.4.2-3 บันทึกสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา

ของบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาเอก ลงวันที่ 3 พ.ย.51 
มศ 7.4.2-4 คําสั่งคณะมัณฑนศิลป ที่ 84/2551 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร สํานักงาน

เลขานุการคณะฯ สั่ง ณ วันที่ 16 ธ.ค.2551 
มศ 7.4.2-5 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายช่ือผูไดรับการจัดสรรทุนเสนอผลงานทางวิชาการใน

ตางประเทศ และทุนการเพิ่มพูนความรูในตางประเทศระยะสั้น รอบครึ่งปหลัง ประจําปงบฯ พ.ศ.2552 
มศ 7.4.3-1 การสนับสนุนบุคลากรดานการพัฒนาวิชาการเรียนการสอน 
มศ 7.4.3-2 รายงานการเดินทางไปราชการในตางประเทศของคณาจารย ปการศึกษา 2552 
มศ 7.4.4-1 สรุปขั้นตอนการดําเนินงานเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ กพอ.(ฉบับที่2) พ.ศ.2550 
มศ 7.4.4-2 การดําเนินงานเรื่อง การสงเสริมบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 
มศ 7.4.4-3 (ใชหลักฐานภาคเครื่องประดับ JW 2.5) 
มศ 7.4.5 รายงานผลการดําเนินงานฯ โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การปรับระบบการบริหารงานบุคคลใน

สถาบันอุดมศึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดสมรรถนะ มหาวิทยาลัยศิลปากร (23 
พย.52) 

มศ 7.4.6-1 ขอสรุปจากการประชุมภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ (20 เม.ย.53) 
มศ 7.4.6-2 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 5.1 ถึง 5.2) 
มศ 7.4.6-3 (ใชหลักฐานภาคเครื่องประดับ JW 5.1 ถึง 5.3) 

 



ตัวบงชี้ท่ี 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ปการศึกษา)  

เกณฑการประเมิน   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 
1 มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ   

2 มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ   
3 มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล   
4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล   
5 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล ( )  
6   มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของคณะฯ ผานระบบเครือขายกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
* คณะกรรมการประเมินฯ ขอแกไขจากระดับ 5 เปน 4 เพราะมีตัวบงช้ียอยไมเปนไปตามเกณฑอยางชัดเจน 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  3  (ระดับ)  เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  5  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน (กก.ปรับ) 
เปาหมายของปนี้  :  4  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  4  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
              1. คณะฯ มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  โดยไดนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการพัฒนาการบริหารจัดการของคณะฯ และพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง LAN ใช
รวมกัน (มศ 7.5.1 ทุกรายการยอย) 

2. คณะฯ มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  โดยใชระบบฐานขอมูลสวนกลางของมหาวิทยาลัย
รวมกับการจัดเก็บขอมูลภายใน เพื่อใหสามารถเช่ือมโยงและตรวจสอบขอมูลอางอิงกันได ซ่ึงประกอบดวย
ระบบบริการการศึกษา ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร และระบบเวียนเอกสาร (มศ 7.5.2 ทุกรายการ
ยอย) 

3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล ในระดับมหาวิทยาลัย โดย
บุคลากรมีรหัสผานในการเขาใชงานระบบ ซ่ึงสามารถเขาถึงฐานขอมูลไดในระดับสิทธ์ิท่ีแตกตางกัน ตาม
ลักษณะการใชงาน (มศ 7.5.3) 
               4.  มีการรับฟงปญหาท่ีพบจากผูใชงานฐานขอมูล เพื่อดูแลระบบใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง (มศ 7.5.4 ถึง .5) 
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จุดแข็ง :   
1.   คณะฯ ใชระบบฐานขอมูลของมหาวทิยาลัยเพ่ือใชประโยชนดานการบริหารจดัการคณะ  
2.   คณะฯ มีระบบฐานขอมูลท่ีครอบคลุมการดําเนนิงานทุกดานและใชรวมกับมหาวิทยาลัย 
3.   คณะฯ มีระบบฐานขอมูลท่ีมีความปลอดภัยและมีผูดูแลชัดเจน 

จุดออน :   
1. ควรปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันและมีการวิเคราะหขอมูลเพื่อรองรับการใชงานตอไป 
2.   ไมมีคณะกรรมการฯ รับผิดชอบในการจดัทําระบบฐานขอมูลของคณะฯ  

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 7.5.1-1 ฐานขอมูลการสอบรับตรง http://decentrance.su.ac.th (เปดทาง Internet) 
มศ 7.5.1-2 ระบบ LAN ไดรฟว K : หนวยงานยอย (เปดไดเฉพาะภายในคณะมัณฑนศิลป) 
มศ 7.5.2-1 ระบบบริการการศึกษา http://reg.su.ac.th 
มศ 7.5.2-2 ระบบการเงินและบัญชี MIS (เปดไดเฉพาะภายในคณะมัณฑนศิลป) 
มศ 7.5.2-3 ระบบบุคลากร Oracle (เปดไดเฉพาะภายในคณะมัณฑนศิลป พระราชวังสนามจันทร) 
มศ 7.5.2-4 ระบบเวียนเอกสารทางอิเลคทรอนิกส (เปดไดเฉพาะเคร่ืองคุณพจนี) 
มศ 7.5.3 (การดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย โดยศูนยคอมพิวเตอร) 
มศ 7.5.4 แบบประเมินผลการรายงาน การสอบวัดความรูวิชาเฉพาะ เพ่ือสมัครคัดเลือกเขาศึกษาคณะ

มัณฑนศิลป โดยสอบรับตรง ปการศึกษา 2553 
มศ 7.5.5 เอกสารการดําเนินงานเก่ียวกับปญหาจากระบบ LAN, ฐานขอมูลและคอมพิวเตอรภายในคณะฯ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคณะวิชา 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://decentrance.su.ac.th/
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การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 
1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิเอกสาร

สิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ 
  

2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน
โดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง 

  

3 มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

  

4 มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งท่ีเปนทางการและ 
ไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ืองและชัดเจน 

  

