
สารบัญ 
          หนา 
บทสรุปผูบริหาร         ก-จ 
บทท่ี 1  สวนนํา         1 
 ช่ือหนวยงาน        1 
 สถานท่ีตั้ง        1 
 1. ความเปนมา        1 

2. ปรัชญา ปณิธาน ยุทธศาสตร เปาหมายและวัตถุประสงค   2 
 3. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร    6 
 4.  แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายในการประกันคุณภาพของคณะฯ 8 

5. การเรียนการสอน       12 
 6.  งานวิจัยและงานสรางสรรค      15 
 7.  การบริการวิชาการแกสังคม      25 
 8.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      25 
 9.  การบริหารจัดการ       26 
 10.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา    34 
 11.  การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา   34 
บทท่ี 2  สวนสาระ        38 
 องคประกอบท่ี 1        38 
 องคประกอบท่ี 2        42 
 องคประกอบท่ี 3        76 
 องคประกอบท่ี 4        82 
 องคประกอบท่ี 5        91 
 องคประกอบท่ี 6        100 
 องคประกอบท่ี 7        105 
 องคประกอบท่ี 8        122 
 องคประกอบท่ี 9        127 
บทท่ี 3  ภาคผนวก        134 
 ขอมูลพื้นฐาน        134 
 ตาราง ป.1        140 
 ตาราง ป.2        142 
 ตาราง ป.3        142 
 ตาราง ป.4        143 



สารบัญตาราง 
ตารางท่ี                                  หนา 
บทท่ี 1  สวนนํา 
1  จํานวนอาจารยในแตละหลักสูตรจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา   13 
2  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงและประเภท     14 
3  จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีจําแนกตามสาขาวิชา/ภาควิชา และลักษณะโครงการ   15 
4  จํานวนนักศึกษาปริญญาโทจําแนกตามสาขาวิชา/ภาควิชา  ลักษณะโครงการและแผนการศึกษา 15   
5  โครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาดําเนินงานและไดรับงบประมาณสนับสนุนในปการศึกษา 2551  16 
6  งานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร       18 
7  งานวิจยัและงานสรางสรรค ท่ีนําไปใช ประโยชน      23 
8  บทความวิจยัท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน  refereed  journal  หรือในฐานขอมูลระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  ปการศึกษา 2551      23 
9  งบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหลงงบประมาณ 2551  26 
10  สรุปรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จําแนก 
ตามหมวดรายจาย          26 
11  รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายจากเงินงบรายได ประจําปการศึกษา 2551 จําแนกตามงาน 27 
12  พื้นที่ใชสอยอาคาร  คณะมัณฑนศิลป  วังทาพระ      28 
13  พื้นที่ใชสอยอาคาร  คณะมัณฑนศิลป  พระราชวังสนามจันทร     29 
14  อาจารยท่ีอยูระหวางการศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ     30 
15  บุคลากรท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและตางประเทศ   30 
16  โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะมัณฑนศิลป       34 
17  การนําผลการประเมินตนเองและขอเสนอแนะของคณะผูประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 35 
องคประกอบท่ี 2 
18  สรุปผลการวิเคราะหหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548   45 
19  โครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดและไมกาํหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับ 
องคการหรือหนวยงานภายนอก         53 
20  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา      54 
21  จํานวนอาจารยท่ีคาดวาจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก     57 
22  จํานวนอาจารยท่ีจะเกษียณจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ   57 
23  จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก     58 
24  จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ)    59 
25  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป    65 
 



สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี                                  หนา 
26  ขอมูลบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและไดทุนศึกษาตอจากหนวยงานระดับชาติและสถาบันการศึกษา 
องคกรตางประเทศ          66 
27  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต     68 
28  จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปการศึกษาท่ีผานมาท่ีไดรับ 
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ 
วัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ      71 
29  รายช่ือนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปการศึกษาท่ีผานมาท่ีไดรับ 
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ 
วัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ      72 
30  ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานพินธท่ีทําหนาท่ี 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ         75 
องคประกอบท่ี 3 
31  กิจกรรม/โครงการ ของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค  79 
องคประกอบท่ี 4 
32  เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน    86 
33  จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  
หรือ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรท่ีจดทะเบียนท้ังในและตางประเทศ     87 
34  บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (รวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย)    89 
องคประกอบท่ี 5 
35  โครงการ / กิจกรรม การบริการทางวิชาการ : โครงการระดับชาติ     94 
36  โครงการ / กิจกรรม การบริการทางวิชาการ : โครงการระดับนานาชาติ    95 
องคประกอบท่ี 7 
37  ตารางแสดงจํานวนอาจารยท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ    117 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 1   
สวนนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 2   
สวนสาระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คํานํา 
 
  คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดจัดทํารายงานประจําปและประเมินตนเอง 2 
(Annual and Self Assessment Report II) ฉบับนี้ข้ึน  โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปตามแผนยุทธศาสตร  และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะฯ  ศึกษาวิเคราะหจุดออน – จุด
แข็ง  ตามองคประกอบและตัวบงช้ีสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน  9  องคประกอบ (สกอ.)  และตาม
แนวทางของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  โดยคณะฯ ไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา  ตั้งแตวันท่ี  1  มิถุนายน 2551 – 31  พฤษภาคม 2552  
เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2551 ของคณะมัณฑนศิลป  และใชเปนแนวทาง  
ในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 
 
 
 
      (รองศาสตราจารยเอกชาติ     จันอุไรรัตน) 

คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
          สิงหาคม  2552 

 



 

บทสรุปผูบรหิาร 

รายงานประจําปและประเมินตนเองฉบับนี้เปนคร้ังท่ี 2 ของคณะมัณฑนศิลป  ท่ีรวมเอาการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร  และการประเมินคุณภาพภายใน  ประจําป
การศึกษา 2551  ซ่ึงครอบคลุมชวงเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2551 ถึง 31 พฤษภาคม 2552  (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 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.) 

องคประกอบ คะแนนการประเมิน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คุณภาพ (ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา/ ปณิธานและวัตถุประสงค  แผนงาน  

 ตัวบงช้ีที่ 1.1 ระดับ 7 7 3 
 ตัวบงช้ีที่ 1.2 รอยละ 75 82.61 2 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 1 บรรลุรอยละ 100 5/ 2 2.50 = ดี 

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 : 14.87 1 
 ตัวบงช้ีที่ 2.5 + รอยละ 40 8.11 1 
 ตัวบงช้ีที่ 2.6 + รอยละ 45 39.19 1 
 ตัวบงช้ีที่ 2.7 ระดับ 5 5 3 
 ตัวบงช้ีที่ 2.8 5 ขอ 5 3 

 - ก -



 

องคประกอบ 
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

 ตัวบงช้ีที่ 2.9 + รอยละ 60 56.12 1 
 ตัวบงช้ีที่ 2.10 รอยละ 75 77.27 2 
 ตัวบงช้ีที่ 2.11 + เฉล่ีย 2.50 - 0 
 ตัวบงช้ีที่ 2.12 รอยละ 0.016 7.71 3 
 ตัวบงช้ีที่ 2.13 + รอยละ 50 40.91 0 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 2 บรรลุรอยละ 46.15 23/ 13 1.77 = พอใช 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

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

องคประกอบท่ี 4  การวิจัยและ/ หรืองานสรางสรรค  

 ตัวบงช้ีที่ 4.1 6 ขอ 6 3 
 ตัวบงช้ีที่ 4.2 4 ขอ 4 3 
 ตัวบงช้ีที่ 4.3 55,000 บาท 118,872.55 3 
 ตัวบงช้ีที่ 4.4 รอยละ 30 1.41 1 
 ตัวบงช้ีที่ 4.5 รอยละ 15 18.92 2 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 4 บรรลุรอยละ 80 12/ 5 2.40 = ดี 

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน  

 ตัวบงช้ีที่ 5.1 ระดับ 6 7 3 
 ตัวบงช้ีที่ 5.2 รอยละ 60 67.57 3 
 ตัวบงช้ีที่ 5.3 รอยละ 30 33.80 3 
 ตัวบงช้ีที่ 5.4 รอยละ 75 75.9836 2 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 5 บรรลุรอยละ 100 11/ 4 2.75= ดีมาก 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 ตัวบงช้ีที่ 6.1 ระดับ 6 6 3 
* ตัวบงช้ีที่ 6.2 100 ช้ิน 209 ช้ิน 3 
* ตัวบงช้ีที่ 6.3 ระดับ 3 ระดับ 5 3 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 6 บรรลุรอยละ 100 3/ 1 3.00 = ดีมาก 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารจัดการ  

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

 - ข -



 

องคประกอบ 
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

 ตัวบงช้ีที่ 7.6 ระดับ 5 5 3 
 ตัวบงช้ีที่ 7.7 รอยละ 1 2.70 3 
 ตัวบงช้ีที่ 7.8 ระดับ 4 5 3 
 ตัวบงช้ีที่ 7.9 ระดับ 8 8 3 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 7 บรรลุรอยละ 77.78 26/ 9 2.89 = ดีมาก 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ  

 ตัวบงช้ีที่ 8.1 ระดับ 7 7 3 
 ตัวบงช้ีที่ 8.2 ระดับ 5 5 3 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 8 บรรลุรอยละ 100 6/ 2 3.00 = ดีมาก 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

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

เฉล่ียคะแนนเฉพาะตัวบงช้ี
ตามเกณฑสถาบันท่ีเนนการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัย 
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2.46 = บรรลุรอยละ 78.05 ดี 

* ไมนํามาเปนตัวหาร 

จุดเดนของคณะมัณฑนศิลป 
1. การจัดการเรียนการสอนไดรับการจัดใหอยูในลําดับหนึง่ของกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

ของประเทศ 
2. มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริม

การสรางสรรคจากประสบการณจริง 
3. สามารถพัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถวิชาการ และสงผลตอการทํางานในระดับ

มาก 
4. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หลักสูตรยังไมไดมาตรฐาน พ.ศ. 2548 ของ สกอ.จํานวนมาก 
2. บุคลากรสายวชิาการยังไมมีคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการตามมาตรฐานของ สกอ. 
3. อัตราสวนอาจารย ตอ นักศึกษาเต็มเวลายังสูงกวาเกณฑมาตรฐานมาก 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
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ดานการจดัการเรียนการสอน 
การพัฒนาบุคลากร  

1. ใหภาควิชากําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเขาสูคุณวุฒิ หรือ ตําแหนงทาง
วิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน 

2. จัดสรรเงินทุนแกบุคลากร เพือ่สรางสรรค / ออกแบบและนําเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอกําหนดตําแหนงระดับรองศาสตราจารย 

3. จัดสรรเงินทุนแกบุคลากร เพือ่ศึกษาตอระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 
4. เรงจัดหาบุคลากรตําแหนงอาจารยใหเพิ่มมากข้ึนตามสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ีขยายตัว

อยางรวดเร็วในบางสาขาวิชาเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตออาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 

5. จัดใหคณะกรรมการโครงการจัดการความรูศิลปะการออกแบบเพื่อถายทอดองคความรูสูวง
วิชาการ: การผลิตหนังสือ ตํารา เรงดําเนินการผลิตตําราทางวิชาการศิลปะการออกแบบ
ตามเปาหมายปละอยางนอย 3 ฉบับ 
การพัฒนาทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก 

1. บริหารทรัพยสิน อุปกรณ เคร่ืองมือในระบบการศึกษาอยางเต็มประสิทธิภาพ และรวมสมัย 
2. ทํานุบํารุงรักษาทรัพยากรใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา  
3. จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกที่กอเกิดประโยชนตอท้ังบุคคลากรภายในและนักศึกษาท้ัง2 

วิทยาเขต 

ดานการวิจัย สรางสรรค 
1. สนับสนุนบุคลากรใหพัฒนางานวิจยั/สรางสรรคสูระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดต้ัง

งบประมาณพฒันาบุคลากร และโครงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหอ
ศิลป มศก. หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนท้ังภายในและตางประเทศ 

2. กําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการสนับสนุนและติดตามผลการดําเนนิงานวจิัย/ 
สรางสรรคชัดเจนข้ึน 

3. เปนผูนําแหงงานศิลปะการออกแบบ     สรางแบบอยางลักษณะงานวิจยัสรางสรรคพรอม
ผลิตงานวิจัยสรางสรรคท่ีมีคุณภาพอยางสมํ่าเสมอจนเปนท่ีจดจํา  

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. จัดทําแผนการประชาสัมพันธหอศิลปะและการออกแบบแกบุคคลภายนอก หรือผูสนใจ

ทราบอยางแพรหลายข้ึน  
2. เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธหอศิลปะและการออกแบบท้ังระบบทางไกล และ website 

คณะ/ มศก. http://www.decorate.su.ac.th  
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ดานการประกนัคุณภาพการศึกษากับกิจการนักศึกษา 
กําหนดใหมีการประชุมรวมกับกรรมการนกัศึกษาเพ่ือใหความรูและความเขาใจ ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา และนําระบบ PDCA มาใชในการนําเสนอ และจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  
 
แนวทางการพฒันาเรงดวน 

1. จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรท่ียังไมไดมาตรฐาน พ.ศ. 2548 ของ สกอ. และมีการติดตามผล
ชัดเจน 

2. จัดทําแผนกลยุทธพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหเพิ่มคุณวุฒิ และตําแหนงทางวชิาการตาม
มาตรฐานของ สกอ. 

2. จัดทําแผนความตองการบุคลากรเพ่ือใหอัตราสวนอาจารย ตอ นักศึกษาเต็มเวลาไมสูงกวา
เกณฑมาตรฐานมาก 

 



 

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  และต้ังแตป
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2. ปรัชญา ปณธิาน ยุทธศาสตร เปาหมายและวัตถุประสงค 
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.  
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  นางมาลินี  วิกรานต 6.  

7.  หัวหนาภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน  อาจารยเอกพงษ  ตรีตรง   
8.  หัวหนาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป  ผูชวยศาสตราจารยโชติวัฒน  ปุณโณปถัมภ 
9.  หัวหนาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ  ผูชวยศาสตราจารยลุย  กานตสมเกียรติ  
10.  หัวหนาภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา  ผูชวยศาสตราจารยพิทักษ  สงา  
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    
รองคณบดฝีายบริหาร    2.  

3.  รองคณบดฝีายวิชาการและวิจยั    
รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  4.  
รองคณบดพีระราชวังสนามจันทร   5.  
รองคณบดฝีายประกันคุณภาพการศึกษา   6.  

7.  หัวหนาภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน     
หัวหนาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป   8.  

9.  หัวหนาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ    
10.  หัวหนาภาควิชาประยกุตศิลปศึกษา    
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11. หัวหนาภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา    
 ประเภทแตงต้ังจากคณาจารยประจําในคณะฯ 

12.  ประจําภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน อาจารยกศิตนิทร  ชุมวรานนท  
ประจําภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป อาจารยสุพิชญา  เข็มทอง 13.  

14.  ประจําภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  นาควัชระ 
15.  ประจําภาควิชาประยกุตศิลปศึกษา  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปนกลํ่า 
16. ประจําภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา  ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  พิชยะสุนทร 

ฝายเลขานุการ  
17. เลขานุการกรรมการฯ   นายวุฒ ิ คงรักษา 

คณะกรรมการบริหารประจําคณะมัณฑนศิลป  
โดยตําแหนง 

1.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป    
รองคณบดฝีายบริหาร    2.  

3.  รองคณบดฝีายวิชาการและวิจยั    
รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  4.  
รองคณบดพีระราชวังสนามจันทร   5.  
รองคณบดฝีายประกันคุณภาพการศึกษา   6.  

7.  หัวหนาภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน     
หัวหนาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป   8.  

9.  หัวหนาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ    
10.  หัวหนาภาควิชาประยกุตศิลปศึกษา    

หัวหนาภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ    11. 
 ฝายเลขานุการ 

12. เลขานุการกรรมการ  นายวุฒ ิ คงรักษา 

คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ  คณะมัณฑนศิลป   
คณบดีคณะมัณฑนศิลป     ประธานกรรมการ 1.  
หัวหนาภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน    กรรมการ 2.  

3.  ประธานกรรมการดําเนินงานประจําสาขาออกแบบภายใน กรรมการ 
4.  หัวหนาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป    กรรมการ 
5.  ประธานกรรมการดําเนินงานประจําสาขาออกแบบนิเทศศิลป กรรมการ 

หัวหนาภาควิชาประยกุตศิลปศึกษา    กรรมการ 6.  
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7.  หัวหนาภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา    กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยพยูร      โมสิกรัตน   กรรมการ 8.  

9.  อาจารยธนาทร        เจียรกุล   กรรมการ 
10.  อาจารยสมพงษ       แสงอรามรุงโรจน  กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยกรธนา    กองสุข   กรรมการ 11. 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน     ไลสัตรูไกล   กรรมการ 12.  

13.  นางภาวนา      ใจประสาท   เลขานุการ 

คณะกรรมการวิชาการ  คณะมัณฑนศิลป  
 1.  อาจารยนพดล    ยุทธมนตรี  ประธานกรรมการ (1) 
      ผูชวยศาสตราจารยอาวิน   อินทรังษ ี  ประธานกรรมการ (2) 
 2.  ผูชวยศาสตราจารยศุภกา   ปาลเปรม    กรรมการ 
 3.  ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา   นาควัชระ    กรรมการ 
 4.  อาจารยอนชุา     โสภาคยวิจติร  กรรมการ 
 5.  รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน   ชมุนี   กรรมการ 
 6.  ผูชวยศาสตราจารยชัยณรงค   อริยะประเสริฐ  กรรมการ 
 7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาว ี   ศิรินคราภรณ  กรรมการ 
 8.  นางภาวนา     ใจประสาท  เลขานุการ 

กองบรรณาธิการวารสารศิลปะและการออกแบบ   คณะมัณฑนศิลป   
1.   รองคณบดฝีายวิชาการและวิจยั 
2.   ผูชวยศาสตราจารยชัยณรงค อริยะประเสริฐ 
3.   อาจารยอนุชา  โสภาคยวิจติร 
4.   ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา นาควัชระ 
5.   รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ชมุนี 
6.   ผูชวยศาสตราจารยศุภกา ปาลเปรม 
7.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาว ี ศิรินคราภรณ 
8.   นางภาวนา   ใจประสาท 
9.   นางสาวชุติญาณ  พงษสูงเนิน 

นางสาวรพพีร  เพชรรัตน 10. 

คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําคณะมัณฑนศิลป  
 1.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป    ท่ีปรึกษา 
 2.  รองคณบดฝีายประกันคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ 
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 3.  ผูชวยศาสตราจารยชัยณรงค    อริยะประเสริฐ  กรรมการ 
 4.  อาจารยกัญชลิกา     กัมปนานนท  กรรมการ 
 5.  ผูชวยศาสตราจารยภาคภมิู    บุญธรรมชวย  กรรมการ 
 6.  อาจารยสุรศักดิ ์     รอดเพราะบุญ  กรรมการ 
 7.  อาจารยสิทธิโชค     ชัยวรรณ  กรรมการ 
 8.  อาจารยศิดาลัย     ฆโนทัย  กรรมการ 
 9.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน    ไลสัตรูไกล  กรรมการ 
 10.  หัวหนางานแผนและสงเสริมทางวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
 11. หัวหนาหนวยประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 12.  นางสาวจนัทิมา     เขมะนุเชษฐ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
3. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 
 

4.1  แผนภูมิการแบงสวนราชการภายในคณะมัณฑนศิลป 
 

 
 

 
 

คณะ
มัณฑนศิลป 

ภาควิชา
ออกแบบ

ตกแตงภายใน 

                 

ภาควิชา
ออกแบบ 
นิเทศศิลป 

ภาควิชา
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ

ภาควิชาประ
ยุกตศิลปศึกษา

ภาควิชาเคร่ือง
เคลือบดินเผา 

ภาควิชา
ออกแบบ

เคร่ืองประดับ 

สาขาวิช
ออกแบบเคร่ือ

แตงกาย

า
ง

 

สํานักงาน
เลขานุการคณะ



 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานภายในคณะมัณฑนศิลป 
 

 
 

 
 
 

  
                           
- คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา  - คณะกรรมการวิชาการ             - คณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา        - คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะฯ               
- คณะกรรมการพัฒนาดานสารสนเทศ  - คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  

- คณะกรรมการหอศิลปะและการออกแบบ 
- คณะกรรมการศูนยขอมูลศิลปะและการออกแบบ 

 
 
 

 
 
- รองหัวหนาภาควิชาฯ   - รองหัวหนาภาควิชาฯ    - รองหัวหนาภาควิชาฯ          - หัวหนางานบริหารและธุรการ 
     - หัวหนาโรงปฏิบัติงาน  วิทยาเขต   - รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายกิจการนักศึกษา      - หัวหนางานบริการการศึกษา 
        พระราชวังสนามจันทร                - หัวหนางานคลังและพัสดุ 
                       - หัวหนางานแผนและสงเสริมทางวิชาการ 
                                                                                                                                                                                                                        - หัวหนางานบริหารวิทยาเขต 

     
     

 
  - รองหัวหนาภาควิชาฯ   - รองหัวหนาภาควิชาฯ   - รองหัวหนาภาควิชาฯ 
 

รองคณบดี          
ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 

คณะกรรมการประจําคณะ/ บริหาร คณบดีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ

รองคณบดี 

ฝายบริหาร 

รองคณบดี 
พระราชวังสนามจันทร 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 

เลขานุการคณะ    
สํานักงานเลขานการ 

หัวหนาภาควิชา 
เครื่องเคลือบดนิเผา

หัวหนาภาควิชา 
ออกแบบผลิตภัณฑ

หัวหนาภาควิชา

ออกแบบตกแตงภายใน 

     หัวหนาภาควิชา     หัวหนาภาควชิา หัวหนาภาควิชา

ออกแบบเครื่องประดับ
ออกแบบนิเทศศิลป 

ประยุกตศิลปศกึษา  
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4.  แผนปฏิบตัริาชการและเปาหมายในการประกันคุณภาพ 
4.1 แผนปฏิบตัิราชการประจําป 

ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่  1  คณะมัณฑนศิลปเปนผูนําการถายทอดความรู  ดานศิลปะและการออกแบบ  ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

การบรรลุเปาหมาย 
ตัวบงชี้ความสําเร็จของยุทธศาสตร ความเชื่อมโยง ผลลัพธ เปาหมาย 

บรรลุ ไมบรรลุ 
ดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต      
1. รอยละของรายวิชาที่ไดรับการประเมินการสอน      
     -  ระดับปริญญาตรี (ปกติ) 346/ 372 93.01 70   
     -  ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 17/ 17 100 70   
     -  ระดับปริญญาโท 32/ 63 50.79 70   
2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม      
     -  ระดับปริญญาตรี (ปกติ) 274/ 270 101.48 75   
     -  ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 38/ 45 84.44 75   
     -  ระดับปริญญาโท 43/ 90 47.78 75   

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู      
     -  ระดับปริญญาตรี (ปกติ) 1,006/ 995 101.11 70-130   
     -  ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 103/ 131 78.63 70-130   
     -  ระดับปริญญาโท 238/ 180 132.22 70-130   
4.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด      
     -  ระดับปริญญาตรี (ปกติ) 164/ 222 73.87 70   
     -  ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 39/ 54 72.22 70   
     -  ระดับปริญญาโท 1/ 66 1.52 70   
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ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่  2  เพื่อสรางสังคมฐานความรู  บูรณาการความเชี่ยวชาญทางดานศิลปะและศาสตรแขนงตางๆ เพื่อการออกแบบ 

การบรรลุเปาหมาย 
ตัวบงชี้ความสําเร็จของยุทธศาสตร ความเชื่อมโยง ผลลัพธ เปาหมาย 

บรรลุ ไมบรรลุ 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค      
1.  209 1   จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สกอ. 6.2 

 
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่  3  ใหบริการวิชาการทางดานศิลปะและการออกแบบ  ที่สรางคุณคาและมูลคาแกคณะมัณฑนศิลป  และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

การบรรลุเปาหมาย 
ตัวบงชี้ความสําเร็จของยุทธศาสตร ความเชื่อมโยง ผลลัพธ เปาหมาย 

บรรลุ ไมบรรลุ 
ดานการบริการวิชาการ      
1.  มีรายรับจากการให/ จัดบริการวิชาการ - 1,182,500 500,000.-   
2.  จํานวนผูรับบริการทางวิชาการ - 2,061 1,000.-   
3.  จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา - 10 10   
 
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่  4  สืบสาน สรางสรรค สนับสนุน บูรณาการ  ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับพันธกิจของคณะมัณฑนศิลป   

การบรรลุเปาหมาย 
ตัวบงชี้ความสําเร็จของยุทธศาสตร ความเชื่อมโยง ผลลัพธ เปาหมาย 

บรรลุ ไมบรรลุ 
ดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม      
1.  จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม - 20 10   
2.  จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม - 3,069 1,000   
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ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่  5  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนานักศึกษาของคณะมัณฑนศิลป  ใหมีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่ทันสมัย  มีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคม 

การบรรลุเปาหมาย 
ตัวบงชี้ความสําเร็จของยุทธศาสตร ความเชื่อมโยง ผลลัพธ เปาหมาย 

บรรลุ ไมบรรลุ 
ดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต      
1.  มี มี มีโครงการพัฒนานักศึกษา/ กิจกรรมสงเสริมหลักสูตรดานความรู สกอ. 3.2 (2)   
2.  มี มี มีโครงการพัฒนานักศึกษา/ กิจกรรมสงเสริมหลักสูตรดานทักษะการคิด สกอ. 3.2 (2)   
3.  มี มี มีโครงการพัฒนานักศึกษา/ กิจกรรมสงเสริมหลักสูตรดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

สกอ. 3.2 (2)   

4.  มี มี มีโครงการพัฒนานักศึกษา/ กิจกรรมสงเสริมหลักสูตรดานทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร สกอ. 3.2 (2)   
5.  มี มี   มีโครงการพัฒนานักศึกษา/ กิจกรรมสงเสริมหลักสูตรดานการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สกอ. 3.2 (2) 

 
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่  6  การบริหารคณะมัณฑนศิลป  ดวยหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

การบรรลุเปาหมาย 
ตัวบงชี้ความสําเร็จของยุทธศาสตร ความเชื่อมโยง ผลลัพธ เปาหมาย 

บรรลุ ไมบรรลุ 
ดานการบริหารการศึกษา      
1.  - มี มี มีโครงการสงเสริมความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา   
2.  คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน - มี มี   
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ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่  7  บริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในพันธกิจของคณะมัณฑนศิลป 

การบรรลุเปาหมาย 
ตัวบงชี้ความสําเร็จของยุทธศาสตร ความเชื่อมโยง ผลลัพธ เปาหมาย 

บรรลุ ไมบรรลุ 
ดานการบริหารการศึกษา      
1.  มีโครงการสงเสริมความรูความเขาใจรูเปาหมายของแผนพัฒนาบุคลากร - มี มี   
2.  บุคลากรมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง - มี มี   
 

สรุปผลการบรรลุเปาหมายการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร 

ประเด็นของการประเมินผล 
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน 

ที่บรรลุเปาหมาย 
จํานวนตัวบงชี้ของแผน 
ปฏิบัติงานทั้งหมด 

รอยละของการบรรลุเปาหมาย 
ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 

ดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 13 17  76.47  
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 1 1  100  
ดานการบริการวิชาการ 3 3  100  
ดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 2 2  100  
รวมเฉพาะประเด็นที่ตองรายงาน 19 23  82.61  
ดานการบริหารการศึกษา 4 4  100  
รวมทุกประเด็น 23 27  85.19  



 

4.2  เปาหมายในการประกันคุณภาพของคณะฯ 

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 หลักสูตร 

ขอมูลหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 คณะมัณฑนศิลป จัดการเรียนการสอนรวม 14 หลักสูตร โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 
ดังนี้  ปริญญาตรี 4 ป 7 หลักสูตร (โครงการปกติ 6 หลักสูตร, โครงการพิเศษ 1 หลักสูตร)  ปริญญา
ตรีตอเนื่อง 2 หลักสูตร  ปริญญาโท 4 หลักสูตร (โครงการพิเศษ) และปริญญาโท-เอก 1 หลักสูตร
(โครงการพิเศษ)  หลักสูตรของคณะฯ ไดมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 คือ ระดบั
ปริญญาตรี 4 ป 3 หลักสูตร ปริญญาตรีตอเนื่อง 2 หลักสูตร และปริญญาโท-เอก 1 หลักสูตร รวม
เปน 6 หลักสูตรคิดเปนรอยละ 42.86 % และท่ีไมไดมาตรฐานหลักสูตรรอยละ 57.14  เนื่องจากยัง
ไมมีประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และมีท่ีไมไดเปดสอน 1 หลักสูตร
ระยะเวลา 1 ป  (ซ่ึงอยูระหวางพิจารณาปดหลักสูตร) 

5.2  อาจารยและบุคลากร 
คณะมัณฑนศิลป  มีจํานวนบุคลากรรวม 126 คน  จําแนกเปนสายวิชาการ (อาจารย) 74 คน 

และสายสนับสนุน 52 คน โดย มีอาจารยท่ีเปนขาราชการ 40 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 32 คน  
และลูกจางช่ัวคราว 2 คน  สวนบุคลากรสายสนับสนุนเปนขาราชการ 15 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 
7 คน  พนักงานราชการ 1 คน  ลูกจางประจํา 12 คน  และลูกจางช่ัวคราว 17 คน 
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ตารางท่ี 1  จํานวนอาจารยในแตละหลักสูตรจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 
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 

 
- 

 
3 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

15 

2. ออกแบบ
นิเทศศิลป 

2 8 - 1 4 - - - - - - - 15 

3. ออกแบบ
ผลิตภัณฑ 

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

4. ประยุกต
ศิลปศึกษา 

1 8 - 1 3 - - - 1 - - - 14 

5. เครื่องเคลือบ
ดินเผา 

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

6. ออกแบบ
เครื่องประดับ 

3 3 1 - 1 1 - - - - - - 9 

7. ออกแบบ
เครื่องแตงกาย 

1  - - - 1 - - - - - - 2 

8. ออกแบบ
นิเทศศิลป 
(ตอเน่ือง) 

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

รวมทุก
หลักสูตร 

11 32 2 5 19 3 - 1 1 - - - 74 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

อ. = 45 ผศ. = 27 รศ. = 2 ศ. = 0 ผศ.+รศ. = 
60.81% 36.49% 2.70% 0.00% 29(39.19%) 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี = 16 ปริญญาโท = 52 ปริญญาเอก = 6 
8.11% 

- - 
21.62% 70.27% 

 
 
 
 
 
 

 13



 

ตารางท่ี 2  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงและประเภท 
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจาง ลูกจาง
ช่ัวคราว 

ตําแหนง สาย
วิชาการ 

สาย 
ประจํา สาย ข สาย ค 

บริหาร 
รวม 

บริหารงานทั่วไป - 4 - 4 - 3 11 
นักวิชาการศึกษา 4 - 1 - - 3 8 
นักวิเคราะหนโยบายฯ 1 - - - - - 1 
นักวิชาการเงินและบัญชี - 2 - - - 1 3 
นักคอมพิวเตอร - - 1 - - - 1 
ผูปฏิบัติงานบริหาร - 2 - - - - 2 
บุคลากร - 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 2+1* 5 12 17 52 
* พนักงานราชการ 

 
5.3  นักศึกษา 

ขอมูลนักศึกษา 
คณะมัณฑนศิลป มีจํานวนนักศึกษาท้ังส้ิน 1,297 คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1,066 คน  นักศึกษาระดับปริญญาโท 225 คน  และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 6 คน  โดยขอมูลจาก
ฐานขอมูลระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2551  
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ตารางท่ี 3  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจําแนกตามสาขาวิชา/ภาควิชา และลักษณะโครงการ 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (คน) ช้ันปที่ เพศ (คน) 

ภาควิชา/ สาขาวิชา 
1 2 3 4 ตกคาง ชาย หญิง 

รวม 

1. ออกแบบตกแตงภายใน 49 50 43 41 12 68 127 195 
2. ออกแบบนิเทศศิลป 4 ป 49 49 42 45 
“----------------” (ตอเน่ือง) 38 37   

25 131 154 285 

3. ออกแบบผลิตภัณฑ 36 34 29 27 7 58 75 133 
4. ประยุกตศิลปศึกษา 43 46 44 42 4 65 114 179 
5. เครื่องเคลือบดินเผา 27 31 29 24 1 44 68 112 
6. ออกแบบเครื่องประดับ 25 30 23 29 1 33 75 108 
7. ออกแบบเครื่องแตงกาย 49 - - - 
“----------------” ( - 5   

- 15 39 54 
ตอเน่ือง) 

รวมทุกสาขาวิชา 316 282 210 208 50 414 652 1,066 

 
ตารางท่ี 4  จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา/ภาควิชา  ลักษณะโครงการ 
และแผนการศึกษา   

จํานวนนักศึกษา (คน) 
ช้ันปที่ 1 แผน ช้ันปที่ 2 แผน ตกคางแผน 

เพศ (คน) 
ภาควิชา/ สาขาวิชา 

ก ก2 ก ก2 ก ก2 ชาย หญิง 

รวม 

ระดับปริญญาโท          
1. ออกแบบตกแตงภายใน - 13 - 11 - 20 30 14 44 
2. ออกแบบนิเทศศิลป - - - 25 - 49 44 30 74 
3. ประยุกตศิลปศึกษา - 21 - 14 - 30 35 30 65 
4. เครื่องเคลือบดินเผา - 15 - 10 - 17 26 16 42 

- 49 - 60 - 116 135 90 
รวม 

49 60 116 225 
225 

ระดับปริญญาเอก       
1. ศิลปะการออกแบบ 6 - - 3 3 6 

 
6.  งานวิจัยและงานสรางสรรค  
 คณะมัณฑนศิลป  มีโครงการวิจัยท้ังหมด 21 โครงการ  ใชงบประมาณท้ังส้ิน 8,439,951.- 
บาท  จําแนกเปนโครงการวิจัยจากแหลงทุนสนับสนุนภายในจํานวน 20 โครงการ  รวมใช
งบประมาณ 8,239,951.- บาท  และโครงการวิจัยจากแหลงทุนสนับสนุนภายนอกจํานวน 1 
โครงการ  ใชงบประมาณ 200,000.- บาท 
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ตารางท่ี 5  โครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาดําเนินงานและไดรับงบประมาณสนับสนุนในปการศึกษา 
2551 

แหลงเงินทุน 
ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา 

สนับสนุน (ระบุ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 ศิลปะภาพพิมพรองลึก : เทคนิคและ

การประยุกตใชกับการสรางสรรค
ศิลปกรรมของศิลปนไทย 

ผศ.ปรีชา  ปนกลํ่า ตค.42-ปจจุบัน งบฯ แผนดิน 150,000.- 

2 หีบหอจากวัสดุธรรมชาติ : การศึกษา
งานออกแบบเพื่อการอนุรักษ 

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

957,000.- 

3 โครงการพัฒนารูปแบบและการใช
งานเคร่ืองจักสานของไทย ในดาน
คุณคาความงามทางศิลปะและการ
ออกแบบ เพื่อขยายฐานการสงออก 

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

1,263,000.- 

4 โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบและ
จัดสรางโพรงเทียมสําหรับนกเงือก 

อ.ชาคร  ผาสุวรรณ พค.47-ปจจุบัน เงินรายได 100,000.- 

5 โครงการวิจัย : การประเมินหลักสูตร
ระดับปริญญาบัณฑิตและระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน 1 พย.50-30 กย.52 เงินรายได 
ผศ.ปรีชา  ปนกลํ่า 
ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม 
รศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน 
ผศ.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล 
ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ 
ผศ.ดร.น้ําฝน  ไลสัตรูไกล 
อ.นภดล  ยุทธมนตรี 

160,000.- 

6 การจัดสรางฐานขอมูลดิจิตอลเคร่ือง
เคลือบเซรามิกส 

อ.สิทธิโชค  ชัยวรรณ 28 กค.50-27 มิย.51 เงินรายได 29,167.- 

7 การตกแตงผลิตภัณฑเทคนิครมควัน 
(นศ.รวมวิจัย) 

ผศ.กรธนา  กองสุข รวมกับ
นักศึกษา 

2 ตค.50-1 สค.51 เงินรายได 15,000.- 

8 การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับ
ชมพู จังหวัดเพชรบุรี 

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

116,200.- 

9 การศึกษา "ฮวงจุย" กับพฤติกรรม
และสภาพแวดลอมทางกายภาพใน
งานสถาปตยกรรมภายในกรณีศึกษา  
ที่อยูอาศัยในบริเวณกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

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

107,917.- 

10 การออกแบบสภาพแวดลอมภายใน 
สถาบันการศึกษาดานศิลปะและการ
ออกแบบเพื่อคนพกิาร 

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

 

116,667.- 
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แหลงเงินทุน 
ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา 

สนับสนุน (ระบุ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
11 โครงการวิจัยขนมไทยกับการบรรจุ

ภัณฑใหม ตนแบบบรรจุภัณฑใน
ผลิตภัณฑขนมไทย เพื่อเพิ่มมูลคา
สงเสริมธุรกิจการทองเท่ียว 
กรณีศึกษาขนมไทยในจังหวัด
เพชรบุรี 

ผศ.วรดิษ  กาญจนอัครเดช มีค.46 - ปจจุบัน งบฯ แผนดิน 
ผศ.ดร.จิรวัฒน  วงศพันธุเศรษฐ 
อ.ศักดิ์ศยาม  พงษดํา 
ผศ.อินทิรา  นาควัชระ 
นางมาลินี  วิกรานต 
นางภาวนา  ใจประสาท 

1,670,000.- 

12 การออกแบบพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑใหมกับเทคนิคการเขียน
ถายทอดภาพแนวความคิดเพื่อสราง
นักออกแบบทองถิ่น 

อ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ 15 พค.51-14 พค.53 เงินรายได 240,000.- 
 

13 บุพปจจัยและประสิทธิผลของการ
ออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยู
อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตของผูสูงอาย ุ

ผศ.รตอ.อนุชา  แพงเกษร 1 ตค.51 - 30 กย.52 งบฯ แผนดิน 392,000.- 

14 มัดหมี่กับความหลากหลายของวัสดุ
สิ่งทอ : การออกแบบงานมัดหม่ี  
โดยวิธีนําเอาวัสดุสิง่ทอหลาย
ประเภทมาใชระหวางการทอ 

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

15 การถายทอดเทคโนโลยีทัศนศิลป
รวมสมัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
การทองเท่ียวและคณุภาพชีวิตของ
ชุมชนหนาพระลาน 

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

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

16 การประยุกตสาระแหงจิตวิญญาณ
ดั้งเดิมเร่ืองสุนทรียะการใชเคร่ือง
ทองไทย : รากเหงาทางภูมิปญญา จิต
วิญญาณ และฝมือจากอดีต สูรูปแบบ
ทางวัตถุของมนุษยยุคสังคมรวมสมยั
ในปจจุบัน 

ผศ.ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ 
ผศ.ภาคภูมิ  บุญธรรมชวย 
 

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

17 จินตภาพจากความศรัทธาในพุทธ
ศาสนา : การศึกษาผาพระบฏเพื่อ
เปนแนวความคิดในการสรางสรรค
ศิลปกรรมผารวมสมัย 

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

18 ความสําคัญและผลของการออกแบบ
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เร่ือง อดีต
พระพุทธเจาในศิลปกรรมไทย 

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

19 กระบวนการทางเทคนิคของการ
เขียนภาพเหมือนบคุคล 

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

 
 
 
 

360,000.- 
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แหลงเงินทุน 
ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา 

สนับสนุน (ระบุ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
20 สัตวบูชา : รากเหงาทางจิตวิญญาณ

ดั้งเดิมเร่ืองการเคารพธรรมชาติของ
บรรพชนแหงอารยธรรมลุมแมน้ํา
โขง (บริเวณไทย-ลาว) สูการ
ออกแบบมิติทางสุนทรียะในรูปแบบ
ของเคร่ืองประดับและผลิตภัณฑเพื่อ
ชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 

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

100,000.- 
 

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.- 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายในสถาบัน  8,239,951.- 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน  200,000.- 

รวมจํานวนเงินสนับสนุน  8,439,951.- 

 
ตารางท่ี 6  งานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร  

ชื่อวารสาร 
ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงาน 

ที่ตีพิมพ 
เลมที่/ฉบับที่ ว.ด.ป.ที่ตีพิมพ 

และเลขหนา 

 ระดับชาติ    
1 Untitled อ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ สูจิบัตร นิทรรศการ CLAY  

IMAGINATION TO 
REALITY, Ceramics  
Exhibition (23 ก.ค.-1 ส.ค.
51) 

2 ปรามิดแหงชีวิต (Piramid of Life) ผศ.ชัยนันท  ชะอุมงาม สูจิบัตร นิทรรศการศิลปกรรม "วิถี 

ชุดจิตรกรรม     แหงชีวิต" ในวาระเกษียณ 

3 หุนนิ่ง (Still Life) "............."   อายุราชการ (1 - 10 ก.ย.51) 
4 วัด (Temple) "............."     
5 ภาพเหมือน (Torso) "............."     
6 เด็กหญิง (Girl) "............."     
7 ตราสัญญลักษณ คณะมัณฑนศิลป "............."     
 ชุดวาดเสนรางมนษุย  มาและกลามเน้ือ     

8-21 Untitled 1-14 "............."   
 ชุดประติมากรรมใบหนา  และรางมนษุย     

22-27 Untitled 1-6 "............."   
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ชื่อวารสาร 
ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงาน 

ที่ตีพิมพ 
เลมที่/ฉบับที่ ว.ด.ป.ที่ตีพิมพ 

และเลขหนา 

ชุดผลงานออกแบบรูปตราสัญญลักษณ  

เครื่องหมายการคาและเข็มกลัด (Symbol, 

Trademark and Brooch Design) 

     

28-52 Untitled 1-25 "............."   
53 ชุดแบบรางเพื่องานสรางสรรคศิลปกรรม  

และงานออกแบบตางๆ 
"............."   

 ชุดผลงานออกแบบกราฟฟกสิ่งพิมพ 

(Printing Graphic Design) 

    

54-85 Untitled 1-32 "............."   
86 ชีวิตในความสงบ | Peaceful Life "............."     
87 พุทธรักษา | Budharaksa "............."     
88 สระอโนดาด 2 | Sra Anodad 2 "............."     
89 สระอโนดาด | Sra Anodad "............."     
90 แสงแหงความหวัง ลําดับที่ 34 | Light of Hope 

Series 34 
"............."     

91 สมาธิ หมายเลข 6 | Concentration No.6 "............."     
92 ความสงบท่ีคลาสเทอรสกา โลทา 

สาธารณรัฐเช็ก หมายเลข 1 | Peace in 
Klasterska Lhota, CR., No.1 

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

93 ความสงบท่ีคลาสเทอรสกา โลทา 
สาธารณรัฐเช็ก หมายเลข 2 

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

94 ทางสูความสงบเดือนมิถุนายน 2535 | Path to 
the Peace on June 1992 

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

95 ความสงบท่ีคลาสเทอรสกา โลทา 
สาธารณรัฐเช็ก หมายเลข 3 

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

96 คล่ืนแหงชีวิตท่ีแมน้ําเจาพระยา หมายเลข 3 | 
Wave of Life at Chaophraya River No.3 

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

97 ภูผาแหงความสงบ | Peaceful Mountain "............."     
98 ความสงบ 2543/2 | Peace 2000/2 "............."     
99 คล่ืนแหงชีวิตท่ีแมน้ําเจาพระยา หมายเลข 1 "............."     
100 ภูผาแหงความสงบ หมายเลข 1 | Peaceful 

Mountain No.1 
"............."     

101 ภูผาแหงความสงบ หมายเลข 2 | Peaceful 
Mountain No.2 

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

102 ภูผาแหงความสงบ หมายเลข 3 | Peaceful 
Mountain No.3 

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

103 โลกแหงสันติ หมายเลข 1 | Peaceful World 
No.1 

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

104 โลกแหงสันติ หมายเลข 2 | Peaceful World 
No.2 

"............."     
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ชื่อวารสาร 
ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงาน 

ที่ตีพิมพ 
เลมที่/ฉบับที่ ว.ด.ป.ที่ตีพิมพ 

และเลขหนา 
105 สถูปแหงความสงบ หมายเลข 1 | Peacful 

Stupa No.1 
"............."     

106 สถูปแหงความสงบ หมายเลข 2 | Peacful 
Stupa No.2 

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

107 สถูปแหงความสงบ หมายเลข 3 | Peacful 
Stupa No.3 

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

108 ทางสูความสงบ | Path to the Peace  "............."     
109 ความสงบคือความสุข | Peaceful is Happiness "............."     
110 แสงแหงชีวิต หมายเลข 1 | Light of Life No.1 "............."     
111 ภูผาแหงความสงบ | Peaceful Mountain "............."     
112 วิถีชีวิตในความสงบ หมายเลข 2 | Way of 

Life in Peace No.2 
"............."     

113 วิถีชีวิตในความสงบ หมายเลข 1 | Way of 
Life in Peace  

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

114 แสงแหงชีวิต | Light of Life "............."     
115 สูจุดหมายเดียวกัน | To our same destination "............."     
116 วิถีแหงชีวิต หมายเลข 1 (Way of Life No.1) "............."     
117 วิถีแหงชีวิต หมายเลข 2 (Way of Life No.2) "............."     
118 วิถีแหงชีวิต หมายเลข 3 (Way of Life No.3) "............."     
119 วิถีแหงชีวิต หมายเลข 4 (Way of Life No.4) "............."     
120 วิถีแหงชีวิต หมายเลข 5 (Way of Life No.5) "............."     
121 หอคอยแหงความสงบ หมายเลข 1 | Peaceful 

Tower No.1 
"............."     

122 หอคอยแหงความสงบ หมายเลข 2 | Peaceful 
Tower No.2 

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

123 ภูผาแหงความสงบ หมายเลข 1 | Peaceful 
Mountain No.1 

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

124 ปรามิดแหงชีวิต 1 (Piramid of Life 1) "............."     
125 ปรามิดแหงชีวิต 2 (Piramid of Life 2) "............."     
126 ภูผาแหงความสงบ หมายเลข 2 | Peaceful 

Mountain No.2 
"............."     

127 ภูผาแหงความสงบ หมายเลข 1 | Peaceful 
Mountain No.1 

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

128 ภูผาแหงความสงบ หมายเลข 2 | Peaceful 
Mountain No.2 

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

129 ความสงบในคาโลวีแวรี สาธารณเช็ก | Peace 
in Kalovyvary, CR. 

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

130 ซึนามิ | Tsunami "............."     
131 แดนสงบ | Peaceful Land "............."     
132 เมื่อความโลภลดลง โลกก็เขียวขึ้น ผศ.พยูร  โมสิกรัตน สูจิบัตร นิทรรศการเพื่อถายทอด 
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ชื่อวารสาร 
ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงาน 

ที่ตีพิมพ 
เลมที่/ฉบับที่ ว.ด.ป.ที่ตีพิมพ 

และเลขหนา 
133 จากภายในสูภายนอก อ.เอกพงษ  ตรีตรง  ผลงานตนแบบ จาก 
134 Share รศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน  ปฏิบัติการสรางสรรคของ 
135 สัญญาณ (The message from the wind) ผศ.รตอ.อนุชา  แพงเกษร   คณาจารย คณะมัณฑนศิลป  
136 พระคเณศวร 52 ป คณะมัณฑนศิลป อ.สมบัติ  วงศอัศวนฤมล   มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่  
137 Graphic Interior Design II ผศ.นพพร  วิวรรธกะ   1 (15 - 30 ก.ย.51) 
138 กระพ้ี อ.เทิดศักด์ิ  เหล็กดี     
140 Untitled อ.ศมประสงค  ชาวนาไร     
141 เฟอ อ.ไพบูลย  จิรประเสริฐกุล     
142 พิง อ.อัครเดช  พันธิสุนทร     
143 โลกแหงสันติ หมายเลข 2 ผศ.ชัยนันท  ชะอุมงาม     
144 ผลกระทบของภาวะโลกรอน 1/51 อ.สุพจน  สิงหสาย     
145 เกาอี้เลื่อนเอนกประสงค อ.กัญชลิกา  กัมปนานนท     
146 Effect ผศ.อาวิน  อินทรังษี     
147 บันทึกสีเขียว ผศ.อติวรรธน  วิรุฬหเพชร     
148 ปาฏิหาริย มัณฑนศิลป ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน     
149 คิดสู อ.ยอดขวัญ  สวัสดี     
150 ไมมีอะไรเหลือใช ถามีไอเดีย อ.สุพิชญา  เข็มทอง     
151 เศษไฟนอย อ.โกศล  สุวรรณกูฏ     
152 บรรจุภัณฑสําหรับชมพูเพชรบุรี ผศ.วรดิษ  กาญจนอัครเดช     
153 การรณรงคลดโลกรอนดวยการเขียนมอื อ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ     
154 Untitled ผศ.ภาคภูม ิ บุญธรรมชวย     
155 ความไมสมดุล ผศ.ลุย  กานตสมเกียรติ     
156 สถูป ผศ.ปรีชา  ปนกลํ่า     
157 (1) จุดจบหมายเลข 1 รศ.ดร.ไพโรจน  ชมุนี     
158 (2) จุดจบหมายเลข 2 "............."     
159 (1) นกเงือก ผศ.ไพรวัลย  ดาเกลี้ยง     
160 (2) วัวแดง "............."     
161 เกาอี้เหลือใช ผศ.ธีรวัฒน  งามเช้ือชิต     
162 สวนดอกไม ผศ.ดร.น้ําฝน  ไลสัตรูไกล     
163 หนึ่งสิ่งที่เหลือ อ.ประภากร  สุคนธมณี     
164 (1) Happy Birthday อ.พรพรม  ชาววัง     
165 (2) ชีวิตของหมีขั้วโลก "............."     
166 HAVE WE EVER อ.พิมพพิศา  ติณหพลิศ     
167 WASTELESS ผศ.พิทักษ  สงา     
168 (1) ดาวธรรม...นํานั่งสมาธิ อ.บวรรัตน  คมเวช     
169 (2) โมดุล "............."     
170 อาจารยศิลป...(ภาพสเก็ตตนแบบ) อ.สมพงษ  แสงอรามรุงโรจน     
171 ภัย อ.สุรศักดิ์  รอดเพราะบุญ     
172 GREEN CIRCLE AND FLYING BIRD อ.เสาวลักษณ  เดชมานนท     
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ชื่อวารสาร 
ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงาน 

ที่ตีพิมพ 
เลมที่/ฉบับที่ ว.ด.ป.ที่ตีพิมพ 

และเลขหนา 
173 ศูนย อ.อุณรุท  กสิกรกรรม     
174 บุคคลสาธารณะ (Public Person) อ.อิทธิพล  วิมลศิลป     
175 WATER WORLD อ.วรภรรท  สิทธิรัตน     
176 At 1230 C ผศ.สืบพงศ  เผาไทย     
177 Fruit No.3 ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม     
178 Melting Point ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา     
179 พายเรือในอาง ผศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร     
180 จากสิ่งที่มีอยู (From scrap use) ผศ.กรธนา  กองสุข     
181 เริงระบํา ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ     
182 เศษเพื่อสราง อ.ชาติชาย  คัณธิก     
183 ดินสอหน่ึงแทง อ.ดร.วีรวัฒน  สิริเวสมาศ     
184 เศษชา ผศ.ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ     
185 วัตถุไมนิยม อ.ภูษิต  รัตนภานพ     
186 เศษอาวุธเพื่อทํางานเคร่ืองประดับ อ.เอกชัย  พันธอารีวัฒนา     
187 คู อ.ศิดาลัย  ฆโนทัย     
188 พระคเณศวร 2551 อ.สมบัติ  วงศอัศวนฤมล สูจิบัตร โครงการถายทอดองคความรู 
189 Green Wave ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม  ศิลปะและการออกแบบ 
190 พระคเณศวร ผศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร  เคร่ืองเคลือบดินเผาสูชุมชน 
191 Traveling to the past ผศ.สืบพงศ  เผาไทย  คร้ังที่ 2 (16 – 30 ธ.ค.51) ณ  
192 Angels "............."  หอศิลปะและการออกแบบ 
193 Still life "............."  คณะมัณฑนศิลป 
194 ชั้นเก็บของ ผศ.กรธนา  กองสุข   
195 พระพิฆเณศวร "............."   
196 Untile ผศ.อารยรุส  ปรีดิชยาพันธ   
197 Blooming ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา   
198 To blossom "............."   
199 Growing "............."   
200 ออม – อิ่ม หมายเลข 1 ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ   
201 ออม – อิ่ม หมายเลข 2 "............."   
202 กขคง อ.สิทธิโชค  ชัยวรรณ   
203 สวนแกว ผศ.รตอ.อนุชา  แพงเกษร สูจิบัตร โครงการประชุมทางวิชาการ 
204 ชนชาง : บทสนทนาในพื้นที่วาง ผศ.ปรีชา  ปนกลํ่า  และเสนอผลงานวจิัย 
205 คําอาจารยศิลป ผศ.โชติวัฒน  ปุณโณปถัมภ  "ศิลปากรวิจัย" คร้ังที่ 2  
206 กอสราง - รางเสียง (ผลงานรวม) ผศ.อาวิน  อินทรังษี  "วิจัย + สรางสรรค" 
207 วิจัยบนหัวไหล : ชีวิตใหมของผาใบเขยีนรูป 

(ผลงานรวม) 
ผศ.ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ  (18-19 ธ.ค.51) 

208 Asia Forever 2009 ผศ.ดร.น้ําฝน  ไลสัตรูไกล นิตยสาร เปรียว ฉบับพฤษภาคม 2552 

209 (ภ.ประยุกตแจง) อ.สุรศักดิ์  รอดเพราะบุญ สูจิบัตร โครงการศิลปกรรมไทย คร้ัง
ที่ 9 ประจําป 2551 หัวขอ  
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ชื่อวารสาร 
ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงาน 

ที่ตีพิมพ 
เลมที่/ฉบับที่ ว.ด.ป.ที่ตีพิมพ 

และเลขหนา 
  

 
 ภาวะโลกรอน (Global 

Warming) ณ หอศิลป ม.
ศิลปากร (12 ธ.ค.51) 

รวม   จํานวนงานวิจัย  21  เร่ือง งานสรางสรรค  209  ชิ้น รวมท้ังสิ้น 230 ผลงาน 

 
ตารางท่ี 7  งานวิจยัและงานสรางสรรค ท่ีนําไปใช ประโยชน 

ช่ือเจาของผลงาน ช่ืองานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

ประเภทของการนําไปใช
ประโยชน 

ว. ด .ป.
ที่ไปใช 

รายละเอียดการ
ดําเนินงานพอสังเขป 

พ.ย. 51 100 บานสวย  เลม 2 
วางตลาด 

ผศ.ชัยณรงค  อริยะ
ประเสริฐ 

นําผลจากการวิจัย / สรางสรรคไป
ใชกําหนดนโยบายเก่ียวกับสราง
องคความรูแกสาธารณชนในเร่ือง
ตางๆ และไดนําขอความรูน้ันไป
ใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้น 

1. บานพักอาศัยและ 
สํานักงาน หจก.เดน
ชัยปากนํ้า  

จํานวนงานวิจัย  -  เรื่อง  และงานสรางสรรค  1  เรื่อง  รวมทั้งหมด  1  เรื่อง 
 

ตารางท่ี 8  บทความวิจยัท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน  refereed  journal  หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  ปการศึกษา 2551 

ประเภทของแหลงอางอิง/ 
ฐานขอมูล/ ระดับ 

ลําดับ
ที่ 

รายช่ือผูเขียนบทความวิจัย/
ผูเขียนรวม/สังกัด 

แหลงอางอิง/ 
ชื่อบทความวิจัยทีไ่ดรับการอางอิง Refere

ed 
Journal 

ชาติ 
วันเดือนปที่อางอิง 

อื่นๆ 

1 บันทึกความหลัง ผศ.พงษศักดิ์  อารยางกูร สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมชุดจาก    

2 พัฒนาการการออกแบบโรงละคร "............." ใจและผลงานออกแบบจาก
จินตนาการโดยแรงบันดาลใจจาก
ประเทศอิตาลี (4-21 มิย.51) 

   

3 ทิวทัศน : ภาพของความเปนจริง
หรือการดัดแปลง เลือกสรร 
ประดิษฐของจิตรกร? 