5 มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน   
* คณะกรรมการประเมินฯ ระบุวาควรอางอิงหลักฐานในสวนการดําเนินงานของคณะฯ ที่มีอยู 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  5  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  5  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  5  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  5  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :    
           1.  คณะฯ มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกนักศึกษา คณาจารย ประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทาง
ตางๆ อาทิ เอกสารส่ิงพิมพ เว็บไซต การจัดนิทรรศการ จดหมายขาวคณะฯ ขาวมหาวิทยาลัยฯ แผนพับ 
บอรด ส่ือโทรทัศน และงานแถลงขาวโครงการตางๆ (มศ 7.6.1 ทุกรายการยอย) 
           2.  คณะฯ มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผย และเปนท่ีรับรูกันโดย
ท่ัวอยางนอย 3 ชองทาง ไดแก จดหมาย โทรศัพท  เว็บบอรด เพื่อรับเร่ืองจากประชาชน (มศ 7.6.2 ทุก
รายการยอย) 
         3.  คณะฯ มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีผูรับผิดชอบในแตละ
ภารกิจและมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  มอบหมายตามภารกิจของแตละบุคคล (มศ 7.6.3) 
          4.   คณะฯ มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ท้ังท่ีแตงต้ังเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการ
ดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน (มศ 7.6.4) 
         5.  คณะฯ มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน เพื่อสรุปความกาวหนา/
แลวเสร็จของการดําเนินงานตามแผน (มศ 7.6.5) 

จุดแข็ง :  
 1. มีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

2. มีระบบรับฟงความคิดเหน็ผานชองทางท่ีเปดเผย 
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3. คณะฯ มีโครงการ/ กิจกรรมดานตางๆ ท่ีสงเสริมการเขามามีสวนรวมของบุคคลภายนอก เชน 
บุคคลในแวดวงวิชาชีพดานศิลปะและการออกแบบ  ชุมชน (ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย, DOY 2009 เปนตน) 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 1. ควรเผยแพรขอมูลความสําเร็จในผลงานทางวิชาการตางๆ ของบุคลากรรวมถึงนักศึกษา ในส่ือ
ตางๆ และเว็บไซตอยางท่ัวถึง 
 2. คณะฯ ควรมีแผนปฏิบัติท่ีเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพฒันา
มหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 7.6.1-1 (ใชหลักฐาน มศ 2.12-4 ขาวคณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2552) 
มศ 7.6.1-2 เว็บบอรดคณะมัณฑนศิลป http://www.decorate.su.ac.th 
มศ 7.6.1-3 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.1 และ มศ 3.2.2 เฉพาะสูจิบัตรนิทรรศการตางๆของคณะฯ) 
มศ 7.6.2-1 (ใชหลักฐาน มศ 2.12-4 ขาวคณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2552) 
มศ 7.6.2-2 (ใชหลักฐาน มศ 2.12-5 ขาวมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552) 

มศ 7.6.2-3 (ใชหลักฐาน มศ 7.5.4 แบบประเมินผลการรายงาน การสอบวัดความรูวิชาเฉพาะ เพ่ือสมัครคัดเลือก
เขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป โดยสอบรับตรง ปการศึกษา 2553) 

มศ 7.6.3 (ใชหลักฐาน มศ 2.1.4 การดําเนินงานเรื่อง การสอบรับตรง สําหรับปการศึกษา 2553) 
มศ 7.6.4 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 ประกาศ 

ณ วันที่ 14 ส.ค.49 
มศ 7.6.5 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.2-2 รายงานประเมินโครงการเสนทางสูระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 5) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.7  รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (นบัรวมอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ สามารถนับซํ้าไดหากผูนั้นไดรับหลายรางวัล) 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.1 – รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 และ 

2.อยางนอยรอยละ 50 ของผูที่ไดรับรางวัลในขอ 1 เปน
รางวัลดานการวิจัย 
หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  2.70  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  6.33  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน (กก.ปรับ) 
เปาหมายของปนี้  :  1.00  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  1.00  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :    
 ในปการศึกษา 2552 คณะฯ  มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 79 คน มีจํานวนรางวัลผลงานทาง
วิชาการ/ วิชาชีพในระดับชาติ 5 รางวัล  จากอาจารย 3 คน (คณะกรรมการประเมินฯ ไมนับรางวัลจาก
ผลงานสรางสรรค 1 รางวัล  และไมถือเปนระดับชาติอีก 1 รางวัล  จึงปรับลดจํานวนอาจารยจาก 4 คน)  
และเปนรางวัลระดับนานาชาติ 3 รางวัล จากอาจารย 2 คน (ปรับลดจํานวนอาจารยจาก 3 คน  เพราะมีรางวัล
ประเภททีมคู 1 รางวัล)  คิดเปนรอยละของรางวัลตอจํานวนอาจารยเทากับ 10.13 โดยรอยละของอาจารยท่ี
ไดรับรางวัลเทากับ 6.33 (มศ 7.7 ทุกรายการยอย) 

จุดแข็ง : 
 คณาจารยมีความสนใจและไดรับเชิญเขารวมเสนอผลงานทางวิชาการ และผลงานสรางสรรค ท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติอยางตอเนื่อง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 สนับสนุนใหคณาจารยเสนอผลงานวิจัย/ สรางสรรคอยางตอเนื่อง  เพือ่ใหมีโอกาสรับการพิจารณา/ 
คัดเลือกใหไดรับรางวัลท่ีเกีย่วของ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 7.7-1 (ใชหลักฐาน มศ 2.12-1  ในสวนที่แสดงในตารางที่ 35ของรายงานประจําปและประเมินตนเองฯ ฉบับน้ี) 
มศ 7.7-2 (ใชหลักฐานภาคเครื่องเคลือบ CM 5.3 ถึง 5.4) 
มศ 7.7-3 เกียรติบัตร อ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ  ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ 

 

 



ตารางที่ 37  ตารางแสดงจํานวนอาจารยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ 

จํานวนรางวัลผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

จํานวน
อาจารยประจํา
และนักวิจัย
ทั้งหมด (รวม
ปฏิบัติจริงและ
ลาศึกษาตอ) 

ชื่ออาจารยจําแนกตาม วัน เดือน ป 
ชื่อรางวัล หนวยงานที่ใหรางวัล 

ภาควิชา/สาขาวิชา ที่ไดรับรางวัล 
ป 52 

(ปจจุบัน) 
ป 50 ป 51 ป 50 ป 51 

ป 52 
(ปจจุบัน) 

    3 2  - -  ผลเมื่อ 2 ปการศึกษาที่แลว 

ออกแบบนิเทศศิลป           

1. ผศ. สุพจน สิงหสาย1 รางวัลที่ 2 (รางวัลสนับสนุนจาก
ธนาคารกรุงไทย) 

การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้ง
ที่ 55  ป 2552 

3 ก.ย.52 
   

 
   

2. ผศ.อาวิน  อินทรังษี1 ผลงานระดับคุณภาพ การ
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ 
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด ในเครือ การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค 

17 ก.ย.52 * ไมนับเปน
ระดับชาติ 

   

   

     

   
กรมบัญชีกลาง 9 พ.ย.52 รองชนะเลิศ (อันดับ 1) การ

ประกวดตราสัญลักษณ
กรมบัญชีกลาง 

ออกแบบผลิตภัณฑ           

3.  อ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ 15-17 ต.ค.52 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมกับ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 

เสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบ
โปสเตอร  การประชุมนักวิจัยรุน
ใหม พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 
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จํานวนรางวัลผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ชื่ออาจารยจําแนกตาม 
ภาควิชา/สาขาวิชา 

ชื่อรางวัล หนวยงานที่ใหรางวัล 
วัน เดือน ป 
ที่ไดรับรางวัล 

จํานวน
อาจารยประจํา
และนักวิจัย
ทั้งหมด (รวม
ปฏิบัติจริงและ
ลาศึกษาตอ) 

ป 50 ป 51 
ป 52 

(ปจจุบัน) 
ป 50 ป 51 

ป 52 
(ปจจุบัน) 

ประยุกตศิลปศึกษา           

4. ผศ.ประภากร  สุคนธมณี1 ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
หัตถกรรมดานสิ่งทอในกลุมยุ
วชางหัตถศิลป ป 2009 

ASEAN Handicraft Promotion 
and Development Association 

     

  

 

           

เครื่องเคลือบดินเผา           

5. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ1, 2 ทุนสรางสรรคศิลปกรรมศิลป พี
ระศรี ครั้งที่ 10 

โครงการเชิดชูเกียรติศิลปนยอด
เยี่ยมแหงประเทศไทย  รางวัล
ศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ.2553 

4 เม.ย.53 * ไมเปน
งานวิจัย 

   

      

6. ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม 
7. ผศ.สืบพงศ  เผาไทย1 

รับคัดเลือกเขารวมแสดงผลงาน
ในงาน Modern Pot Art, 2nd 
China (Shanghai) International 
Modern Pot Art Bienial 
Exhibition 2010 

  * เปนรางวัล
ประเภททีม 

     

 
 

รวมของคณะฯ 8 รางวัล (10.13%) * ปรับลดอาจารย 7 คน  เปน 6 คน (6.33) 79 3 2 5 - - 3 

หมายเหตุ 1  นับจํานวนรางวัลใหตัวบงชี้ 2.12 ในฐานะศิษยเกาดวย  2  เปนรางวัลจากผลงานวิจัยสรางสรรค
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ตัวบงชี้ท่ี 7.8  มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา    

เกณฑการประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
การดําเนินการ 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหาร
ระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง 

  

2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคญัของ
ปจจัยเสีย่ง 

  

3 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการ
บริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรม 

  

4 มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง   
5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทาง

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสูงสุดของคณะฯ  

  

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  5  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  5  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  4  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  4  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.  คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกงาน

ในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการ (มศ 7.8.1) 
2.   คณะฯ มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบ สรางความเสียหายหรือลดโอกาสท่ีจะ

บรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง (มศ 7.8.2) 
3.  คณะฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยใชกระบวนการตรวจสอบภายในดวย (มศ 7.8.3) 
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4.   คณะฯ มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีไดกําหนดไว มีการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน ถึงระดับหนวยงานยอย (มศ 7.8.4) 
               5.   คณะฯ มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง โดยประเมินผลความสําเร็จ 
ปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของคณะฯ (มศ 7.8.5 ทุกรายการยอย) 

จุดแข็ง:     
 มีแผนการบริหารความเส่ียงโดยหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยเปนผูตรวจสอบทุกรอบ
ปงบประมาณ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
1.  จัดใหมีการเผยแพรแผนบริหารความเส่ียงผานเอกสารขาวคณะฯ 

 2.  ควรจัดกจิกรรมท่ีสงเสริมประสิทธิภาพในการส่ือสารระหวางหวัหนาภาควิชาและคณาจารย 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 7.8.1 คําสั่งคณะมัณฑนศิลป ที่ 81/2551 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานระบบบริหารความเสี่ยง สั่ง ณ วันที่ 15 ธ.ค.
2551 

มศ 7.8.2 รายงานการประชุมคณะทํางานระบบบริหารความเสี่ยง ปงบฯ พ.ศ.2552 
มศ 7.8.3 แผนบริหารความเสี่ยง ปงบฯ พ.ศ.2552-2553 
มศ 7.8.4 รายงานผลกระบวนการควบคุมภายในและเอกสารท่ีเก่ียวของ ปงบฯ พ.ศ.2552 
มศ 7.8.5-1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ คณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2552 
มศ 7.8.5-2 สรุปการประชุมรองคณบดี คณะมัณฑนศิลป ป 2552-2553 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับคณะวิชาสูระดับบุคคล 
การคิดรอบ : ปการศึกษา 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
การดําเนินการ 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

1 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในคณะฯ   
2 มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะฯ    
3 มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะฯ   
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การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 
4 มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา 

โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยง
กับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน 

( ) 
 

5 มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ
เทียบเทา  

 
 

6 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดับตางๆ  

 
 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง   

8 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเช่ือมโยงกับระบบการสราง
แรงจูงใจ 

 
 

* คณะกรรมการประเมินฯ ขอแกไขจากระดับ 8 เปน 3 เน่ืองจาก strategy map ที่มี (เกณฑขอ 4) ไมไดแสดงความเช่ือมโยง
จากยุทธศาสตรมาสูแผนโครงการ/ กิจกรรม 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  8  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  3  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน (กก.ปรับ) 
เปาหมายของปนี้  :  8  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  8  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 1.  คณะฯ กําหนดแนวทางการดําเนินงานในการประเมินผลภายในคณะฯ  เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงานใหไดตามแผน (มศ 7.9.1 ถึง .2) 
 2.  คณะฯ ไดรายงานขอมูล และต้ังเปาหมายของตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานชัดเจน ไดแก แผนการ
ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการประจําป  ท่ีสอดคลองกับแผนระดับมหาวิทยาลัย (มศ 7.9.5 ทุกรายการ
ยอย) 
 3.  คณะฯ มีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) เปนลายลักษณอักษร และเผยแพรให
บุคลากรไดรับทราบ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ (มศ 7.9.4) 
 4.  คณะฯ ไดยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร โดยมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระหวางอธิการบดีกับคณบดี และภายในคณะฯ ระหวางคณบดีกับหัวหนาภาค/ สาขาวิชา (มศ 7.9.3 และ 
7.9.6 ทุกรายการยอย) 
 5.  คณะฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายในคํารับรองของผูบริหารคณะฯ 
/ภาควิชา ตามแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แผนการประเมินผลตามตัวช้ีวัดของ กพร. และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะฯ ท่ีสอดคลองกับระดับมหาวิทยาลัย (มศ 7.9.5 ทุกรายการยอย) 
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 6.  คณะฯ ไดรับการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองกับ
มหาวิทยาลัย และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองตางๆ ใหมหาวิทยาลัย
รับทราบ (มศ 7.9.5 ทุกรายการยอย) 