รศ.ดร.ไพโรจน  ชมุนี สูจิบัตรนิทรรศการผลงานจิตรกรรม
และวาดเสนทิวทัศน Land & Sea 
คร้ังที่ 9 (24 มิย.-5 กค.51) 

   

4 การพัฒนาผลงานศิลปะและการ
ออกแบบ 

ผศ.ชัยนันท  ชะอุมงาม สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม "วิถี
แหงชีวิต" ในวาระเกษียณอาย ุ

   

5 เขาเฝาฯ สมเด็จพระพี่นางเธอฯ ณ 
วังเลอดิส เพือ่ถวายรายงานการ
แสดงผลงานศิลปกรรม "Medium 
Paper Cultural Exhibition by Thai 
Artist Chaiyanandha Cha- 

"............." ราชการ 
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ประเภทของแหลงอางอิง/ 
ฐานขอมูล/ ระดับ 

ลําดับ
ที่ 

รายช่ือผูเขียนบทความวิจัย/
ผูเขียนรวม/สังกัด 

แหลงอางอิง/ 
ชื่อบทความวิจัยทีไ่ดรับการอางอิง Refere

ed 
Journal 

ชาติ 
วันเดือนปที่อางอิง 

อื่นๆ 

 umngarm"      

6 กอนจะมาถึงรูปตราสัญญลักษณ 
"ชมรมครูเกาศิลปศึกษา-ชางศิลป" 

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

   

7 แบเรียม : ความงามท่ีแฝงไวดวย
พิษภัย 

ผศ.ศุภกา ปาลเปรม สูจิบัตรนิทรรศการเพื่อถายทอด
ผลงานตนแบบจากปฏิบัติการ 

   

8 การออกแบบสภาพแวดลอม
ภายในที่อยูอาศัยเพือ่คุณภาพชีวิต
ของผูสูงอาย ุ

ผศ.รตอ.อนุชา  แพงเกษร สรางสรรคของคณาจารย คณะ
มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 1 (15-30 กย.51) 

   

9 เร่ืองขี้ขี ้ ผศ.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล      

10 กระบวนการสรางสรรคผลงาน
ออกแบบและนําเสนอเพื่อ
นิทรรศการผลงานคณาจารยคณะ
มัณฑนศิลป 

ผศ.ชัยณรงค  อริยะประเสริฐ      

11 ทําไมโมเนตจึงเขียนดอกบัว รศ.ดร.ไพโรจน  ชมุนี สูจิบัตรนิทรรศการผลงานศิลปกรรม 
ภาพวาดดอกไมและภาพเหมือนคน 
Face and Flower (19-29 สค.51) 

   

12 ปญหาระหวางการทํารายละเอียด
โครงการกับการสรางสรรคการ
ออกแบบภายใน 

ผศ.ชัยณรงค  อริยะประเสริฐ http://uddee.multiply.com/photos
เอกสารการสอนวิชาการออกแบบ
ภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- - - 

13  ความถนัดดานสถาปตยกรรม, 
สถาปตยกรรมภายใน และ
มัณฑนศิลป 

ผศ.ชัยณรงค  อริยะประเสริฐ http://www.enn.co.th/news/149/AR
TICLE/3978/2008-08-09.html 
(เว็บไซตของศูนยขาวการศึกษาไทย) 

   

 14 ทัศนธาตุและองคประกอบศิลปะ
จากวัสดุที่นํากลับมาใชสรางที่อยู
อาศัยในชุมชนแออัดกรุงเทพฯ 

ผศ.ชัยณรงค  อริยะประเสริฐ งานประชุมวิชาการประจําป “สาระ
ศาสตร : การประชุมวิชาการ
สถาปตยกรรมและศาสตรเก่ียวเน่ือง 
คร้ังที่ ๑๒” (วันที่ 21-22 ต.ค.51) จัด
โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   

15    โครงการออกแบบพัฒนารถเข็น
อนามัยสําหรับการขายกวยเต๋ียว 

อ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับภาค
ปลาย ปการศึกษา 2551 (ธค.51-พ.ค.
52) 

รวม จํานวนบทความวิจยัที่ไดรับการอางอิง (Citation) 15 เร่ือง    2 5 7 
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7.  การบริการวิชาการแกสังคม  
 คณะมัณฑนศิลป  ดําเนินโครงการดานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  มีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ  สัมมนาทางวิชาการ  นิทรรศการ  คณะท่ีปรึกษา  การจัดการและเผยแพรความรู
ท้ังหมด 16 โครงการและ 8 กิจกรรม  โดยมีผูเขารับบริการรวม 2,061 คน  เปนโครงการระดับชาติ 6 
เร่ือง  ระดับนานาชาติ 5 เร่ือง  มีแหลงทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายในจํานวน 5 โครงการ  
งบประมาณรวม 748,300.- บาท (2 โครงการงบฯ แผนดิน 475,000.- บาท, 3 โครงการเงินรายได 
273,300.- บาท) โครงการจากแหลงทุนสนับสนุนภายนอกจํานวน 8 โครงการ  งบประมาณรวม 
1,722,500.- บาท (3 โครงการงบฯ สนับสนุน 910,000.- บาท, 5 โครงการท่ีมีรายรับ 1,182,500.- 
บาท) และการใหบริการใชหอศิลปะและการออกแบบท่ีไดรับทุนสนับสนุน 5 กิจกรรม  รายรับรวม 
90,147.- บาท  นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการใหบริการทางวิชาการรูปแบบอ่ืน  อันเปนการสราง
เครือขายกับหนวยงานในวงวิชาชีพโดยไมคิดคาใชจายอีกดวย 
 มีคณาจารยไดรับเชิญไปใหบริการทางวิชาการ  วางแผน/ระบบ รับออกแบบ  เปนท่ีปรึกษา
ภายนอก  อาจารยพิเศษ  กรรมการวิชาชีพ  กรรมการวิทยานิพนธ  วิทยากรใหกับหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน  รวม 50 ทาน จากคณาจารยท้ังหมด 74 ทาน 
 
8.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 คณะมัณฑนศิลป  ไดจัดกิจกรรมตามประเพณี  โครงการเพื่อการอนุรักษ  สืบสาน  พัฒนา
มาตรฐาน  เผยแพรศิลปวัฒนธรรม  ใหเปนรากฐานองคความรูสูระดับสากล  เสริมสรางจิตสํานึกแก
นักศึกษา/บุคลากร  ในรูปแบบตางๆ เชน งานเชิดชูเกียรติคุณอาจารยอาวุโส  ศิษยเกาผูเปน
แบบอยางท่ีดี  นิทรรศการเผยแพรผลงานศิลปะและการออกแบบสูชุมชน  โครงการความรวมมือ
กับสถาบัน/ องคกรวิชาชีพ  กิจกรรมแลกเปล่ียนความรูทางศิลปวัฒนธรรม  เปนตน 
 คณะฯ ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวม 20โครงการ  จําแนกเปนโครงการท่ี
คณะฯ จัดข้ึน 11 โครงการ  เปนความรวมมือกับภายนอก 8 โครงการ  และจัดรวมกับมหาวิทยาลัย 1 
โครงการ  เปนโครงการระดับชาติ 6 โครงการ และเปนโครงการระดับนานาชาติ 3 โครงการ  โดยมี
นักศึกษาเขารวม 609 คน  คณาจารยและบุคคลท่ัวไปเขารวม 2,460 คน  รวมผูเขารวมท้ังหมด 3,069 
คน  งบประมาณท้ังส้ิน 3,196,058.03 บาท  จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 2,341,508.03 บาท  
งบประมาณเงินรายได 471,050.- บาท  และงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน 383,500.- บาท 
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9.  การบริหารจัดการ 
ตารางท่ี 9  งบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหลงงบประมาณ 2551 

ประเภทของแหลงงบประมาณ 
ป งบประมาณ

แผนดิน 
งบประมาณรายจาย
จากเงินรายได 

งบประมาณรายจาย
จากโครงการพิเศษ  

รวม 

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  
2549 29,903,900  10,258,488  4,501,096  44,663,484  

 
ตารางท่ี 10  สรุปรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

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

1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 1,248,187.63  1,223,359.40  24,828.23  98.01   
2. หมวดคาจางช่ัวคราว 1,269,309.16  1,261,007.16  8,302.-  99.35   
3. หมวดคาตอบแทน  2,103,391.11  2,098,174.26  5,216.85  99.75   
4. หมวดคาใชสอย  2,971,837.04  2,960,133.24  11,703.80  99.61   
5.หมวดคาวัสดุ 1,321,174.43  1,321,079.68  94.75  99.99   
6. หมวดคาสาธารณูปโภค 1,322,372.73  1,164,594.31  157,778.42  88.07   
7. หมวดเงินอุดหนุน 638,622.60  635,019.60  3,603.-  99.44   
8.  หมวดรายจายอื่นๆ 314,105.30  314,105.30  -  100   

รวม 11,189,000.-  10,977,472.95  211,527.05  98.11   
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ตารางท่ี 11  รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายจากเงินงบรายได ประจําปการศึกษา 2551 จําแนก
ตามงาน 

รายจาย/ งบ 

รายการงาน รวม (บาท) สาธารณูป 
โภค 

เงินเดือน ดําเนินการ ครุภัณฑ 
รอยละการ
เบิกจาย 

บริหารท่ัวไป 1,764,636.12 2,241,419.53 1,139,491.12 42,000.- 5,187,546.77 * ไมสามารถ 
ประกันคุณภาพการศึกษา - 48,218.- - - 48,218.- คิดสัดสวน 

จัดการศึกษาระดับ      เทียบกับเงิน 
- ปริญญาตรี 1,030,395.- 3,508,820.86 48,865.95 83,559.30 4,671,641.11 รายรับซึ่งได 
- บัณฑิตศึกษา - - - - - มาเปนรอบป 
ทุนการศึกษา - 581,890.- - - 581,890.- งบประมาณ 
กิจกรรมนักศึกษา - 309,532.- - - 309,532.- ได (ไมเปน 

โครงการพัฒนาบุคลากร      รายรับราย 
อาจารย - -  - -  เดือน) 
บุคลากรสายสนับสนุน - - 308,858.- - - 308,858.-  

วิจัยพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี 

- 52,226.92 - - 52,226.92  

บริการวิชาการแกชุมชน - 239,958.08 - - 239,958.08  
บํารุงศิลปวัฒนธรรม - 275,982.92 - - 275,982.92  

รวม 2,795,031.12 7,566,906.31 1,188,357.07 125,559.30 11,675,853.8  

 
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 
 
 
 
 

 27



 

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. ผศ.รตอ.อนุชา   แพงเกษร ปริญญาเอก – การพัฒนาสังคม มรภ.สวน

สุนันทา 
ไทย 17 กค.47 – 30 พค.50 สวนตัว/ พัฒนาบุคลากร 

(ลานอกเวลาราชการ) 
2. อ.วราพร   กฤษณมิษ ปริญญาเอก - สถาปตยกรรมภายใน อังกฤษ 10 กย.47 – 9 กย.50 สวนตัว/ สถาบัน 
3. อ.วรนันท   โสวรรณี ปริญญาเอก - การจัดการมรดกทาง

สถาปตยกรรม (นานาชาติ) ม.ศิลปากร 
ไทย 6 พย.49 – 5 พค.52 ทุนรัฐบาล (สกอ.) 

4. อ.ชาคร   ผาสุวรรณ ปริญญาโท - เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ม.
มหิดล 

ไทย 4 มิย.50 – 3 ธค.52 สวนตัว 

 
ตารางท่ี 15  บุคลากรท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและตางประเทศ 

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

ใน ตาง(ระบุ) 
 ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน      
1 รศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน โครงการศิลปกรรมไทย-จีน 2009 6-16 เม.ย.

52 
Guangzhou, Academy of 
Fine Art, China 

 จีน 

2 ผศ.ชัยณรงค   อริยะประเสริฐ สภาวิชาการสถาปตยกรรมภายใน
ฯ คร้ังที่ 4/2551 

26 มิ.ย.51 สภาวิชาการสถาปตยกรรม
ภายใน 

  

  การศึกษาทางไกลระหวางประเทศ
ผานระบบ Tele-Conference 

14, 21, 28 สํานักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา 

มิ.ย., 11 
ก.ค.51 

  

  สมาคมมัณฑนากรแหงประเทศ
ไทย 

 สมาคมมัณฑนากรแหง
ประเทศไทย 

  

  การออกแบบงานกราฟฟก 
(Graphic Design) สําหรับสื่อ
สิ่งพิมพ 

2-6  ก.ย.51 สถาบันสหวิทยาการศาสตร
และการจัดการความรู 

  

  โครงการ Artist Plant Tour 2007 2,8,15 ส.ค.
51 

มูลนิธิซิเมนตไทย   

3 อ.เอกพงษ  ตรีตรง นิทรรศการตกแตงบาน 10-15 มี.ค.
52 

บริษัท โตโต จํากัด  เยอรมัน 

4 อ.สมบัติ   วงศอัศวนฤมล อาจารยที่ปรึกษาฝายกิจการ
นักศึกษา 

12-13 พ.ค. 
51 

กองกิจการนักศึกษา   

  กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ
ประกอบอาคาร 

30 ก.ค.51 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

  

5 อ.ศมประสงค   ชาวนาไร พระปฐมเจดียสูการเปนมรดกโลก  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

  

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

ใน ตาง(ระบุ) 
1 ผศ.วัฒนพันธุ   ครุฑะเสน นโยบายการจัดการวัฒนธรรมไทย 20-22 ส.ค.

51 
สภาวิจัยแหงชาติ   

  พัฒนาการศึกษาดาน Animation 
และ Digital Contents 

1 ก.ค.51 บริษัท อิเมจิแมกซ จํากัด   

  ประชาพิจารณรางแผนแมบทการ
เสริมสรางเอกลักษณของชาติ 

2 พ.ค.51 สํานักงานเสริมสราง
เอกลักษณของชาติ 

  

  โครงการศิลปกรรมไทย-จีน 2008-
2009 

2-9 พ.ย.51 หอศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ Guangzhou 
Academy of Fine Art, 
China 

  

  โครงการสัมมนา HCI 2009 6-11 ก.พ.
52 

สาธารณรัฐเกาหลี  เกาหลี 

2 อ.นพดล   ยุทธมนตรี กําหนดเกณฑการรับสมัครบุคคล
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
ประจําป 2553 ในสวนของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร และการหารือใน
เร่ือง "ดัชนีบงชี้ ส.ม.ศ." 

17 มิ.ย.51 สํานักงานเลขาธิการท่ี
ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย 

  

  การวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) ประจําป
งบประมาณ 2551 

16 ก.ย.51 กองแผนงาน มศก.   

 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ      
1 ผศ.ดร.จิรวัฒน  วงศพันธุเศรษฐ ระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทาง

ในการสนับสนุนงานวิจัยทางดาน
ศิลปะและงานสรางสรรค 

7 ส.ค.51 สถาบันวิจัยและพฒันา 
มศก. 

  

2 ผศ.ภาคภูม ิ  บุญธรรมชวย โครงการ Artist Plant Tour 2007 2,8,15 ส.ค.
51 

มูลนิธิซิเมนตไทย 
 

  

3 อ.ปฐว ี  ศรีโสภา ติดตามความคืบหนาโครงการ
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ 
ผลิตภัณฑเซรามิกศูนยศิลปาชีพ 
บานนากุดขาม 

2 ก.ค.51 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย 

  

  ผูประกอบการเซรามิกจังหวัด
สกลนคร 

17 เม.ย.51 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย 

  

 ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา      
1 ผศ.ไพรวัลย   ดาเกลี้ยง โครงการปฏิบัติการทัศนศิลปและ

นิทรรศการศิลปะ คร้ังที่ 4 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร วิทยา
เขตเพาะชาง 

  

2 ผศ.พิทักษ   สงา สัมมนานักศึกษาใหม สาขาวิชา
ประติมากรรม  

29-30 ส.ค.
51 

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

ใน ตาง(ระบุ) 
  โครงการ Artist Plant Tour 2007 2,8,15 ส.ค.

51 
มูลนิธิซิเมนตไทย   

3 อ.พรพรม   ชาววัง โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง "เรียนรูจักเพื่อนบาน" 

 หอศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

  

 ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา      
1 ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม โครงการสัมมนา ISCAEE 

Symposium 2009 Korea 
23-29 เม.ย.
52 

National Seoul Unversity 
of Technologe, Korea 

 เกาหลี 

  การศึกษานอกสถานที่ในรายวิชา 
365 415 การศึกษาเทคโนโลยีการ
ผลิตเคร่ืองปนดินเผาแบบด้ังเดิม 

30 เม.ย.-8 
พ.ค.52 

National Seoul Unversity 
of Technologe, Korea 

 เกาหลี 

2 ผศ.สืบพงศ  เผาไทย โครงการสัมมนา ISCAEE 
Symposium 2009 Korea 

23-29 เม.ย.
52 

National Seoul Unversity 
of Technologe, Korea 

 เกาหลี 

  การศึกษานอกสถานที่ในรายวิชา 
365 415 การศึกษาเทคโนโลยีการ
ผลิตเคร่ืองปนดินเผาแบบด้ังเดิม 

30 เม.ย.-8 
พ.ค.52 

   

3 ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา โครงการสัมมนา ISCAEE 
Symposium 2009 Korea 

23-29 เม.ย.
52 

National Seoul Unversity 
of Technologe, Korea 

 เกาหลี 

  การศึกษานอกสถานที่ในรายวิชา 
365 415 การศึกษาเทคโนโลยีการ
ผลิตเคร่ืองปนดินเผาแบบด้ังเดิม 

30 เม.ย.-8 
พ.ค.52 

National Seoul Unversity 
of Technologe, Korea 

 เกาหลี 

4 ผศ.สยุมพร   กาษรสุวรรณ อาจารยที่ปรึกษาฝายกิจการ
นักศึกษา 

12-13 พ.ค. 
51 

กองกิจการนักศึกษา   

  โครงการสัมมนา ISCAEE 
Symposium 2009 Korea 

23-29 เม.ย.
52 

National Seoul Unversity 
of Technologe, Korea 

 เกาหลี 

  การศึกษานอกสถานที่ในรายวิชา 
365 415 การศึกษาเทคโนโลยีการ
ผลิตเคร่ืองปนดินเผาแบบด้ังเดิม 

30 เม.ย.-8 
พ.ค.52 

National Seoul Unversity 
of Technologe, Korea 

 เกาหลี 

 ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ      
1 ผศ.ภูวนาท   รัตนรังสิกุล พระปฐมเจดียสูการเปนมรดกโลก  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

  

  เทศกาลศิลปะ Asian Art Biennale 
คร้ังที่ 12 

3-12 มี.ค.
52 

สถาบัน Shilpakala 
Academy, Dhaka 
University, Sonargaon Folk 
Art and Craft Foundation, 
Bangladesh 

 บังกลาเทศ 

 สํานักงานเลขานุการคณะ      
1 นส.จิตตรี   ลิ้มรุงเรืองรัตน การใหบริการออกหนังสือรับรอง

ยกเวนอากรนําเขาผานระบบ
14 ก.ค.51 กระทรวงศึกษาธิการ   
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ใน/ ตางประเทศ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ/ กิจกรรม วันเดือนป หนวยงาน/สถานท่ีจัด 

ใน ตาง(ระบุ) 

  ผูปฏิบัติงานดานการคลังและพัสดุ 20 มิ.ย. 51 กองคลัง มศก   
2 นางศุลีพร   สุวรรณโมลี ผูปฏิบัติงานดานการคลังและพัสดุ 20 มิ.ย. 51 กองคลัง มศก.   
3 นางมาลินี   วิกรานต เปดขอบฟาคุณธรรมจริยธรรม 28-29 ส.ค.

51 
ศูนยสงเสริมและพฒันา
พลัง 

  

  ระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทาง
ในการสนับสนุนงานวิจัยทางดาน
ศิลปะและงานสรางสรรค 

7 ส.ค.51 สถาบันวิจัยและพฒันา 
มศก. 

  

  การวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) ประจําป
งบประมาณ 2551 

 16 ก.ย.51 กองแผนงาน มศก.   

4 นางมัญธรัตน   จิตมาลีรัตน อาจารยที่ปรึกษาฝายกิจการ
นักศึกษา 

12-13 พ.ค. 
51 

กองกิจการนักศึกษา   

5 นส.มุกดา    จิตพรมมา ระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทาง
ในการสนับสนุนงานวิจัยทางดาน
ศิลปะและงานสรางสรรค 

7 ส.ค.51 สถาบันวิจัยและพฒันา 
มศก. 

  

  การวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) ประจําป
งบประมาณ 2551 

 16 ก.ย.51 กองแผนงาน มศก.   

  โครงการพัฒนาบุคลากรดานสถิติ
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หนวยงานภาครัฐ 

9 มี.ค.52    

6 นส.นันทนา   แซลี การวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) ประจําป
งบประมาณ 2551 

 16 ก.ย.51 กองแผนงาน มศก.   