จุดแข็ง :     
1. คณะฯ มีแผนปฏิบัติงานท่ีมีตัวชี้วดัความสําเร็จและคาเปาหมายท่ีสามารถติดตามประเมินผลได 

อยางชัดเจน  และรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัยตามกําหนด 
2. คณะฯ มีการถายทอดตัวช้ีวดัและเปาหมายของแผนฯ ใหบุคลากรรับทราบ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 7.9.1 บันทึกสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0520.101.5/ ว 524 เรื่อง ขอเชิญประชุม
คณะกรรมการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบฯ พ.ศ.2552 ครั้งที่ 3/ 2552 ลงวันที่ 
12 ต.ค.52 (วาระในสวนของแผนตามปฏิทิน) 

มศ 7.9.2 ขอมูลการตอบรับการประชุมคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบฯ 
พ.ศ.2552 

มศ 7.9.3-1 คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับคณะฯ ประจําปงบฯ พ.ศ.2552 
มศ 7.9.3-2 คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับคณะฯ ประจําปงบฯ พ.ศ.2553 
มศ 7.9.4 โครงสรางการบริหารคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร (Strategy Map) 
มศ 7.9.5-1 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.5-1 การติดตามความกาวหนาและรายงานผลปฏิบัติราชการ กพร.ปงบฯ พ.ศ.

2552) 
มศ 7.9.5-2 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.5-2 การติดตามความกาวหนาและรายงานผลปฏิบัติราชการ กพร.ปงบฯ พ.ศ.

2553) 
มศ 7.9.6-1 คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับภาควิชา ประจําปงบฯ พ.ศ.2552 
มศ 7.9.6-2 คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับภาควิชา ประจําปงบฯ พ.ศ.2553 
มศ 7.9.7-1 (ใชหลักฐาน มศ 7.9.1) 
มศ 7.9.7-2 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.5-1 การติดตามความกาวหนาและรายงานผลปฏิบัติราชการ กพร.ปงบฯ พ.ศ.

2552) 
มศ 7.9.7-3 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.5-2 การติดตามความกาวหนาและรายงานผลปฏิบัติราชการ กพร.ปงบฯ พ.ศ.

2553) 
มศ 7.9.8 (ใชหลักฐาน มศ 7.9.1 ในสวนของการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย) 
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและการงบประมาณ (การคิดรอบป : ใชปงบประมาณ) 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

เกณฑประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
การดําเนินการ 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย   
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชอยางมี

ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

  

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะการเงิน 

  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง   
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงขององคการอยางตอเน่ือง 

  

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจสอบ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่คณะฯ กําหนด 

  

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

  

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  7  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  7  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  7  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  7  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 1.   คณะฯ จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับภารกิจ 4 ดานและกับทิศทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ และเปาหมายท่ีชัดเจน (มศ 8.1.1) 

2.   คณะฯ จัดหาทรัพยากรการเงิน แผนการจัดสรร และมีการวางแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได (มศ 8.1.2 ทุกรายการยอย) 
 3.   คณะฯ ใชระบบฐานขอมูล (MIS) ของมหาวิทยาลัย ในการวิเคราะหสถานะทางการเงินของ
หนวยงาน พรอมนําไปใชในการวางแผนและตัดสินใจของผูบริหาร (มศ 8.1.3 ทุกรายการยอย) 
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4.   คณะฯ จัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ โดยเสนอผูบริหารเปนประจําทุกรายไตรมาส 
พรอมท้ังขอมูลอุปสรรค ปญหา และแนวทางแกไข (มศ 8.1.4 ทุกรายการยอย) 

5.  คณะฯ นําขอมูลทางการเงินไปวิเคราะหคาใชจาย และสถานะทางการเงิน รวมทั้งการประเมิน
ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง (มศ 8.1.5 ทุกรายการยอย)  

6.  คณะฯ ไดรับการตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงาน เร่ืองงบประมาณ จากสํานักงานตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย  และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑของ
กระทรวงการคลัง จัดทําทะเบียนคุมการใชจายงบประมาณทุกประเภท โดยแตงตั้งผูรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบเงินทดรองจาย พรอมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน ท้ังนี้ มีการรายงานผลกลับมาและแจง
ใหมหาวิทยาลัยทราบเปนประจําทุกป (มศ 8.1.6 ทุกรายการยอย) 

จุดแข็ง :  
1.   คณะฯ มีระบบฐานขอมูล MIS ดานการเงิน เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลรายรับ/รายจายเปน

หมวดหมูตามระบบและรายงานขอมูล ทําใหการใชขอมูลการเงินถูกตองและแมนยํา ซ่ึงสงผลใหคณะ
ผูบริหารสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม 

2.   คณะฯ มีการติดตาม เรงรัด และรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสมํ่าเสมอทุกไตรมาส 
โดยแยกตาม 4 ภารกิจหลัก 

3.   คณะฯ มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบในการตรวจสอบเงินทดรองจาย และทะเบียนคุมการใชจาย
งบประมาณอยางเปนระบบและโปรงใสและมีการตรวจสอบการเงินจากหนวยงานตรวจสอบภายในเปน
ประจําทุกป 

จุดออน :  
การจัดทําคําของบประมาณไมไดรับการสนับสนุนในบางรายการ เนื่องจากขาดรูปแบบครุภัณฑ/

การกอสรางตามเกณฑท่ีกําหนด 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
1.  ควรจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบคําของบประมาณใหครบถวนตามเกณฑ 

รายการเอกสารหลักฐาน  
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 8.1.1 แผนกลยุทธทางการเงิน คณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2552-2553 
มศ 8.1.2-1 การบริหารการเงิน คณะมัณฑนศิลป ปงบฯ พ.ศ.2553 
มศ 8.1.2-2 ประกาศคณะมัณฑนศิลป เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินรายรับของโครงการพิเศษในสวน

ของคณะมัณฑนศิลป (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 11 ก.ย.52 
มศ 8.1.2-3 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 11/ 2552 และคณะกรรมการบริหาร

ประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/ 2552 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.52 เรื่อง การจัดสรรงบฯ สําหรับจัดซื้อวัสดุ
การศึกษา ปงบฯ พ.ศ.2553 ลงวันที่ 24 ธ.ค.52 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 8.1.3-1 รายงานคาใชจายเงินงบฯ แผนดิน ปการศึกษา 2552 (รายเดือน) 
มศ  8.1.3-2 การติดตามสถานะการเบิกจายเงินงบฯ รายจายลงทุนประจําปงบฯ พ.ศ.2552 (รอบ 6, 9 

และ 12 เดือน) 
มศ 8.1.4-1 แผนปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบฯ และรายงานผลการใชจายงบฯ (ไตรมาสท่ี 1-4) 

ประจําปงบฯ พ.ศ.2552 
มศ 8.1.4-2 แผนปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบฯ และรายงานผลการใชจายงบฯ (ไตรมาสท่ี 1-4) 

ประจําปงบฯ พ.ศ.2553 
มศ 8.1.4-3 บันทึกคณะมัณฑนศิลป เรื่อง ขอการแจงยอดบัญชีหอศิลปะและการออกแบบ ประจําเดือน 

ก.ค.-ก.ย.52 (ไตรมาสที่ 3) ลงวันที่ 30 ก.ย.52 
มศ 8.1.5-1 รายละเอียดงบฯ รายจายจากเงินรายได ประจําปงบฯ พ.ศ.2552 
มศ 8.1.5-2 รายละเอียดงบฯ รายจายจากเงินรายได ประจําปงบฯ พ.ศ.2553 
มศ 8.1.6-1 รายละเอียดคําขอต้ังงบฯ รายจาย ประจําปงบฯ พ.ศ.2552 
มศ 8.1.6-2 รายละเอียดคําขอต้ังงบฯ รายจาย ประจําปงบฯ พ.ศ.2553 
มศ 8.1.7-1 (ใชหลักฐาน มศ 7.8.5-1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ คณะมัณฑนศิลป ป

การศึกษา 2552) 
มศ 8.1.7-2 (ใชหลักฐาน มศ 7.8.5-2 สรุปการประชุมรองคณบดี คณะมัณฑนศิลป ป 2552-2553) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน 

เกณฑประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
การดําเนินการ 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะฯ    
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะฯ    
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน   
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน   
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น ( )  

* คณะกรรมการประเมินฯ ขอแกไขจากระดับ 5 เปน 4 เพราะตัวบงช้ียอยขอ 5 ไมเปนไปตามเกณฑอยางชัดเจน คือ ไมมีผล
วิเคราะหมูลคาที่ประหยัดได 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  5  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  4  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน (กก.ปรับ) 
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เปาหมายของปนี้  :  5  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  5  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 1.  คณะฯ มีการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของคณะฯ โดยคณะกรรมการวางแผนและ
พัฒนา เพื่อกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของคณะฯ รวมทั้งการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
รวมกับหนวยงานอ่ืน (มศ 8.2.1 ทุกรายการยอย) 

2.  คณะฯ นําผลท่ีไดจากการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรภายในคณะฯ ไปวางแผนกลยุทธ
การบริหารงานการใชทรัพยากรใหสอดคลองกับสภาพจริง  ไดแก  การจัดหองเรียน การจัดพาหนะ และการ
ใหบริการหอศิลปะและการออกแบบ (มศ 8.2.2 ทุกรายการยอย) 
 3.  คณะฯ วางแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย มีการกําหนดกลไก
การบริหาร และการใชทรัพยากรที่เปนรูปธรรม โดยมีระเบียบการขอใชสถานท่ีประกาศไวชัดเจน มีการ
จัดทําแผนการใชทรัพยากร และมีระบบการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน โดยจัดใหมีการ
ประเมินผลทุกโครงการ (มศ 8.2.3) 
 4.   คณะฯ วางแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกําหนดกลไกการ
ดําเนินงาน การบริหารและใชทรัพยากรรวมกัน ใหสอดคลองกับพันธกิจของคณะฯ และมีการติดตาม
ประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน (มศ 8.2.3) โดยปรากฏในโครงการ/ กิจกรรมความรวมมือตางๆ 
 5.   คณะฯ มีการวิเคราะหผลการประหยัดท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน ไดแก การจัดพาหนะ
แกอาจารยเดินทางไป-กลับรวมกัน การขอใชสถานท่ีสอบจากโรงเรียนในสังกัดของรัฐ แลวรายงานผลให
ผูบริหารทราบ (มศ 8.2.5 ทุกรายการยอย) 

จุดแข็ง :  
1.  คณะฯ มีการสํารวจวิเคราะหและจัดทําแผน และนําผลท่ีไดไปวางแผนกลยุทธการใชทรัพยากร

รวมกัน  
2.  การวิเคราะหผลการใชทรัพยากรรวมกันพบวา เกดิความคุมคาและประสิทธิภาพในการใช

ทรัพยากรและเกิดความรวมมือระหวางหนวยงาน 
 3.  คณะฯ มีการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายนอก และเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขาใช
สถานท่ีของคณะฯ โดยมีระเบียบการขอใชท่ีชัดเจน เชน ในการจดัสอบรับตรงโดยขอใชหองสอบของ
โรงเรียน ซ่ึงมีการสนับสนุน และแลกเปล่ียนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการดําเนนิงาน  

4.  ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ จัดใหมีการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานภายนอกท่ีมีการ
อบรม หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงสามารถลดคาใชจาย และเปดโอกาสใหมีความหลากหลายของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน   

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
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 ควรมีการเผยแพรขอมูลการบริหารทรัพยากรของคณะฯ ทางเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธใหทราบ
ท่ัวกัน 

รายการเอกสารหลักฐาน  
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 8.2.1-1 (ใชหลักฐาน มศ 7.8.5-1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ คณะมัณฑนศิลป ป
การศึกษา 2552) 

มศ 8.2.1-2 (ใชหลักฐาน มศ 2.2.3-1 ถึง -2 รายการคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการและศูนยเรียนรู) 
มศ 8.2.1-3 รายงานการเงิน คณะมัณฑนศิลป ประจําเดือน พ.ค.53 
มศ 8.2.2-1 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดบริการหองเรียน หองปฏิบัติการ คณะมัณฑนศิลป ภาคตน ป

การศึกษา 2552 
มศ 8.2.2-2 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดบริการหองเรียน หองปฏิบัติการ คณะมัณฑนศิลป ภาคปลาย 

ปการศึกษา 2552 
มศ 8.2.2-3 คูมือการปฏิบัติงาน : การใหบริการยานพาหนะ คณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2552 
มศ 8.2.3 แผนงานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน ปการศึกษา 2552 
มศ 8.2.4 (ใชหลักฐาน มศ 8.2.3) 
มศ 8.2.5-1 การดําเนินงานเรื่อง การใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
มศ 8.2.5-2 (ใชหลักฐานภาคเครื่องประดับ JW 5.4 ถึง 5.5) 
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องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
ตัวบงชี้ท่ี 9.1  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 

การดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
คณะฯ 

  

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของมคณะฯ ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ 

  

3 
 

มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  

4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเน่ืองเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการ
ติดตาม) 

  

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน   

6 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้ง
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะฯ และสถาบัน  

  

7 มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

  

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  6  (ระดับ) (คณะฯ ปรับ) เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  7  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  6  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  6  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1.  คณะฯ ไดดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมี

ระบบและกลไกการควบคุม  ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดําเนินงาน มีการแตงต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ทําหนาท่ีกํากับและติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพตามนโยบายของคณะฯ  มี



 

 
 

 

138

2.  คณะฯ  มีการประชุมระดมความคิด เพื่อพัฒนาการดําเนินงานตามตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่
สอดคลองกับมาตรฐานอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง (มศ 9.1.2 ทุกรายการยอย) โดยหนวยประกันคุณภาพ
การศึกษารับผิดชอบติดตาม การรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานปกติ ตามแนวทางของ สกอ.ซ่ึงสอดคลองกับ
การประเมินคุณภาพภายนอก (มศ 9.1.3) 

3.  คณะฯ ไดประชาสัมพันธความเคล่ือนไหวดานประกันคุณภาพใหบุคลากรทราบโดยผานส่ือ
หลายทาง เชน จดหมายขาวของคณะฯ เว็บไซตคณะฯ และติดบอรดประชาสัมพันธ พรอมท้ังสงเสริมให
บุคลากรไปรวมประชุม/ อบรม/ สัมมนาท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา (มศ 9.1.4-3 และตาราง
ท่ี 15) 

4.  คณะฯ ใหความสําคัญกับการนําผลการประเมินตนเองและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนําเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อกําหนดนโยบาย และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
พิจารณาวางแผนดานงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา (มศ 9.1.4-1 ถึง -2 
และ มศ 9.1.5) 
 5.  คณะฯ ไดใชฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยท่ีสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ ซ่ึงครอบคลุม
งานดานตางๆ ไดแกระบบบริการการศึกษาและประเมินการเรียนการสอน ระบบบัญชี งบประมาณและ
พัสดุ ทะเบียนบุคลากร ฐานขอมูลวิจัยและงานสรางสรรค การว ียนเอกสาร และฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Online system (มศ 9.1.6 ถึง .7)  

จุดแข็ง :  
1. คณะฯ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการแตงต้ัง 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ และสํานักงานเลขานุการ  
2. คณะฯ มีการนาํผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอกมาพัฒนาปรับปรุงการ 

ดําเนินงาน โดยมอบหมายผูรับผิดชอบแตละภารกิจท่ีเกีย่วของ และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

จุดออน :  
1. คณะฯ มีพัฒนาดานประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง แตยังขาดความเช่ือมโยง 

 ของขอมูลท่ีจะใชมาสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ   

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 9.1.1 การดําเนินงานกอน/ ระหวาง/ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คําสั่งและ
บันทึกที่เก่ียวของ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 9.1.2-1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมัณฑนศิลป 
มศ 9.1.2-2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป 
มศ 9.1.3 คูมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จัดทําโดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร 
มศ 9.1.4-1 รายงานประจําปและประเมินตนเอง คณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2551 
มศ 9.1.4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2551 ตามมาตรฐานสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มศ 9.1.4-3 เว็บไซตคณะมัณฑนศิลป http://www.decorate.su.ac.th 
มศ 9.1.5 การติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ตามผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2551 รอบที่ 1-2 
มศ 9.1.6 ฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) http://www.cheqa.mua.go.th 
มศ 9.1.7 การมอบหมายหนวยงาน บุคคล รับผิดชอบตัวบงช้ีในระบบประกันคุณภาพการศึกษา ป 2552 

 
ตัวบงชี้ท่ี 9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกนัคุณภาพแกนักศึกษา (ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4-5 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอแรก 

 

การดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

1 มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา   
2 มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรม

นักศึกษา 

  

3 มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน   
4 นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือ

โครงการนักศึกษา 

  

5 นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
รวมระหวางสถาบันดวย 

  

6 มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ 
และในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 

  

7 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพที่เก่ียวของกับนักศึกษาอยางตอเน่ืองโครงการในปตอไป 

  

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  6  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  7  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
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เปาหมายของปนี้  :  7  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  7  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
1.  มหาวิทยาลัยไดเผยแพรความรูความเขาใจเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา โดยระบุลงในคูมือ

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 สําหรับคณะฯ มีการใหความรูดานการประกันคุณภาพรวมกับการจัด
โครงการ/ กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษา เชน นําวงจรคุณภาพมาใชในการทํากิจกรรมนักศึกษา ตั้งแตการ
วางแผนงาน การดําเนินงานท่ีมีวัตถุประสงค เปาหมายและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเรียนรูการ
ทํางานเปนทีม การระบุผลสําเร็จของการทํากิจกรรม และนําผลไปใชปรับปรุงการทํางาน (มศ 9.2.1 ถึง .3) 

2.  ฝายกิจการนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมฝกทักษะท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ ในการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา เชน กําหนดใหคณะกรรมการ/ ผูรับผิดชอบ มีการต้ังงบประมาณท่ีชัดเจน หลังดําเนินการ
เสร็จส้ินจะนําเสนอสรุปรายงานประเมินโครงการ โดยกํากับติดตามใหเปนวงจรคุณภาพ PDCA สอดแทรก
อยูในกระบวนงาน  การประเมินและเปาหมาย  ตลอดจนผลผลิตและผลลัพธของโครงการ (มศ 9.2.4 ถึง .5) 

3.  คณะฯ มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ีนักศึกษาดําเนินการ โดยมี
บุคลากรท่ีรับผิดชอบชัดเจนท้ังอาจารยท่ีปรึกษาโครงการและประธานโครงการท่ีถูกคัดสรรจากกลุม (มศ 
9.2.6 ถึง .7)  

จุดแข็ง :  
มหาวิทยาลัยและคณะฯ มีการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพอยาง 

ตอเนื่องและท่ัวถึง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
1. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธใหนักศึกษาใหมทราบถึงประโยชนการประเมินผลการสอน  

Online เพ่ือปลูกฝงการใหใหนักศึกษาตระหนักถึงผลดําเนินงานและผลลัพธของโครงการ/ กิจกรรมที่ตนมี
สวนเกี่ยวของ 

2. คณะฯ ควรสงเสริมกิจกรรมท่ีพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค 
เพิ่มข้ึนและวิเคราะหสัดสวนของกิจกรรมใหพัฒนานักศึกษาครบท้ัง 5 ดานอยางเหมาะสม 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 9.2.1 บันทึกสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0520.101.5/ ว 070 เรื่อง รายงานผลโครงการ “Cool 
Down the Earth” ลงวันที่ 9 ก.พ.53 