7 เศกสันต   แสงทอง การจัดการ Log File 31 ก.ค.51 ศูนยคอมพิวเตอร มศก.   
8 นส.สุรีพร   แปนพิบูลลาภ ผูปฏิบัติงานดานการคลังและพัสดุ 18 มิ.ย.51 กองคลัง มศก.   
9   นส.ชนัญชิดา   จันทรเทียน ผูปฏิบัติงานดานการคลังและพัสดุ 18 มิ.ย.51 กองคลัง มศก. 
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ตารางท่ี 16  โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะมัณฑนศิลป 
จํานวน
ผูเขารวม 

งบประมาณ 
ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

(บาท) 
1. โครงการเขียนขอเสนอวิจัยสาขาวิชาศิลปะ

และการออกแบบ คร้ังที่ 2  
คณะกรรมการโครงการฯ 8 สค.51 52 22,226.92 

2. โครงการแสดงมุทิตาจิตแดอาจารยอาวุโส 
"ชัยนันท  ชะอุมงาม"  

คณะกรรมการโครงการฯ 12 กย.51 65 19,827.- 

3 โครงการสัมมนาภาควิชาออกแบบ
เคร่ืองประดับ ประจําป 2551  

ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ 24 ตค.51 11 2,200.- 

4 โครงการพัฒนาบุคลากร สํานักงาน
เลขานุการคณะฯ เร่ือง "มารูจัก KPI ใน
สํานักงาน"  

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
สํานักงานเลขานุการ 

13-14 ธค.51 21 60,000.- 

5 โครงการสัมมนาภาควิชาออกแบบ
เคร่ืองประดับ ประจําป พ.ศ. 2552  

ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ 6-8 เมย.52 11 35,870.- 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกับศิลปน 
Warwick West  

ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ 19-31 พ.ค.52 1 ตัวแทนภาควิชา 
 

7 กิจกรรมการอบรมซอฟตแวรเพื่อการ
ออกแบบตกแตงภายใน InteriCAD โดย
วิทยากรจาก บ.อินซไปรด เทคโนโลยี จก. 

ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน 12-15 พค.52 12 ใชหองคอมฯ 

8 โครงการสัมมนาภาควิชาออกแบบตกแตง
ภายใน ประจําปการศึกษา 2551  

ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน 21-25 พค.52 16 75,000.- 
 

9 โครงการสัมมนาบุคลากร สํานักงาน
เลขานุการคณะฯ เร่ือง การอบรมการใช
คอมพิวเตอร  

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
สํานักงานเลขานุการ 

22-23, 28 พค.
52 

46 11,500.- 

10 การสัมมนาเร่ือง ระบบอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการโครงการฯ 26 พค.52 30 5,500.- 
 

 รวม   199 232,123.92 

 
10.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประเมินตนเองคร้ังนี้  ดําเนินการตามวิธีการและแนวทางของสวนกลาง  ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดข้ึน  หลังจากไดรับความเห็นชอบรวมกัน  ระหวาง
คณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา  และคณะกรรมการ
ประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหนวยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ใชตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 
 
11.  การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 คณะมัณฑนศิลปไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจาก
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2550 ไปกําหนด
แผนพัฒนาทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  ดังนี้  
 
ตารางท่ี 17  การนําผลการประเมินตนเองและขอเสนอแนะของคณะผูประเมินไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   

จุดออน/และขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แนวทางการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 1  1. จัดใหมีการทบทวนแผนดําเนินงานและมีการกําหนด
แผนปฏิบัติงานประจําป โดยบุคลากร / ภาควิชา / สาขาวิชา 
/ สํานักงานเลขานุการคณะฯ อยางมีสวนรวม ทุกสิ้นป
การศึกษา 

     จุดออน 
      - คณะฯไมมีการจัดลําดับความสําคัญของ
ภารกิจตางๆ ใหตรงและมีความสัมพันธกับ
ยุทธศาสตร แผนดําเนินการกิจกรรม เชนบาง
กิจกรรมสัดสวนของการใชงบประมาณมีมาก แต
ภาระงานนอยทําใหเสียงบประมาณแตไมเห็น
ผลลัพธ 

2. ไดจัดลําดับการทํางานของโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตาม
แผนงานตลอดปการศึกษา เพ่ือการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคลองกับแผนงานพรอมกับกําหนดผูรับผิดชอบ
ประเมิน / ติดตามผลของโครงการ กิจกรรมตางๆ อยาง
ชัดเจน แผนที่เก่ียวของมีดังน้ี   จุดแข็ง 
          1.แผนดําเนินการดานการเรียนการสอน        - คณะฯ มีแผนงาน / กิจกรรมดานการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย และงานบริการวิชาการแก
สังคมฯ มีความหลากหลาย ทําใหคณาจารยมี
จํานวนภาระงานมาก 

          2. แผนดําเนินการดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
          3. แผนดําเนินการดานการวิจัย 
          4. แผนดําเนินการดานบริการวิชาการแกสังคม 
          5. แผนดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
          6. แผนดําเนินการดานการบริหารและจัดการ 

  7. แผนพัฒนาบุคลากร 
          8. แผนดําเนินการดานการเงินและงบประมาณ 
          9. แผนดําเนินการดานระบบและกลไกการประกัน  

       คุณภาพ 

องคประกอบท่ี 2  คณะฯ ตระหนักในความสําคัญของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร จึงจัดใหมีกลไกสนับสนุนใหบุคลากรสามารถ
พัฒนาตนเพื่อเขาสูคุณวุฒิ หรือ ตําแหนงทางวิชาการใน
ระดับที่สูงขึ้น เพ่ือใหมีสัดสวนใกลเคียงตามมาตรฐาน แต
แนวทางการดําเนินงานดานการสรางทรัพยากรบุคคล 
จําเปนตองอาศัยชวงระยะไมนอยกวา 3 -5 ป 

      จุดออน 
       - การติดตามรายละเอียดเพื่อการประเมินผล
และสัดสวนของอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑ
วุฒิ / ตําแหนงทางวิชาการ 
 จุดแข็ง 

แนวทางการดําเนินงานเปนดังน้ี       - คณะฯ มีกลไกในการดําเนินการตามตัวช้ีวัด
ครบตามเกณฑ 1. ใหภาควิชากําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
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จุดออน/และขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แนวทางการพัฒนา 

 2. จัดสรรเงินทุนแกบุคลากร เพ่ือสรางสรรค / ออกแบบ
และนําเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนง
ระดับรองศาสตราจารย 
3. จัดสรรเงินทุนแกบุคลากร เพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก 
4. จัดใหคณะกรรมการเพื่อดําเนินโครงการจัดการความรู
ศิลปะการออกแบบเพื่อถายทอดองคความรูสูวงวิชาการ: 
การผลิตหนังสือ ตํารา 
5. เรงจัดหาบุคลากรตําแหนงอาจารยใหเพ่ิมมากขึ้นตาม
สัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ขยายตัวอยางรวดเร็วในบาง
สาขาวิชาเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยที่ปฏิบัติงานจริง. 

องคประกอบท่ี 3 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการสรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ ที่
แตกตางไปจากทุกปที่ผานมา  

2. การจัดกิจกรรมควรสนับสนุนให
นักศึกษาจัดทําประเมินผลกิจกรรม/ 
โครงการ เปนลายลักษณอักษร 

1. จัดใหมีโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาช้ันปที่ 1 ทุกปการศึกษา 

2. ช้ีแจงใหคณะกรรมการนักศึกษาผูรับผิดชอบ
โครงการ/ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเห็น
ความสําคัญของการประเมินผลโครงการและการ
นําผลประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินโครงการในปตอไป และใหนําเสนอผล
การประเมินตอคณะกรรมการประจําคณะในการ
ขออนุมัติโครงการทุกกิจกรรม 

องคประกอบท่ี 4 
ขอเสนอแนะ 
1 ควรหาแนวทางพัฒนางานวิจัย สรางสรรคไปสู
ระดับนานาชาติ 
2 เรงติดตามผลโครงการวิจัยไมแลวเสร็จ ใหเสร็จ
ตามกําหนด 

1. สนับสนุนบุคลากรใหพัฒนางานวิจัย/สรางสรรค
เพ่ือไปสูระดับนานาชาติ โดยจัดต้ังงบประมาณพัฒนา
บุคลากร และโครงการสรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการกับหอศิลป มศก. หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนทั้ง
ภายในและตางประเทศ 
2. กําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการสนับสนุนและ
ติดตามผลการดําเนินงานวิจัย/ สรางสรรคชัดเจนขึ้น 

องคประกอบท่ี 5 
ขอเสนอแนะ 
คณะฯควรพิจารณาหัวขอตามสภาพการของ
สังคมที่มีการปรับเปล่ียนอยูตลอดเวลา 

ใหมีการกําหนดหัวขอในการสรางสรรค วิจัย ในการ
สรางผลงานคณาจารย ที่มุงเนนการสรางความเขมแข็ง
ใหชุมชน และหัวขอการใหบริการวิชาการสวนใหญ
เพ่ือประโยชน และการใชสอยของผูใชงานเปนหลัก 

องคประกอบท่ี 6 เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธหอศิลปะและการ
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จุดออน/และขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แนวทางการพัฒนา 
ขอเสนอแนะ 
คณะควรจัดทําการประชาสัมพันธหอศิลปะฯแก
บุคคลภายนอก หรือผูสนใจทราบอยางแพรหลาย 

องคประกอบท่ี 7    -  

องคประกอบท่ี 8    -  

องคประกอบท่ี 9 
ขอเสนอแนะ 
ควรมีระบบกลไกใหนักศึกษาเห็นความสําคัญ
และนําระบบการประกันคุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรม 

กําหนดใหมีการประชุมกรรมการนักศึกษาใหความรู
และความเขาใจ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
และนําระบบ PCDA มาใชในการนําเสนอ และจัด
กิจกรรมนักศึกษา 
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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 มีการทบทวนปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและแผนการดําเนินงานเปนลาย

ลักษณอักษรสอดคลองกับภารกิจหลักโดยระดับคณะไดมีการนําเสนอทบทวนในท่ีประชุมกรรมการประจํา
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2. คณะฯ ไดใชแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยฉบับท่ีผานมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 3/2551 เม่ือ 14 พ.ค. 2551 มาใชจัดทําแผนของคณะฯ โดยมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
มาตรการและตัวช้ีวัดความสําเร็จ รวมท้ังกําหนดคาเปาหมายและไดเผยแพรใหประชาคมและสาธารณชน
ทราบ ในท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ และในเว็บไซท http://www.decorate.su.ac.th  (มศ 1.1.2-1,-2) 

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

4.  คณะฯ มีการดําเนินงานตามแผนครบท้ัง 4 ภารกิจ โดยมอบหมายบุคคลหนวยงานดําเนินการ 
ติดตามผลชัดเจน (มศ 1.1.5-1, -2) 

จุดแข็ง :  
1. คณะฯ  มีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติราชการฯ ระดับมหาวิทยาลัย จึงสามารถนํามาถายทอด 

สูการทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะฯไดอยางสอดคลองกัน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
1.   คณะฯจะไดนําแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะและท่ีประชุม 

หลักสูตรตางๆ พิจารณาเพื่อประเมินและติดตามผลรายไตรมาส 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.1.1-1 แผนยุทธศาสตร คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มศ 1.1.1-2 รายงานการประชุมบุคลากร สํานักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป 
มศ 1.1.2-1 เอกสารการดําเนินงาน กพร.เรื่อง แผนและเปาหมายการปฏิบัติราชการ ปงบฯ พ.ศ.2551 
มศ 1.1.2-2 เอกสารการดําเนินงาน กพร.เรื่อง แผนและเปาหมายการปฏิบัติราชการ ปงบฯ พ.ศ.2552 
มศ 1.1.3 แผนและสรุปผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2551 
มศ 1.1.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พ.ศ.2551 
มศ 1.1.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พ.ศ.2552 
มศ 1.1.5-1 เอกสารการดําเนินงาน กพร.เรื่อง การติดตามความกาวหนาผลปฏิบัติราชการ ปงบฯ พ.ศ.2551 
มศ 1.1.5-2 เอกสารการดําเนินงาน กพร.เรื่อง การติดตามความกาวหนาผลปฏิบัติราชการ ปงบฯ พ.ศ.2552 
มศ 1.1.6-1 รายงานการปฏิบัติผลราชการรอบ 6, 9, 12 เดือน ในปงบฯ พ.ศ.2551 
มศ 1.1.6-2 รายงานการปฏิบัติผลราชการรอบ 6, 9, 12 เดือน ในปงบฯ พ.ศ.2552 
มศ 1.1.7 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.4-1, 2) 
มศ 6.1.1 รายงานประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

http://www.decorate.su.ac.th/
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 7.4.5 เอกสารการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร และรายงานประเมินผลเฉพาะโครงการ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด (ใชปงบประมาณ)  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

 
 

ประเด็นของการประเมินผล 
จํานวนตัวบงชี้ของ

แผนปฏิบัติงานท้ังหมด 
จํานวนตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติงานท่ี
บรรลุเปาหมาย 

รอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงชี้ของ

การปฏิบัติงาน 
ดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 17 13 76.47 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 1 1 100 
ดานการบริการวิชาการ 3 3 100 
ดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 2 2 100 
รวมทุกประเด็น 23 19 82.61 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  86.96  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  82.61  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  75.00  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  75.00  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
 คณะมัณฑนศิลปไดกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานของภารกิจดานตางๆ ตาม
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติราชการประจํางบประมาณ พ.ศ.2551  
 ท้ังนี้  ในปการศึกษา 2551 คณะฯ มีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปท่ีกําหนดไว 161 กิจกรรม 
มีตัวบงช้ีการดําเนินงานตามแผนท้ังหมด 23 ตัวบงช้ี  เม่ือส้ินปการศึกษา คณะฯ สามารถดําเนินกิจกรรมตาม
แผนได 161 กิจกรรม และมีตัวบงช้ีท่ีปฏิบัติบรรลุไดตามเปาหมายจํานวน 19 ตัวบงช้ี  คิดเปน รอยละ 82.61 

จุดออน :   
 คณะฯ ไมสามารถดําเนินการโครงการตามเปาหมายและประเมินผลไดครบถวนทุกโครงการ/ 

กิจกรรม เนื่องจากโครงการบางสวนมีขนาดเล็ก  และคณะทํางานไดใชวิธีการประชุมหารือสรุปผลประเมิน
โครงการ  ซ่ึงใหผลแตประหยัดเวลาและทรัพยากรมากกวา 
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แนวทางปรับปรุงจุดออน  :   
คณะฯ ควรจัดใหมีเอกสาร/ รูปแบบการประเมินผลเผยแพรไดสะดวก เชนในระบบฐานขอมูลของ 

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

จะหยิบหรือนาํไปใชกับโครงการ/ กิจกรรมที่ภาควิชาจัดดําเนินการเองได 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.2 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.3 แผนและสรุปผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2551) 

 

http://www.decorate.su.ac.th/
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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  :  7  (ระดับ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  5  (ระดับ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  7  (ระดับ)     ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  7  (ระดับ)    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
            1.  คณะฯไดดําเนินการดานเกณฑในการเปดและปดหลักสูตรโดยการเปดหลักสูตรระดับปริญญาโท-
เอกในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใชเกณฑการเปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการปรับปรุงข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตรซ่ึงผานมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 3/2548 เม่ือ
วันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2548 (มศ 2.1.1) โดยกองบริการการศึกษาไดเผยแพรคูมือเสนอหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สําหรับการพิจารณาปดหลักสูตรไดมีการกําหนดเปนการเฉพาะเกณฑพิจารณาของหลักสูตร
ตอเนื่อง 2 ป ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาออกแบบเคร่ืองแตงกาย (มศ 2.1.1) 
 2.  คณะฯ มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิตโดยคํานึงถึง
วิสัยทัศน พันธกิจ และความตองการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน  
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และสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของชาติ ในแผนการผลิตบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป (มศ 2.1.2) 
 3.  คณะฯ มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ทุกเร่ือง โดยการประเมินหลักสูตรท้ังท่ีเปนทางการ 
(สํารวจความคิดเห็น 4 ดาน) และไมเปนทางการ ในการสัมมนาภาควิชา (มศ 2.7.2) 
  4.  คณะฯ มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา โดยท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังท่ี 6/2546 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2546 มีมติใหคณะฯ รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยเม่ือครบรอบหลักสูตร ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการสรุปรายงานผลขอมูล 
หลักสูตรจํานวน 8 หลักสูตร (มศ 2.7.2) 
 5. คณะฯ มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุง
หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรในการสัมมนาภาค/ สาขาวิชา (มศ 7.4.5) 
 6. คณะฯ มีหลักสูตรท่ีเปดสอนไดมาตรฐานตามเกณฑ และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุก
ประเด็นตามเกณฑ คือ ในปการศึกษา 2551  คณะฯ มีหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 14 หลักสูตร มีจํานวน 6 
หลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 (42.86%) ดังตารางท่ี 18 สวน
หลักสูตรท่ีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ เนื่องจากอยูระหวางการพิจารณาและรอประกาศจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (มศ 2.1.3) 
 7.  คณะฯ มีหลักสูตรท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนรวม 5 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยทุกหลักสูตร คือ ปริญญาโทเฉพาะแผน ก(2) 4 หลักสูตร และปริญญาโท-เอกท่ี
เปดสอนมีจํานวน 1 หลักสูตร ดังตารางท่ี 4 คิดเปนรอยละ 100 (5/5) ของจํานวนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (มศ 2.1.3) 

จุดแข็ง :   
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรที่มีมาตรฐานและคณะฯไดมีการกําหนดเกณฑ 

การปดหลักสูตรที่เปนระบบ 
2. คณะฯ มีอาจารยประจําหลักสูตรผูมีความรูความสามารถในสาขาวิชาชีพและมีอาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบทุกหลักสูตร 
3. คณะฯ มีการจัดเตรียมความพรอมดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีทันสมัยใหนักศึกษาอยาง

พอเพียง เชน บุคลากรสนับสนุนวิชาการ หองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศูนยเรียนรูดวยตนเอง และ
วัสดุครุภัณฑการศึกษาในสวนปฏิบัติการตางๆ เปนตน 

4. คณะฯ จัดใหมีการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบชัดเจน 

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

จุดออน :   
 มีขอจํากัดในการดําเนินงานหลักสูตรดานจํานวนและคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

แนวทางการพฒันา :   
คณะฯ ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระดับภาควิชาดานการลาศึกษาตอและการสรางผลงานเพ่ือขอ

ตําแหนงทางวชิาการเพ่ือใหไดคณาจารยประจําหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตร 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.1.1 รายงานการประชุมคณาจารยสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย ครั้งที่ 3/2552 เรื่องพิจารณาปดหลักสูตรฯ 

ตอเน่ือง เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2552 
มศ 2.1.2 แผนการผลิตบัณฑิต พัฒนาหลักสูตร และผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2551 
มศ 2.1.3 รายงานสถานภาพหลักสูตร ปการศึกษา 2551 
มศ 2.1.4 เอกสารดําเนินงานเรื่อง การสอบรับตรง คณะมัณฑนศิลป สําหรับปการศึกษา 2552 
มศ 2.1.5 รายงานประชุมคณะกรรมการวิชาการ ปการศึกษา 2551 

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

มศ 7.4.5 เอกสารการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร และรายงานประเมินผลเฉพาะโครงการ 



 

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 

โครงการปกติ 

    
1.  

ปริญญาตรี  

ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบภายใน  กองบริการการศึกษา 29 ก.ค.48  
2.  

(4 ป) 

 13 ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 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  

2.  

ปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) 

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

รวมจํานวนหลักสูตร  2     

100     รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน ปการศึกษา 2551 

ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
 1.  ศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบภายใน -    “------------------------------ ” 
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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  สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา -    “------------------------------ ” 

 4.  ศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา -     “------------------------------ ” 

 รวมจํานวนหลักสูตร  4     

 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน -     

โครงการพิเศษ      

1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  29 พ.ค.52 23 มิ.ย.52 “------------------------------ ” 

รวมจํานวนหลักสูตร  1     

ปริญญาเอก 

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 100     

รวมจํานวนหลักสูตร ทั้งหมด 14 
 

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 และจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (มศ 2.1.1-1 ถึง -6) 

2.  คณาจารยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในรูปแบบ การเรียนการสอนโดย
ใชโครงการเปนหลัก (Project-Based Instruction)  การใชวิธีสอนหลากหลายตามความเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระวิชานั้นๆ เชน  การสาธิต  การสัมมนา  การอภิปรายกลุมยอย  การมอบหมายใหคนควาดวย
ตนเอง การใชระบบสารสนเทศชวยสอน และการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยผูสอนจะมีรายละเอียดระบุใน
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3.  คณะฯ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบขั้นสูงโดยสามารถจัดบริการเครื่อง
ระหวางการเรียนการสอนในอัตราสวน 1 เคร่ือง ตอ นักศึกษา 1 คน และจัดคอมพิวเตอรบริการแก
นักศึกษาเพื่อเช่ือมโยงเครือขาย Internet ใหนักศึกษาไดใชคนควา และปฏิบัติงานอยางท่ัวถึงท้ัง 2 วิทยา
เขต โดยใหบริการท่ีหองปฏิบัติการชวงวางจากการเรียน และหอง common room ช้ัน 3 อาคารวังทาพระ 
และท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ใหบริการท่ีหองศูนยเรียนรูดวยตนเอง อาคารศิลป พีระศรี 3 (มศ 
2.2.2-3) 

4.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูและอิงพัฒนาการของ
ผูเรียนท้ัง 3 ดาน คือ ดานความรูความเขาใจ ทักษะ และเจตคติ โดยผูสอนจะระบุไวในประมวลการสอน 
หรือแผนการสอน ท้ังนี้ ผูสอนและผูเรียนสามารถติดตามผลการเรียนผานระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
http://reg.su.ac.th  (มศ 2.2.5) ซ่ึงคณะไดเชิญเจาหนาท่ีกองบริการการศึกษาบรรยายพิเศษแกอาจารยท่ี
ปรึกษานักศึกษาช้ันปท่ี 1 เพื่อใหความรูในการเขาระบบฐานขอมูลของนักศึกษา 

5.  คณะฯ มีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร โดยใชผลการประเมิน
การเรียนรู และผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน มาเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนการสอนทุกภาค
การศึกษา (มศ 2.2.5 ถึง .7 และขอมูลระดับภาควิชา) 

จุดแข็ง : 
1. รายวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชามัณฑนศิลปทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 
2. คณาจารยมีการใชส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
3. มหาวิทยาลัย มีระบบการประเมินผลท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนเขาใชประเมินผลผูสอนได

สะดวก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
1. คณาจารยสวนใหญใชวิธีการสอนแบบอิงเกณฑสําหรับรายวิชาพืน้ฐาน 
2. หนวยงานท่ีเกีย่วของกับการประเมินผลของมหาวิทยาลัยควรมีระบบการติดตามผลการใช 

ขอมูลจากการประเมินผลของนักศึกษา 

จุดออน :  
1. คณะฯ ยังมีระบบและกลไกการสรางความรูความเขาใจใหอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงค 

และเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรไดไมท่ัวถึง 
2. ผูสอนหรือผูประสานงานรายวิชาสวนหนึ่งยังไมไดเขาระบบเพื่อรับทราบผลประเมิน 

การสอน 
 

http://reg.su.ac.th/
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แนวทางปรับปรุงจุดออน :   
1. ควรจัดใหมีโครงการ/ กิจกรรมดานทักษะการสอน การถายทอดความรูท่ีถูกตองแก 

คณาจารยรุนใหม 
2. คณะฯ ควรมีระบบติดตามผลการนําผลประเมินการสอนไปใชในการวางแผนการสอนใน 

ปตอไป 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.2.1-1 (ใชหลักฐาน มศ 2.1.5 รายงานประชุมคณะกรรมการวิชาการ ปการศึกษา 2551) 

มศ 2.2.1-2 คูมือหลักสูตร คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา  2551 
มศ 2.2.1-3 คูมือหลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรตอเน่ือง)  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย พ.ศ. 2547  คณะ

มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา  2550 
มศ 2.2.1-4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต พ.ศ. 2548  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรตอเน่ือง 2 ป)  คณะมัณฑนศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มศ 2.2.1-5 (CD) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  คูมือการพิมพวิทยานิพนธ ขอบังคับ/ระเบียบวาดวยการศึกษา  คูมือ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มศ 2.2.1-6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2551 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
มศ 2.2.2-1 รายงานประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ ปการศึกษา 2551 
มศ 2.2.2-2 ขอมูลประมวลการสอนคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 
มศ 2.2.2-3 ขอมูลรายการคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการและศูนยเรียนรู คณะมัณฑนศิลป พระราชวังสนามจันทร 
มศ 2.2.3 ประมวลผลการใชระบบนักศึกษาพี่เล้ียงชวยสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับองคกรภายนอก  
มศ 2.2.4 (CD) เอกสารประกอบการสอน และรายช่ือเว็บไซตกิจกรรมการสอน สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
มศ 2.2.5 ระบบประเมินการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร (Print out) 
มศ 2.2.6 รายงานผลความพึงพอใจของอาจารยตอการใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
มศ 2.2.7 รายงานประชุมบุคลากร สํานักงานเลขานุการคณะฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2552 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล  
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม   

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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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 และในปการศึกษา 2551 ไดจัดราง
หลักสูตร 2 หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา คือหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ และหลักสูตร
สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดับ (มศ 2.3.1-1) 

2. คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชในการ
ปฏิบัติไดจริง โดยในปการศึกษา 2551ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนหรือผูประกอบการวิชาชีพ
รวมทําการสอน เปนวิทยากร และอาจารยพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิตจํานวน 175 รายวิชาคิดเปนรอย
ละ 44.99 ของรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด และในระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 29 รายวิชา คิดเปนรอยละ 
46.03 ของรายวิชาท้ังหมดท่ีเปดสอน (มศ 2.3.1-2) 

3.  คณะฯ จัดโครงการ/ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอกไดแก การเขารวมกิจกรรมทางการศึกษากับ สภาวิชาการ
สถาปตยกรรมภายในและการออกแบบภายใน กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย  ศูนย
ออกแบบสรางสรรค(TCDC) สถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ   การกําหนดใหนักศึกษาตอง
ผานการฝกงานวิชาชีพจากสถานประกอบการไมต่ํากวา 180 ช่ัวโมง เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสไดรับ
ประสบการณจริงในการทํางาน รวมถึงการเชิญบุคคลในสายวิชาชีพท่ีเกี่ยวของมารวมตรวจงานศิลป
นิพนธของนักศึกษาช้ันปสุดทาย (มศ 2.3.2, ตารางท่ี 19 และหลักฐานระดับภาควิชา) 
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 4.  คณะฯ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุน
จากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบัน โดยการจัดใหมีอาจารยนิเทศการฝกงานวิชาชีพ และให
แหลงฝกงานแจงผลการประเมินนักศึกษาฝกงานใหสาขาวิชา/คณะฯ ทราบ  (หลักฐานระดับภาควิชา) 
              5.  คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตรโดยการแจงในท่ีประชุมภาควิชาเพ่ือ
เปนขอมูลในการบริหาร จัดการ และนิเทศนักศึกษาฝกงานวิชาชีพในปตอไป (มศ 2.7.2) 

จุดแข็ง :  
1. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญมาเปนกรรมการพิจารณาโครงสราง 

เนื้อหาสาระ ความเหมาะสม ความถูกตองทางวิชาการ และความทันสมัยเพื่อใหไดหลักสูตรที่ผูเรียนมี
ความรูและทักษะนําไปใชในการปฏิบัติจริงได 

2.  มีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูทรงคุณวุฒิ/อาจารยพิเศษ/ผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ/
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 เพื่อให

ความสะดวกแกภาควิชาในการนําไปใชกับโครงการ/ กิจกรรมท่ีภาควิชาจัดดําเนินการเอง 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ  2.3.1-1 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 

มศ 2.3.1-2 คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณารางหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ และคําสั่ง
แตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณารางหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

มศ 2.3.1-3 (ใชหลักฐาน มศ 2.1.2 แผนการผลิตบัณฑิตพัฒนาหลักสูตรและผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2551) 

มศ  2.3.2 หนังสือสภาวิชาการสถาปตยกรรมภายในและการออกแบบภายใน ที่  สวสน.2550-2551/01 ลงวันที ่
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ  2.3.3 (ตารางที่ 19) 
มศ  2.3.4 เอกสารการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบ ประจําป 2551 (Design Workshop 2008) เมื่อ

วันที่ 5 ก.ค.2551 (สภาวิชาการฯ) 
มศ  2.3.5 เอกสารการประชุมใหญวิชาการ ครั้งที่ 7 รายงานประจําป วาระป พ.ศ.2550-2551 (สภาวิชาการฯ) 

มศ 2.7.2 (ราง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป (ผลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นของผูจางงาน ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพดานศิลปะและการออกแบบ) 
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ตารางที่ 19  โครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 
โครงการในหลักสูตร นักศึกษาเขารวม (คน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา ชื่อกิจกรรม ชื่อหนวยงานภายนอกที่รวมกันจัด 
กําหนด ไมกําหนด 

ว ด ป ที่จัด
(ระยะเวลา) เปาหมาย เขาจริง 

ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน 1. โครงการ Decorative Mortar Campus Tour กลุมธุรกิจเครือซีเมนตไทย  ณ ศูนยเทคโนโลยีการ
กอฉาบ จ.สระบุรี 

  10 ธค.51 50 50 

ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 2. การเขารวมแสดงผลงานของนักศึกษา ในงาน 
Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 42 

กลุม Jewels Alliance Group   10-15 กย.51 108 - 

 3. การเยี่ยมชมภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จํากัด   11 กย.51 108 - 

 4. กิจกรรมการสาธิตเครื่องมือ Laser Welding  GOETHE – INSTITUTE (Thailand) (สถาบันดาน
การศึกษา ประเทศเยอรมัน) 

  3 กพ.52 108 44 

 5. การเยี่ยมชมภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ บริษัท ชวนพัฒน จํากัด    11 กพ.52 108 - 

 6. การขอยืมอุปกรณแสดงผลงานโครงการคาย
อบรมการออกแบบเครื่องประดับ  

ภายใตโครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรม "บางกอก
...กลวย...กลวย!!" โดยสํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

  30 เมย.-10 พค.52 108 - 

คณะมัณฑนศิลป (4 ภาควิชา) 7. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  6-11 พค.52 5 5 

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

รวม ป 2550 *  โครงการ หนวยงานภายนอก * หนวยงาน * * - * * 

รวม ป 2549 *  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 

ปริญญาโท
(ปรับคา) 

จํานวน
นักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา 

จํานวนอาจารย 
(ปฏิบัติงานจริง) 

อัตราสวน  
อาจารย : 
นักศึกษา 

รายวิชาพ้ืนฐานคณะ 160.42 - 9.27 169.69 -  

ออกแบบตกแตงภายใน 150.69 - 17.33 168.02 13 1 : 12.92 

ออกแบบนิเทศศิลป 152.36 65.94 42.47 260.77 16 1 : 16.30 

ออกแบบผลิตภัณฑ 93.56 - - 93.56 9 1 : 10.40 

ประยุกตศิลปศึกษา 134.39 - 26.67 161.06 14 1 : 11.50 

เครื่องเคลือบดินเผา 79.56 - 13.63 93.19 8 1 : 11.65 

ออกแบบเครื่องประดับ 78.78 - - 78.78 9 1 : 8.75 

ออกแบบเครื่องแตงกาย 26.64 3.50 - 30.14 2 1 : 15.07 

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 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (2549) 

764.53 105.58 112.63 982.74 65 1 : 15.12 

คิดเปนรอยละของเกณฑ
มาตรฐาน 

     + 88.99 
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ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  14.93  :  1 (+85.75%) เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  14.86  :  1 (+86.63%) เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  8.7992  :  1 (+6-9.99%)       ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  8.7992  :  1 (+6-9.99%)  เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :    
 ปการศึกษา 2551  คณะฯ มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 74 คน มีอาจารยท่ีอยูระหวางลาศึกษา
ตอจํานวน 3 คน จึงมีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 71 คน  มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงเทากับ 14.86 : 1 คิดเปนคารอยละของความแตกตางระหวาง
จํานวน FTES ตอจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง เทากับ 85.75% 

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 ผลโปรแกรมการคํานวณ FTES (Print out) 

 
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)  :  20.55  :  72.60  :  6.85 เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้(รอยละ)  :  21.62  :  70.27  :  8.11 เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  ?  :  ?  :  40-59       ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  ?  :  ?  :  40-59   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :    
คณะฯ มีอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จํานวน16 : 52 : 6 คนจากท้ังหมด 74 

คน  ผลการประเมินอิงเกณฑ สกอ. ไดคะแนนเทากับ 1 คะแนน  

จุดแข็ง :    
        คณะฯ มีอาจารยท่ีมีความรูความสามารถเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ และบางสาขาวิชา (เฉพาะ
ดาน) มีวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีระดับปริญญาโท( MFA) 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 คณะฯ ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรชัดเจนในการสนับสนนุทรัพยากรบคุคล และสรางแรงจูงใจ

ในการพัฒนาตนเองของคณาจารย 

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 52 ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 ป 52 ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 
1. ออกแบบตกแตงภายใน 2 - - - - 1  - - - - 
2. ภาค/ สาขาวิชาอื่นๆ - - - - - - - - - - 

รวม 2 - - - - 1  - - - - 

ตารางท่ี 22  จํานวนอาจารยท่ีจะเกษียณจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวนอาจารยที่จะเกษียณอายุราชการ (วันทํางานวันสุดทาย วันที่ 30 กันยายน) 

ป 52 ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 ภาควิชา/สาขาวิชา 

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

1. ออกแบบตกแตงภายใน                

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

2. ออกแบบนิเทศศิลป                               

อาจารย - - - - - - - - -  1 - - - - - 

3. ออกแบบผลิตภัณฑ                               

อาจารย 1 - - - - - - - - - - - - - - 

2. ภาค/ สาขาวิชาอื่นๆ - - - - - - - - - - - - - - - 

รวม  1 - - - - - - - -  2 - - - - - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 2.5 รายช่ืออาจารยประจําคณะมัณฑนศิลป และขอมูลคุณวุฒิการศึกษา 

มศ 7.4.1 แผนพัฒนาบุคลากรคณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2551-2555 



 

ตารางที่ 23  จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
จํานวนอาจารย จํานวนอาจารย 

ปฏิบัติจริง ลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาเอก 

รวมจํานวน
อาจารย
ปฏิบัติจริง
และลาป 51 
(ปจจุบัน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
ป 51 

(ปจจุบัน) 
ป 51 

(ปจจุบัน) 
ป 51 

(ปจจุบัน) 
ป 51 

(ปจจุบัน) 
ป 49 ป 50 ป 49 ป 50 ป 49 ป 50 ป 49 ป 50 ป 49 ป 50 

ป 51 
(ปจจุบัน) 

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

รวมของคณะมัณฑนศิลป 65 70 71 - 3 3 74 14 15 16 46 53 52 5 5 6 
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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 

2549 2550 2551  

ศาสตราจารย  คน - - - 
รองศาสตราจารย  คน 3 2 2 
ผูชวยศาสตราจารย  คน 23 29 27 
อาจารยที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ  คน 39 39 45 
รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) คน 65 70 74 
รอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) รอยละ 39.71 42.47 39.19 
รอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (รศ. และ ศ.)  รอยละ 4.41 2.70 2.70 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  42.47  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  39.19  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  45-69  (รอยละ)   ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  45-69  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
 คณะฯ  มีนโยบายและแผนในการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ ชัดเจน โดยคณะฯ จัดทําแผนโครงการ/ กิจกรรมและงบประมาณสนับสนุน ในการทํา
วิจัย การผลิตตํารา และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมใหอาจารยไปเขารวม



 

 60

 ในปการศึกษา พ.ศ. 2551 คณะฯ มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 74 คน จําแนกเปนผูดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย 2 คน  ผูชวยศาสตราจารย 27 คน และอาจารย 45 คน รวมอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 29 คน คิดเปนรอยละ 39.19 และมีจํานวนอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 2 คน คิดเปนรอยละ 2.70 (มศ 2.6-1 ถึง -3) 

จุดแข็ง :  
 คณะฯ มีโครงการ/ กิจกรรมเปนจํานวนมากท่ีสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปญหา ขอจํากัดตางๆ เปนรายคณะฯ  และจัดสรรทรัพยากรใหเพิ่มเติม บน
ขอมูลขอเท็จจริงดังกลาว 

จุดออน : 
 ภาระงานของอาจารยแตละทานมีความแตกตางกันสูง บางรายวิชาสอน, โครงการ/ กิจกรรมตองการ
อาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ทําใหยากตอการเฉล่ียภาระงาน 

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 โครงการจัดพิมพวารสารศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป 

มศ 1.1.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พ.ศ.2551 (เรื่อง การสนับสนุนเงินแกอาจารยในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย) 

มศ 1.1.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พ.ศ.2552 
มศ 6.1.1 รายงานประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

สอนคณะมัณฑนศิลป ระหวางป 2552 - 2556 และการปฏิบัติงานสรางสรรคผลงานคณาจารย ประจําป 2552 
มศ 7.8.5-1 เอกสารสรุปการประชุมหัวหนาภาควิชา ปการศึกษา 2551 
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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 กรกฎาคม 2551 ไดมีมติใหเพ่ิมเติม และปรับ 

(ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย เพื่อใหครอบคลุมบุคลากร
ทุกระดับตามประกาศ  กพอ. เร่ืองเกณฑมาตรฐานจรรยาบรรณท่ีพึ่งมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับประกาศ ณ 
วันท่ี  8 พฤษภาคม 2550 และมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําส่ังท่ี 1258/2551 แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือกําหนด
จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร และท่ีประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดจรรยาบรรณบุคลากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 ไดพิจารณาจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรฯ (มศ 2.7.1)  

2. คณะฯ ไดสรรหาและเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมและกํากับติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของคณาจารย และเวียนขอบังคับฯใหบุคลากรรับทราบท่ัวกัน (มศ 2.7.2) 

3. คณะฯ มีนโยบายกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย โดยผานท่ีประชุม
คณะกรรมการสงเสริมและกํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารยของคณะฯ (มศ 2.7.3) 

4. คณะฯ กําหนดจัดระบบการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพฯ โดยเสนอคณะ
จรรยาบรรณระดับคณะเพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  และเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียมี
ชองทางการแสดงความคิดเห็นหลายชองทาง (มศ 2.7.4) 
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5. ท่ีประชุมกรรมการประจําคณะฯ และภาควิชามีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนว
ทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังการสงเสริม ใหแรงจูงใจผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
เปนแบบอยางท่ีดี (มศ 2.7.5) 