มศ 9.2.2 (ใชหลักฐาน มศ 3.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา) 
มศ 9.2.3 (ใชผลสัมภาษณคณะกรรมการนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป) 
มศ 9.2.4 (ใชหลักฐาน มศ 3.2.2 การดําเนินงานเรื่อง การขออนุมัติ รับการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 9.2.5 (ใชหลักฐาน มศ 3.2.2 ในสวนของกิจกรรม "แบงปนนํ้าใจจากพ่ีศิลปากรสูนอง" 20-22 มิย.52, 
นิทรรศการ Gems & Jewelry Creation Project 2009 13 สค.52, โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดาน
เครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน ครั้งที่ 3 เตาฟน มค.-กค.53) 

มศ 9.2.6 (ใชหลักฐาน มศ 3.2.3 รายงานประเมินโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2552 ทุกรายการยอย) 
มศ 9.2.7 (ใชหลักฐาน มศ 3.2.3 รายงานประเมินโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2552 ทุกรายการยอย) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 

การดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและ
สถาบันอยางตอเน่ือง 

  

2 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน 

  

3 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เก่ียวของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 

  

4 มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเน่ือง   
5 มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น  หรือมกีารจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 

เพ่ือการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ 

  

* คณะกรรมการประเมินฯ ขอแกไขระดับ 5 เปน 4 เพราะตัวบงช้ียอยขอ 5 ไมเปนไปตามเกณฑอยางชัดเจน คือ บุคลากร
คณะฯ ไดรับเชิญไปเปนกรรมการประเมินหนวยงานภายนอก ยังไมเปนนวัตกรรมที่ชัดเจน 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  5  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  4  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  : 3   คะแนน (กก.ปรับ) 
เปาหมายของปนี้  :  5  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  5  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
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1.  คณะฯ  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องโดยมีนโยบาย
การประกันคุณภาพ  แผนงาน  คณะกรรมการเพ่ือกํากับติดตามผลอยางตอเนื่อง  และรายงานผลใหผูบริหาร
รับทราบ (มศ 9.1.1) 

2.  คณะฯ  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาในปท่ีผานมา พิจารณาจัดทําแผนโดยมีการปรับ
โครงสรางภายในสํานักงานเลขานุการ  การแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจากตัวแทนของ
ภาควิชาและหนวยงาน เพื่อใหครอบคลุมพันธกิจของคณะฯ และรองรับการประเมินภายนอก ตาม
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย (มศ 9.1.2 ทุกรายการยอย) 

3.  คณะฯ  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอผูบริหารมหาวิทยาลัย ในรูปเอกสาร และ
สาธารณชนโดยผาน Website ของคณะฯ (http://decorate.su.ac.th) จดหมายขาวและเว็บไซตของสํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา http://www.qa.su.ac.th (มศ 9.3.1) 

4.  คณะฯ  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดังปรากฏใน
เอกสารรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (รายงานประจําปและประเมินตนเอง 2 
ปการศึกษา 2551) และไดจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามนําผลการประเมินมาระดม
ความคิดเห็นอยางมีสวนรวม และนําไปสูการวางแผนปรับปรุงคุณภาพในฝายท่ีเกี่ยวของ (มศ 9.1.5 และ
ตารางท่ี 17) 
 5.   คณะฯ  มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีสวนรวมของบุคลากรทุก
ระดับอยางตอเนื่อง เปนแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ (มศ 9.1.7 และ 9.3.1) 

จุดแข็ง :  
1. คณะฯ มีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและท่ัวถึง และมีระดับความสําเร็จเปนไป 

ตามเปาหมายท่ีคณะฯ กําหนด 
2. คณะฯ มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยการประชุมในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาไดมีการ 

พิจารณาคัดเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีดําเนินการมาอยางตอเนื่องและเกิดผลดี และใหผูปฏิบัตินั้นๆ ถายทอด  
เพื่อเปดโอกาสในการพัฒนารวมกันและนําไปสูนวัตกรรมในอนาคต  

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
ควรมีการจัดการดานการรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเปนระบบ มีฐานขอมูลออนไลนรองรับ เพื่อ

ความรวดเร็ว งายตอการเก็บบันทึก หรือหยิบใชในขอมูลสวนกลางของคณะฯ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 9.3.1 การดําเนินงาน/ ประสานงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะฯ 
มศ 9.3.2 (ใชหลักฐาน 9.3.1) 
มศ 9.3.3 (ใชหลักฐาน 9.3.1) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 9.3.4 (ใชหลักฐาน 9.3.1) 
มศ 9.3.5 (ใชหลักฐาน 9.3.1) 
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องคประกอบท่ี 10  สถานศึกษา 3 ดี (3D)  
ตัวบงชี้ท่ี 10.1  การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D)  ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4 ระดับแรก มีการดําเนินการ 4-5 ระดับแรก มีการดําเนินการครบทุกระดับ 

 
การดําเนินการ 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

1 มีนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางนโยบายสถานศึกษา 3  ดี 
โดยมีโครงการหรือกิจกรรมรองรับครบทั้ง 3 ดาน 
(1)  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย (Democracy) : การมีความตระหนักเห็นความสําคัญ ศรัทธา  
      และเช่ือมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  รังเกียจ 
     การทุจริตและตอตานการซื้อขายสิทธิ์ ขายเสียง 
(2)  ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย (Decency) : การมีคุณธรรม  
       จริยธรรม มีความดีงาม รูจักผิดชอบ ช่ัวดี มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รวมทั้งยึดถือ 
       และปฏิบัติในการดํารงชีพสืบไป 
(3)  ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (Drug-Free) : การมีความเขาใจ รูจักพิษภัย 
      ของยาเสพติดและรูจักการหลีกเล่ียง 

  

2 มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบครบทั้ง 3 ดาน 

  
3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผน ครบทั้ง 3 ดาน 

  
4 มีกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก มีการสรางและพัฒนาเครือขาย การกํากับ

ติดตามประเมินผลที่ชัดเจน 

  

5 มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการทุกกิจกรรม และมีการเสนอแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
จากผลการประเมินของแตละโครงการ/กิจกรรม  และรายงานตอคณะกรรมการและผูบริหาร 

  

6 มีการนําผลการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางนโยบายสถานศึกษา 3  ดี 
ครบทั้ง 3 ดาน 

  

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  -  (ระดับ)       เกณฑประเมิน  : -  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  4  (ระดับ)       เกณฑประเมิน  : 2  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  4  (ระดับ)       ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป  :  4  (ระดับ)         เกณฑประเมิน  : 2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
คณะฯ ไดดําเนนิงานตามนโยบาย และแนวการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) ของมหาวิทยาลัย  

โดยเนนการเขารวมโครงการ/ กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย  
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติและบริบทของสาขาวิชาในคณะฯ ไดแก การ
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จุดแข็ง :  
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบของคณะฯ สามารถประยุกตเขาไปรวมงานกบักิจกรรมสรางสรรคตาง  ๆ 

ไดหลากหลายประเภท  คณาจารยและนกัศกึษาจงึไดเขารวมโครงการกับหนวยงานอ่ืน  ๆสมํ่าเสมอ 

จุดออน :  
คณะฯ ยังมีเครือขายหนวยงานความรวมมือในการจัดโครงการ/ กิจกรรมท้ัง 3 ประเภทไมมากนัก จึง 

ยังมิไดเสนอขอรับผิดชอบในการจัดโครงการของคณะฯ เอง 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 10.1.1-1 ดานสงเสริมประชาธิปไตย : (ใชตารางที่ 29 ของรายงานประจําปและประเมินตนเองฯ ฉบับน้ี ใน
รายการที่ 24-25 การประกวดวาดภาพ “ดอกไมบานหลากสีที่กรุงเทพฯ” โดยเครือขายหยุดทําราย
ประเทศไทย หยุดใชความรุนแรง, รายการที่ 35-37 การประกวดภาพถาย ภายใตหัวขอ “ความ
ขัดแยง ความชอบธรรม และการปฏิรูประบบรัฐ : การจัดสรรผลประโยชนที่เปนธรรมใน
สังคมไทย” โดย สถาบันพระปกเกลา, รายการที่ 39 การประกวดโปสเตอรรณรงคตอตานการทุจริต 
โดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.), รายการที่ 52-53 
บ.มิตซุย อินชัวรันซ รวมกับมูลนิธิเมาไมขับและ บ.โตโยตามอเตอร (ประเทศไทย) จก. 

มศ 10.1.1-2 ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย : (ใชตารางที่ 29 ของรายงานประจําปและประเมิน
ตนเองฯ ฉบับน้ี ในรายการท่ี 9-10 การออกแบบเส้ือยืด สมานฉันท รายการคิดขามเมฆ ชอง 9,  

มศ 10.1.1-3 รายละเอียดโครงการ Bridgestone Tire Safety : 3D Animation Contest 2009 เพ่ือรณรงคการขับขี่
อยางปลอดภัย 

มศ 10.1.1-4 ดานสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด : (ใชตารางที่ 29 ของรายงานประจําปและประเมิน
ตนเองฯ ฉบับน้ี ในรายการท่ี 11-14 โครงการประกวดภาพเขียนและโปสเตอรสถานท่ีสาธารณะ
ปลอดบุหรี่ โดยคณะฯ ม.ศิลปากร รวมกับ สํานักงานสาธารณะสุข จ.นครปฐม 

มศ 10.1.1-5 คําสั่งคณะมัณฑนศิลป ที่ นฐ 01/2552 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ กิจกรรมประกวด
ภาพเขียน – แบบจําลองสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ จ.นครปฐม สั่ง ณ วันที่ 1 เม.ย.52 (ประกาศ
รางวัล 17 มิ.ย.52) 

มศ 10.1.1-6 หนังสือราชการในสํานักงานสรรพสามิต ภาคท่ี 7 กระทรวงการคลัง ที่ กค 0610/ 2180 เรื่อง 
ขอบคุณการสนับสนุน “โครงการ Family Day Say No” ลงวันที่ 8 มิ.ย.52 

มศ 10.1.1-7 หนังสือราชการในกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ.นครปฐม ที่ สธ 0850.4/ 3936 เรื่อง ขอ
เชิญบุคลากรรวมเปนกรรมการตัดสินการประกวดบอรดนิทรรศการ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE (โครงการในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนฯ) ซึ่งเปนกิจกรรมรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ลงวันที่ 16 มิ.ย.52 

มศ 10.1.2 (ใชหลักฐาน 10.1.1-5 และ -7) 
มศ 10.1.3 (ใชหลักฐาน 10.1.1 ทุกรายการยอย) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 10.1.4 (ใชหลักฐาน 10.1.1 ทุกรายการยอย) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 10.2    ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)  มีความรู เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 

3 ดี จํานวน 1 ดาน 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 

3 ดี จํานวน 2 ดาน 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 

3 ดี จํานวน 3 ดาน 

 
การดําเนินการ 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

1 มีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ดาน 

  
2 มีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2 ดาน 

  
3 มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบครบทั้ง 3 ดาน ไมครบ  

หมายเหตุ  :  เดิม สกอ. กําหนดหลักฐานจํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการในแตละดานวา  ถามีนอยกวารอยละ 20 
ของนักศึกษาเขารวมกิจกรรม (< 20 % ของจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี) จะไมนับวาดําเนินการไดครบในแตละ
ดานน้ัน  เมื่ออางอิงจากหนังสือราชการใน สกอ. ที่ ศธ 0506(3)/ ว1363 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การยกเวน
หมายเหตุในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของตัวบงช้ีตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) จึงแจงใหยกเวน
เง่ือนไขขางตน  และจํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมใหเปนไปตามดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  -  (ระดับ)       เกณฑประเมิน  : -  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  2  (ระดับ)       เกณฑประเมิน  : 2  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  2  (ระดับ)       ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป  :  2  (ระดับ)         เกณฑประเมิน  : 2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
คณะฯ จัดใหมีโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนกัศึกษาใหม ตอเนื่องเปนปท่ี 2 แลว ซ่ึงรุนท่ี 2 นี้ 

ไดนําผลการประเมินคร้ังแรกมาใชในการพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองการครองตน ความ
เปนไทย และความรูความเขาใจในระบอบการปกครอง ซ่ึงพบวา ผลของโครงการท่ีเกิดกับนักศึกษาผูเขา
อบรมเปนท่ีนาพึงพอใจ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
คณะฯโดยฝายกิจการนกัศึกษา ควรนําแนวปฏิบัติในการริเร่ิมโครงการฯ ขางตนมาประยุกตใชกับ 

กิจกรรมท้ัง 3 ประเภท 

รายการเอกสารหลักฐาน 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 10.2.1 (ใชหลักฐาน 10.1.1 ทุกรายการยอย) 
มศ 10.2.2 (ใชหลักฐาน 10.1.1 ทุกรายการยอย) 
มศ 10.2.3 (ใชหลักฐาน 10.1.1 ทุกรายการยอย) 
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