จุดแข็ง :  
1. คณะฯ มีคณะกรรมการกํากบัดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพฯ ระดับคณะฯ  
2. คณะฯ มีจํานวนชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 มหาวิทยาลัยควรจัดทําคูมือจรรยาบรรณฯ และประกาศใชอยางแพรหลาย 

จุดออน :  
 การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยยังไมเปนระบบ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 2.7.1 เอกสารการดําเนินงานเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย ปการศึกษา 2551 
มศ 2.7.2 (ราง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป (ผลจากการสอบถาม

ความคิดเห็นของผูจางงาน ดานจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพดานศิลปะและการออกแบบ) 
มศ 2.7.3 กระดานถามตอบ (เว็บบอรด) คณะมัณฑนศิลป 
มศ 2.7.4 (ใชผลการสัมภาษณนักศึกษา ศิษยเกา และผูประกอบการ) 
มศ 2.7.5 (ใชผลการสัมภาษณคณาจารย และบุคลากร) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน   

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

1 มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

 
 

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 มีแนวทางรวมกันในการพัฒนา
อาจารย ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน สงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนความรู
ทางการวิจัย จากการเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา ดังตารางท่ี 15 และนําเสนอโครงรางการวิจัยเพื่อขอรับ
งบประมาณประจําป (มศ 2.8.1 ถึง .2)  
 2. คณะฯ  มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัย  กองบรรณาธิการวารสารศิลปะและการ
ออกแบบ มีการประชาสัมพันธแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในเอกสารขาวของคณะฯ  สรางเครือขายการเรียนรูภายในและภายนอก มีการจัดสรรทุนวิจัยในปงบฯ 
ดังตารางท่ี 5  มีการกําหนดใหอาจารยจัดทําประมวลการสอน (course syllabus) (มศ 2.8.4 ถึง .5) 

3. คณะฯ จัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัยภายในคณะฯ   ประสานงานการเสนอขอรับทุนอุดหนุน
วิจัยจากแหลงทุนตางๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  พรอมท้ังแจงใหอาจารย
รับทราบผล และมีหนวยงานรวบรวมขอมูลการวิจัยของคณาจารยชัดเจน (ตารางท่ี 6) 

4. คณาจารยเขารวมการนําเสนอผลงานวิจัย   การรวมจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัย  การ
ประชุมวิชาการรวมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน เชน งานศิลปากรวิจัย  (ตารางท่ี 8, มศ 2.8.3) 
  5. คณะฯ มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกคณะฯ มี
การจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการสอนใหมๆ รวมกับองคกรวิชาชีพไดแก 
สภาวิชาการสถาปตยกรรมภายในและการออกแบบภายใน และจัดทําแนวทางในการสงเสริมใหมีการ
เผยแพรผลงานวิจัยในหนังสือสภาวิชาการสถาปตยกรรมภายในและการออกแบบภายในและจัดสัมมนา



 

 64

จุดแข็ง   :  
1.  คณะฯ มีแผนงานสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและเขารวม/ 

จัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัยอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
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 รายงานประเมินผล โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนขอเสนอวิจัยและการสรางสรรค ครั้งที่ 2 
มศ 2.8.3 เอกสารประชาสัมพันธขอมูลและแหลงทุนวิจัย 
มศ 2.8.4 รายงาน “ปญหาระหวางการทํารายละเอียดโครงการกับการสรางสรรคการออกแบบภายใน” 
มศ 2.8.5 สรุปประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังฟงการนําเสนอผลงานสรางสรรควิชาออกแบบภายใน 4-6 

(รายวิชา วิธีวิจัยเพ่ือเตรียมศิลปนิพนธ) 

มศ  2.3.2 หนังสือสภาวิชาการสถาปตยกรรมภายในและการออกแบบภายใน ที่  สวสน.2550-2551/01 ลงวันที่ 18 
มิ.ย.2551 เรื่องขอเชิญเขารวมการประชุมสภาวิชาการฯ ครั้งที่ 4/2551 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.9  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ  80 

ตารางท่ี 25  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
บัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

ขอมูล 
2548 2549 2550 

1. บัณฑิตระดับ ป.ตรี ทั้งหมดท่ีสําเร็จการศึกษาในปที่สําเร็จ (คน) 241 243 244 
2. บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ตอบแบบสอบถาม (คน) 202 191 210 
3. บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ตอบแบบสอบถามและกําลังศึกษาตอ 
(คน) 

19 8 14 

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) 

143 98 110 

6. บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
หลังสําเร็จการศึกษา 

- - - 

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

134 85 85 

รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
(%) 

78.14 53.55 56.12 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตน
เปนไปตามเกณฑ (%) 

93.71 86.73 77.27 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  53.55  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  56.12  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  60-79  (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 -      
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
 คณะฯ ไดใชขอมูลการสํารวจภาวะการไดงานทําของมหาวิทยาลัย  เก็บขอมูลโดยกองแผนงานในวัน
ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรเม่ือวันท่ี 13-14 กรกฎาคม 52 (มศ 2.9) 

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 ประมวลผลการสํารวจภาวการณหางานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2551 (Print out) 

 
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  :  86.73  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  77.27  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  75-99  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  75-99  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
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 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ เปนการประเมินฯ ของปการศึกษา 2551  ผลการ
สํารวจพบวามีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจํานวน 244 คน  มีผูตอบแบบสอบถาม 210 คน ผูท่ีไดงานทําภายใน 
1 ปจํานวน 110 คน  ผูท่ีศึกษาตอ 14 คน  บัณฑิตท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนตามเกณฑ ก.พ.(7,940 บาท) 
จํานวน 85 คน  ต่ํากวาเกณฑ ก.พ. 1 คน  และไมระบุเงินเดือนจํานวน 24 คน  ดังนั้น  รอยละของบัณฑิตท่ี
ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ ก.พ. เทากับรอยละ 77.27 (มศ 2.9) 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง  :  
คณะฯ มีการตดิตามผลการสํารวจขอมูลของบัณฑิตอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 

จุดออน  :   
 คณะฯใชผลการติดตามภาวะการไดงานทําของบัณฑิตในพิธีรับพระราชทานปริญญา 

บัตร จึงมีคารอยละของบัณฑิตมีงานทําตํ่า 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

 คณะฯควรรวบรวมขอมูลเองโดยใชเครือขายพี-่นอง รหสั หรือเครือขายชมรม/สมาคมศิษยเกาใน
การติดตามผล 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.10 (ใชหลักฐาน มศ 2.9 ประมวลผลการสํารวจภาวการณหางานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 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 
2548 2549 2550 

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

คาเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวม ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3.77 - - 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  -  (เฉล่ีย)     เกณฑประเมิน  :  -  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  -  (เฉล่ีย)   เกณฑประเมิน  :  -  คะแนน 
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เปาหมายของปนี้  :  2.50  (เฉล่ีย)     ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  3.50  (เฉล่ีย)    เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
 ในปการศึกษา 2551  คณะฯ ไมมีการติดตามผลความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการตอการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต เนื่องจากรอผลการรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัย 

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  :  6.90  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  7.71  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  0.016  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  0.016  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
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 ในปการศึกษา 2551  คณะฯ มีนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีกําลังศึกษาและศิษยเกาท่ีสําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมา ท้ังส้ิน 2,118 คน  โดยในจํานวนนี้มีผูท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดานตางๆ  ดังนี้  ดานวิชาการ-วิชาชีพ 93 คน  คุณธรรม-จริยธรรม 4 คน กีฬา-สุขภาพ 28 คน  ศิลปะและ
วัฒนธรรม 21 คน  และดานส่ิงแวดลอม 44 คน  โดยเปนรางวัลในระดับชาติ จํานวน 178 รางวัล และรางวัลใน
ระดับนานาชาติ  จํานวน 2 รางวัล   มีรางวัลท่ีนักนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีกําลังศึกษาและศิษยเกาท่ี
สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมารวมท้ังส้ิน 190 รางวัล  คิดเปนรอยละ 8.97 (มศ 2.12-1) 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกําลังศึกษาและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมารวม
ท้ังส้ิน 377 คน (เฉพาะปริญญาโท) ในจํานวนนี้มีผูท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานผลงาน
สรางสรรค จํานวน 2 คน  โดยเปนรางวัลในระดับชาติท้ัง 2 รางวัล  คิดเปนรอยละ 0.53 (มศ 2.12-2) 

จุดแข็ง :  
  นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาของคณะฯ ไดรับรางวัลเปนจํานวนมาก (ตารางท่ี 28-29) 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
1. ควรมีการประชาสัมพันธขาวการประกวดตางๆ อยางตอเนื่องและครบถวน พรอมสงเสริมให 

ตีพิมพขาวในส่ือตาง ๆ เพิ่มข้ึน 
2. ควรประกาศเกียรติคุณหรือรวมแถลงขาวในส่ือส่ิงพิมพใหเห็นชัดเจน 

จุดออน : 
1. คณะฯ ยังไมมีแผนจัดเก็บขอมูลนักศึกษา-ศิษยเกาอยางเปนระบบ จึงไมมีการรายงานขอมูลดาน

การรับรางวัลจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ 
2. การประชาสัมพันธของโครงการ/ กิจกรรมประกวดภายนอกมีนอย และนักศึกษาไมคอยใหความ

รวมมือในการแจงขาว ทําใหอาจรวบรวมขอมูลไดไมครบถวน 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  
 สรางแรงจูงใจใหนักศึกษาสงผลงานเขาประกวดระดับชาติและนานาชาติใหเพิ่มข้ึน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.12-1 เอกสารแจงผลการประกวด เกียรติบัตร รางวัลนักศึกษา ปการศึกษา 2551 
มศ 2.12-2 สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 25 เน่ืองในงาน “วันศิลป พีระศรี” 

 ป พ.ศ.2551 ม.ศิลปากร 

 



 

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 18 - 2 1 - - 21 
2547 1,022 236 

นานาชาติ 2 - - - - - 2 
23 

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 8 1 4 6 12 - 31 
2551 1,291 268 

นานาชาติ - - - - - - - 
31 

ชาติ 91 4 28 23 44 - 190 
รวม 1,291 1,198 

นานาชาติ 2 - - - - - 2 
192 

หมายเหตุ  สามารถนับซ้ําไดหากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง 
 
 
 

 70



 

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

นักศึกษาภาค ระดับที่ศึกษา วัน/เดือน/ป ประเภทรางวัล 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุลนักศึกษา ชื่อรางวัล หนวยงานที่ใหรางวัล ที่ไดรับรางวัล (
ปกติ พิเศษ ชั้นป ศิษยเกา 

วิชาการ/
วิชาชีพ/...) 

1 น.ส.อิสราพร อนุพันธ  ป.โท 2  รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน 
“ศิลป พีระศร”ี จากผลงาน 
“ออมกอดแหงความสมบูรณ” 

การประกวดศิลปกรรมรวมสมัย
ของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 25 
เนื่องในงาน “วันศิลป พีระศรี” 

8 ส.ค.51 ศิลปะ/ วัฒนธรรม 

2 “……….……….……….”  ป.โท 2  ไดรับคัดเลือกรวมแสดงงาน 
จากผลงาน ความรูสึก “สุข” จาก
ครอบครัว 

ป พ.ศ.2551 ม.ศิลปากร 8 ส.ค.51  

3 
 

  นายธิติพัทธ  กฤษฎาพรอนันท ป.ตรี รางวัลสนับสนุนศิลปนรุนเยาว 
จากผลงาน “ความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับธรรมชาติ” 

 8 ส.ค.51  

4    นายวรรษกร  คงถาวร ป.ตรี รางวัลสนับสนุนศิลปนรุนเยาว 
จากผลงาน “สัญลักษณของชีวิต
ใหม หมายเลข 1” 

 8 ส.ค.51  

5    นายพิชิต สอนกอม ป.ตรี ไดรับคัดเลือกรวมแสดงงาน 
จากผลงาน “ซากหอยนอย”  

 8 ส.ค.51  

6    นายอรุณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต ป.ตรี ไดรับคัดเลือกรวมแสดงงาน 
จากผลงาน “ควันพิษ”  

 8 ส.ค.51  

7 
 

  นส.อรอุมา  วิชัยกุล ป.ตรี เครื่องประดับ "คติงานใบตอง 
สุนทรียะแหงวิถีไทย" 

นิตยสาร art4d ในงาน BDF 08 14-29 ต.ค.51 วิชาการ/ วิชาชีพ 
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นักศึกษาภาค ระดับที่ศึกษา ประเภทรางวัล 
วัน/เดือน/ป ลําดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุลนักศึกษา ชื่อรางวัล หนวยงานที่ใหรางวัล (

ที่ไดรับรางวัล ปกติ พิเศษ ชั้นป ศิษยเกา 
วิชาการ/

วิชาชีพ/...) 

 
  8 นส.ปยนันท  อุทัยแสงชัย ป.ตรี เครื่องประดับ "เครื่องประดับที่

กอใหเกิดสภาวะสวนตัวของ
ฉัน" 

 14-29 ต.ค.51  

9 
 

  นส.ปริศนา  หนูหนุน ป.ตรี เครื่องประดับ "ศักยภาพแหงการ
ลวงตา" 

 14-29 ต.ค.51  

10    นายยุทธนา  ฟรานซิส ป.ตรี เครื่องประดับ "Super sentai"  14-29 ต.ค.51  
11 

 
  นายศรัญยู  พรรษา ป.ตรี เครื่องประดับ "My memory of 

the flower field" 
 14-29 ต.ค.51  

12    นายวศิทธิ์  บัณฑิตยดํารงกูล ป.ตรี เครื่องประดับ "Re-pleat"  14-29 ต.ค.51  
13 นส.กอกาญจน  ชํานาญชาง ป.ตรี  2  ชนะเลิศหนังสือดีเดนหมวด

นิยายภาพ (การตูน) "อสุจิ : เวลา
ของวันพรุงนี้" 

การประกวดเซเวนบุคอวอรด 
ครั้งที่ 5 ประจําป 2551 บริษัท ซี
พี ออลส จํากัด (มหาชน) 

28 พ.ย.51 สิ่งแวดลอม/ ชุมชน 

14 นายปกรณ อินทะชัย ป.ตรี  3  รางวัลชมเชย ประเภทโปสเตอร การประกวดสื่อสรางสรรควัย ม.ค.52 กีฬา/ สุขภาพ 
15 น.ส. พัดชา กิจชัยเจริญ ป.ตรี  4  รางวัลชมเชย ประเภทโปสเตอร มันไรควันบุหรี่ครั้งที่ 3 มูลนิธิ

รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ 
ม.ค.52  

16 นส.สมฤดี  ดอยแกวขาว ป.ตรี  4  ชนะเลิศ ประเภทแนวความคิด 
Free Spirit "Find My Dream" 

โครงการ Bacardi Bree Free 
Spirit in Art 2008 

ก.พ.52 สิ่งแวดลอม/ ชุมชน 

17 นส.จิราภา  เจียรรุงแสง ป.ตรี  3  ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท  โครงการ SB Young Design  ก.พ.52 วิชาการ/ วิชาชีพ 
      Interior Design Award 2008   

18 นส.วิมพวิภา  เลาอิทธิโชติ ป.ตรี  3  ชมเชย 1 ประเภท Interior 
Design 

 ก.พ.52  
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นักศึกษาภาค ระดับที่ศึกษา 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุลนักศึกษา 
ปกติ พิเศษ ชั้นป ศิษยเกา 

ชื่อรางวัล หนวยงานที่ใหรางวัล 
วัน/เดือน/ป 
ที่ไดรับรางวัล 

ประเภทรางวัล 
(วิชาการ/
วิชาชีพ/...) 

19 นส.นุสรา  คลองผจญกิจ ป.ตรี  3  ชนะเลิศและ Popular Vote จาก
ผลงาน "The bigini" 

โครงการ ADDA Design 
Contest for Travelling Sandals'  

ก.พ.52 กีฬา/ สุขภาพ 

20 นายธนรัตน  เดชอุดมทรัพย ป.ตรี  3  ชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงาน 
"Gill" 

08 ก.พ.52  

21 นายศรุติ ยั่งเจริญ ป.ตรี  3  รองชนะเลิศ โครงการเมมโมรี่ 
การประกวดสิ่งพิมพโฆษณา
รณรงคตอตานการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควรในวันวาเลนไทน 

มรภ.สวนดุสิด ก.พ.52 คุณธรรม/ 
จริยธรรม 

22 นส.กานต  นวการพิศุทธิ์ ป.ตรี  4  รองชนะเลิศการประกวดประติ โครงการกระทิงแดงไทยแลนด  28-29 มี.ค.52 สิ่งแวดลอม/ ชุมชน 
23 นส.จิตรภรณ  จิวานันทวัฒน ป.ตรี  4  มากรรมในหัวขอ “อนุรักษ ร็อค เฟสติวัล ออน เดอะ บีช 28-29 มี.ค.52  
24 นายอนุรักษ  สุขนันทศักดิ์ ป.ตรี  4  ทะเลไทย”  KTD ECO Display  28-29 มี.ค.52  
25 นส.ชุติมา  นาคใหญ ป.ตรี  4  Design Recycle   28-29 มี.ค.52  
26 นส.มนัสวี  เกลื่อนกลาด ป.ตรี  4    28-29 มี.ค.52  
27 นายอัศวิน  โสมนัส ป.ตรี  4    28-29 มี.ค.52  
28 นายณภัทร  เจริญผล ป.ตรี  4    28-29 มี.ค.52  
29 นายชาญณรงค  ขลุกเอียด ป.ตรี  4    28-29 มี.ค.52  
30 นายฐาปนา  ชูศิริ ป.ตรี  4    28-29 มี.ค.52  
31 นส.มานิตา  ธนสมบัติ ป.ตรี  4    28-29 มี.ค.52  

หมายเหตุ  สามารถนับซ้ําไดหากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง 
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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 

2549 2550 2551 ขอมูล 

โท โท โท เอก 
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มี
คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งหมด (คน) 

41 (7) 42 (6) 48 (17) (5) 

2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ทํา
หนาที่เปนปรึกษาวิทยานิพนธ (คน) 

38 (20) 38 (20) (4) (5) 

3. จํานวนนักศึกษาที่กําลังทําวิทยานิพนธ (ผานการ
สอบหัวขอวิทยานิพนธแลว)  

    

4. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี
คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

93.85 
(35.00) 

90.48 
(30.00) 

 
(23.53) 

 
(100) 

5. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี
คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมทั้งระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 

93.85 
(35.00) 

90.48 
(30.00) 

 
(40.91) 

หมายเหตุ  วิทยานพินธ หมายถึง วิทยานิพนธของมหาบณัฑิต โดยตองลงทะเบียนวิทยานิพนธไมตํ่ากวา 12 หนวยกิต 
 * ตัวเลขในวงเล็บ  ใชเกณฑใหมในการนับเฉพาะ รศ., ดร. 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  90.48  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  40.91  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  0  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  50-69  (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 2551 คณะฯ มีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
จํานวน 22 คน โดยในจํานวนนี้มีผูท่ีทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท้ังส้ิน 9 คน  คิดเปนรอยละ 40.91 
ซ่ึงคณะฯ มีจํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ รวม 95 คน (มศ 2.13 และฐานขอมูลการบริการการศึกษา) 

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 (ใชหลักฐาน มศ 2.5 รายช่ืออาจารยประจําคณะมัณฑนศิลป และขอมูลคุณวุฒิการศึกษา) 

มศ 2.1.2 แผนการผลิตบัณฑิต พัฒนาหลักสูตร และผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2551 
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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 มีการสํารวจความตองการของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และดําเนินการตอเนื่องทุก โดยในป

การศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยกําหนดใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูรวบรวม ผลการสํารวจพบวามีความ
ตองการพื้นท่ีดําเนินกิจกรรมนักศึกษา ซ่ึงคณะไดจัดหอง common room ใหแกนักศึกษา (มศ 3.1.1) 

2. คณะฯ มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

โดยจัดศูนยเรียนรูดวยตนเอง และมีการจัดเตรียมโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถของนักศึกษา  (มศ 3.1.2 ถึง .3) 
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3. คณะฯ มีการบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ไดแก การรักษาความ
ปลอดภัย ดูแลความสะอาดในหองเรียน หองน้ํา รักษาสภาพแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ (ตรวจเยี่ยมสภาพจริง) 

4. คณะฯ มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาโดยมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา มีการเผยแพร
กระดานขาวในเว็บไซต (มศ 3.1.4) 

5. คณะฯ มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา ไดแก ขอมูลทุน
กูยืมการศึกษา ขอมูลเพื่ออํานวยความสะดวกตอการฝกประสบการณวิชาชีพ เปนตน (มศ 3.1.5-1 ถึง .2) 

6. คณะฯ  มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา   และเช่ือม
ความสัมพันธกับศิษยเกา (มศ 3.1.6) 
 7. คณะฯ มีการประเมินคุณภาพในดานการจัดบริการส่ิงอํานวยความสะดวก ดานกายภาพ การให
คําปรึกษา บริการขอมูล ขาวสาร การจัดโครงการ/ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (มศ 3.1.7-1 ถึง -2) 
 8. คณะฯ นําผลการประเมินการใหบริการมาปรับปรุง/ พัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษย
เกา ผานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา (มศ 3.1.8) 

จุดแข็ง :    
 คณะฯ มีการดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาที่มีความหลากหลาย สามารถจูงใจ
นักศึกษาจากทุกสาขาวิชา และคณะวิชาอ่ืนเขามามีสวนรวม  

จุดออน :   
รูปแบบการประเมินผลที่เปนทางการ ยังไมเหมาะสมกับลักษณะของบางโครงการ/ กิจกรรม เพราะ

มีขอจํากัดดานความคลองตัว ความนาสนใจ มีผลตอการใหความรวมมือของผูประเมินดวย 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :   
ควรสงเสริมใหนักศึกษาตระหนกัถึงผลดําเนินงานและผลลัพธของโครงการ/ กิจกรรม 

รายการเอกสารหลักฐาน  
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 3.1.1 รายงานการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2551 
มศ 3.1.2 รายงานสรุปผลการใหบริการ โครงการศูนยเรียนรูดวยตนเอง คณะมัณฑนศิลป 
มศ 3.1.3 บันทึกภาควิชาออกแบบเครื่องประดับเรื่อง ขอทดลองเปดรานสวัสดิการนักศึกษาในหองปฏิบัติการสาขาฯ 

ลงวันที่ 18 ธ.ค.2551 
มศ 3.1.4 เอกสารการดําเนินงานเรื่อง อาจารยที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2551 
มศ 3.1.5-1 เอกสารขาวคณะมัณฑนศิลป (ปดประกาศในลิฟท ภาควิชา และสํานักงานเลขานุการท้ัง 2 แหง) 
มศ 3.1.5-2 (CD) รายช่ือหนังสือ/ซีดีใหบริการ ศูนยเรียนรูดวยตนเอง คณะมัณฑนศิลป 
มศ 3.1.6 คูมือการฝกงานวิชาชีพ คณะมัณฑนศิลป 
มศ 3.1.7-1 (ใชหลักฐาน มศ 2.2.5 ระบบประเมินการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มศ 2.2.6 รายงานผลความ 
 พึงพอใจของอาจารยตอการใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร) 



 
 

78

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 3.1.7-2 (ใชหลักฐาน มศ 3.2.3 รายงานประเมินโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2551) 
มศ 3.1.8 (ใชหลักฐาน มศ 2.2.7 รายงานประชุมบุคลากร สํานักงานเลขานุการคณะฯ ครั้งที่ 2/2552 2552) 

 
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 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  1 28 พค.51 คณะมัณฑนศิลป 311 324 

2 โครงการรับนองใหมและประชุมเชียร  4 1-30 มิย.51 คณะมัณฑนศิลป 275   

3 โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ ครั้งที่ 1 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
"๑๒ (อายยี่), 12 (Eye-Ye)"  

1 17-24 มิย.51 บริษัท ซีนสเปส จํากัด 
ซ.ทองหลอ 

44   

4 นิทรรศการผลงานจิตรกรรมและวาดเสนทิวทัศน Land & Sea ครั้งที่ 9 ภ.ประยุกตศิลปศึกษา  5 24 มิย.-5 กค.51 คณะมัณฑนศิลป     

5 โครงการไหวครูชางและยกครูมัณฑนศิลป  3 3 กค.51 คณะมัณฑนศิลป 179   

6 โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ "ศิลปะและการประยุกตเพื่อความเปนแฟชั่นรวมสมัย"  1 1-4 กค.51 ศ.เซ็นทรัลเวิลดพลาซา 311   

7 นิทรรศการ Clay and The way of us 5th แสดงผลงานนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 21-31 กค.51  คณะมัณฑนศิลป 54   

8 นิทรรศการ "Clay Imagination to Reality" โดย นักศึกษา ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 23 กค.-1 สค.51  คณะมัณฑนศิลป 42   

9 พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีเดนและทําชื่อเสียงใหคณะฯ  3 สค.51  คณะมัณฑนศิลป 112 30 

10 พิธีมอบทุนการศึกษาประจําปการศึกษา 2551  3 สค.51  คณะมัณฑนศิลป 1,066   

11 โครงการสัมมนา นศ.ป.โท ภ.นิเทศศิลป "มากกวานั้น UNSUNG HERO" 1 6 กย.51 TCDC 1,066   

12 โครงการ VISUAL COMMUNICATION DESIGN SHOWCASE 5 6-17 ตค.51 คณะมัณฑนศิลป 74   

13 โครงการเปดบานผลิตภัณฑ 5 31 ตค.-14 พย.51 คณะมัณฑนศิลป 74   

14 โครงการทําบุญอาคารโรงปฏิบัติงาน และพบปะสังสรรคระหวางคณาจารย ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ ประจําป 2551 

4 8-9 พย.51 คณะมัณฑนศิลป 133   

15 จัดแสดงผลงาน Interior Design VI (Int' s Think) 1 20 พย.-4 ธค.51 คณะมัณฑนศิลป 133   
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จํานวนนักศึกษา (คน) 
ลําดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภท * ว ด ป ที่จัด สถานที่จัด 

เปาหมาย เขาจริง 

16 โครงการงานแสดงนิทรรศการ “เทศกาลหนังและอนิเมชั่นหนาพระลาน” ครั้งที่ ๑ 5 8-12 ธค.51 คณะมัณฑนศิลป     

17 โครงการเทศกาลของขวัญ ขนมและดนตรี 4 22-27 ธค.51 ม.ศิลปากร 195 51 

18 โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ ครั้งที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรตอเนื่อง) 1 9-12 มค.52 คณะสถาปตยกรรมฯ 285   

19 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการดานเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน 1 23-25 มค.52 ม.บูรพา 1,066   

20 นิทรรศการ "ศัลยกาย" (นักศึกษาระดับปริญญาตรีป 2 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ) 5 26 กพ.-11 มีค.52 คณะมัณฑนศิลป 285   

21 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 1 9 มีค.52 คณะมัณฑนศิลป 112 80 

22 โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ ครั้งที่ 39 ประจําปการศึกษา 2551 1 1-18 เมย.52 คณะมัณฑนศิลป 108 78 

23 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม 2 30-31 พค.52 วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี 209 243 

24 นิทรรศการ "Jewelry Design in Thai Style" (นักศึกษาระดับปริญญาตรีป 2 ภ.ออกแบบเครื่องประดับ) 5  คณะมัณฑนศิลป 209   

25 โครงการ "พบปะสังสรรค ภ.ออกแบบเครื่องประดับ" 4  คณะมัณฑนศิลป 346   

26 โครงการ "สังสรรคนองขอบคุณพี่ ภ.ออกแบบเครื่องประดับ" 4  คณะมัณฑนศิลป 30 33 

หมายเหตุ * 
1  หมายถึง โครงการวิชาการ   
2  หมายถึง โครงการกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
3  หมายถึง โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
4  หมายถึง โครงการนันทนาการ 
5  หมายถึง โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
   1.  คณะฯ มีการแตงต้ังคณะทํางานกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ/ กิจกรรม และจัดทําแนวทาง
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค นอกจากนี้
นักศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย (ม 3.2.1) 

2.  ในปการศึกษา 2551 คณะฯ ไดสงเสริมใหมีการจัดโครงการ/ กิจกรรมของนักศึกษา 26 เร่ือง (มศ 
3.2.2) ครบท้ัง 5 ดาน คือ กิจกรรมวิชาการ กีฬาและการสงเสริมสุขภาพ บําเพ็ญประโยชนและรักษา
ส่ิงแวดลอม นันทนาการ สงเสริมศิลปวัฒนธรรม คิดเปนอัตราสวนเปน 11 : 1 : 3 : 5 : 6 (ตารางท่ี 31)  

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

4.  คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่องโดย
ผานการประชุมคณะทํางานโครงการ/ กิจกรรม (มศ 3.2.4) 

จุดแข็ง : 
คณะฯ มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยคณะฯ และ

สโมสรนักศึกษา รวมท้ังนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงกิจกรรมนักศึกษา   

จุดออน : 
บางโครงการ/ กิจกรรมของนักศึกษา มีเสียงรบกวนเวลาเรียนปกติของนักศึกษาคณะวิชาอ่ืน 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :   
1.  ควรจัดโครงการกิจกรรมของนักศึกษาเล่ียงเวลาเรียนปกติของนักศึกษาสวนใหญ 
2.  ควรปรับรูปแบบใหเหมาะสม สอดคลองกับชวงเวลาท่ีนักศึกษาสวนใหญสามารถเขารวมได 

รายการเอกสารหลักฐาน  
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 3.2.1 คูมือปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป 
มศ 3.2.2 เอกสารดําเนินงานเรื่อง การขออนุมัติ รับการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2551 
มศ 3.2.3 รายงานประเมินโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2551 
มศ 3.2.4 ขอเสนอแนะจากคณะทํางานโครงการเทศกาลของขวัญ ขนมและดนตรี ครั้งที่ 26 

 
 

 



 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย    

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (ปงบฯ 2551) 

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 

โดยจัดต้ังคณะกรรมการวิจัย เพื่อกํากับดูแล การดําเนินงานวิจัยของบุคลากร ตั้งแตการขอรับการสนับสนุน
ทุนวิจัย การจัดใหมีหนวยงานประสานงานระหวางการดําเนินการวิจัย  การประสานงานเพ่ือจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา และประสานงานหลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหผูวิจัยสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย และจัดประชาสัมพันธผลการวิจัย แหลงเงินทุนท้ังภายในและภายนอก (มศ 
4.1.1-1 ถึง -2) 

2 . 
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คณะฯ มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับงานสรางสรรค ออกแบบไดแก
ฐานขอมูลหอศิลปะการออกแบบ ศูนยขอมูลศิลปะ การออกแบบ ซ่ึงเปนแหลงรวบรวมผลงานของนัก

 

                                       
                                       



 

  3 . คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อเปนทุนอุดหนุนวิจัยแกบุคลากร  และสงเสริมให
อาจารยขอทุนวิจัยผานสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือแหลงเงินทุนภายนอกอ่ืนๆ ดังตารางท่ี 6 เนื่องจากมีระบบ
การสนับสนุนและประเมินผลการวิจัยครบถวน (มศ 4.1.3) 

4 . คณะฯ มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัยโดยมีจัดสัมมนา อบรมใหความรู
ดานการเสนอโครงการวิจัยแก อาจารย บุคลากรท่ีมีความสนใจเปนประจําทุกป (มศ 4.1.4) 

5. คณะฯ มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานและงานสรางสรรคดีเดน โดย
สงเสริมใหเขารวมการเผยแพรผลงานผานชองทางตางๆ ไดแก วารสารศิลปะการออกแบบ วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆท่ีเกี่ยวของกับงานวิชาการศิลปะการออกแบบ (มศ 4.1.5) 

6. คณะฯ มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยมีการทํางานรวมกับองคกรภายนอก ท่ีตองการเขามามีสวนรวมทํา
วิจัยหรือเปนผูรวมวิจัย ไดแกโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนในป งบประมาณ 2551-2552 (มศ 4.1.6)  

จุดแข็ง : 
คณะฯ มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการทําวิจัย สรางสรรคผลงาน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีคณะทํางานดานฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีเช่ือมโยงกับการอางอิง (Citation) และการจดสิทธิบัตร 

จุดออน : 
คณะฯ ไมสามารถดําเนินการวิจัยไดตามแผน เนื่องจากอาจารยมีภาระงานสอนมาก 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :    
ใชระบบพี่เล้ียงอาจารยเพื่อเสริมสรางความรูความชํานาญสวนบุคคล และการเฉล่ียภาระงาน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 4.1.1-1 (ใชหลักฐาน มศ 2.8.1 แผนงานสนับสนุนการวิจัย คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
มศ 4.1.1-2 คําสั่งคณะมัณฑนศิลปที่ 16/2550 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการวิจัย สั่ง ณ วันที่ 27 ก.พ.2550 
มศ 4.1.2 เอกสารการเขารวมสัมมนาเรื่อง การใชประโยชนฐานขอมูลนักวิจัยเพ่ือเปนสวนเสริมในระบบบริหาร

งานวิจัยแหงชาติ (NRPM) เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2551 จัดโดย วช.รวมกับ ม.บูรพา 
มศ 4.1.3 (ใชหลักฐาน มศ 2.8.3 เอกสารประชาสัมพันธขอมูลและแหลงทุนวิจัย) 
มศ 4.1.4 (ใชหลักฐาน มศ 2.8.2 รายงานประเมินผล โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนขอเสนอวิจัยและ

การสรางสรรค ครั้งที่ 2) 
มศ 4.1.5 (ใชหลักฐาน 3.1.5-1 เอกสารขาวคณะมัณฑนศิลป) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 4.1.6 รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย (เฉพาะที่มีในปการศึกษา 2551) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  (ใหนับตามปงบประมาณ 2551) 

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 

 
 

4 มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก
สถาบันเพ่ือการนําผลงานไปใชประโยชน 

 
 

5   มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขาย ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของ
ผลงาน 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  4  (ขอ)      เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  4  (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) 

คณะฯ มีศูนยขอมูลศิลปะการออกแบบ และศูนยเรียนรูเพื่อตนเอง ดูแลระบบรวบรวม คัดสรร 2. 
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3. คณะฯ  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูท่ีเกี่ยวของ ผาน
โครงการ/  กิจกรรมท่ีมีความรวมมือกับองคกรภายนอกเชน  โครงการวิจัยท่ีได รับทุนอุดหนุนใน
ปงบประมาณ 2551 ตาง ๆ (มศ 4.2.3) 

4. คณะฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอก ผาน
โครงการ/ กิจกรรมท่ีมีความรวมมือตางๆ ไดแก โครงการวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาเมืองสวยดวยการ
สรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยประจําปงบประมาณ 2552 : กรณีศึกษาภูมิปญญาและวิถีชีวิตแหง
ชุมชนบานแมหมีในจังหวัดลําปาง กับพัฒนาการการสรางสรรคสุนทรียภาพของเครื่องประดับชาติพันธุรวม
สมัย (มศ 4.2.4) 

5. มหาวิทยาลัยอยูระหวางประสานงานกับคณะฯ เพื่อสนับสนุนการจดสิทธิบัตร ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน (มศ 4.2.5) 

จุดแข็ง :  
คณะฯ เร่ิมมีโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการวิจัย สรางสรรคท่ีเปนความรวมมือกับองคกร

ภายนอกอยางเปนรูปธรรม ทําใหมีรูปแบบของกิจกรรมหลากหลาย และเขาถึงกลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน 

จุดออน :   
 ผลงานวิจัย/ สรางสรรคของอาจารย ยังมีการตีพิมพ เผยแพรในวารสารท่ีไดมาตรฐานทางวิชาการ
ศิลปะการออกแบบนอย  

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 4.2.1 รายงานประเมินผลนิทรรศการเพ่ือถายทอดผลงานตนแบบจากปฏิบัติการสรางสรรคของคณาจารย ครั้งที่ 2 
มศ 4.2.2 ภาระงานบุคลากร สํานักงานเลขานุการคณะฯ ในสวนของศูนยขอมูลศิลปะและการออกแบบ 
มศ 4.2.3 (ใชหลักฐาน มศ 3.2.3 ในสวนของโครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ "ศิลปะและการประยุกตเพ่ือความ

เปนแฟช่ันรวมสมัย, โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการดานเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน) 
มศ 4.2.4 (ใชหลักฐาน มศ 6.1.2 ในสวนของโครงการเสนทางสูระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 4 (Designer 

of The Year 2008)) 
มศ 4.2.5 เว็บไซตสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (แบบฟอรมการจดสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์) 

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

เกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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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 

2549 2550 2551 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  2,893,000.- 

2,213,000.- 
680,000.- 

5,628,400.- 
5,208,400.- 

420,000.- 

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

644,167.- 
1. งบรายไดของคณะวิชา 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  
1 = แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช.  สกว.   สกอ.  วช. 
2 = แหลงทุนตางประเทศ 
3 = กระทรวงวัฒนธรรม  
4 = หนวยงานภาคเอกชน, รายรับ (ถามี) 
5 = แหลงอื่นๆ (ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ) 

29,000.- 
- 
- 
- 

29,000.- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

200,000.- 
- 
- 

200,000.- 
- 
- 

-รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด 2,922,000 5,628,400 8,439,951 

65 
- 

65 

70 
- 

70 

71 
- 

71 

จํานวนอาจารยประจํา (ไมนับลาศึกษาตอ) 
จํานวนนักวิจัย (ไมนับลาศึกษาตอ) 
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารยประจําและ
นักวิจัย 

44,953.85 80,405.71 118,872.55 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  80,405.71 บาท  :  1 เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  118,872.55 บาท  :  1 เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  55,000 บาท  :  1           ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  55,000 บาท  :  1   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
 ในปงบประมาณ 2551 คณะฯ ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค รวม 21 ทุน 
เปนทุนจากภายใน 19 โครงการ  เปนเงิน 8,239,951.- บาท ซ่ึงมีอาจารยรับทุน 28 คน เปนทุนจากภายนอก 1 
โครงการ เปนเงิน 200,000.- บาท ซ่ึงมีอาจารยรับทุน 1 คน รวมเปนเงินทุน 8,439,951.- บาท คิดเฉล่ียตอ
อาจารยเปนเงิน 118,872.55 บาทตอคน 
 คณะฯ มีอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 74 คน ลาศึกษาตอ 3 คน และไม
มีตําแหนงนักวิจัย (มศ 4.3.1-1 ถึง -2) 
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จุดแข็ง :   
มีบุคลากรท่ีใหความสนใจดานการวิจัย  สรางสรรคผลงาน และไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

เพิ่มข้ึน  และมีความสามารถในการแสวงหาแหลงทุนเพื่อการวิจัยภายนอก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 จัดใหมีระบบพี่เล้ียงอาจารยเพื่อเสริมสรางความรูความชํานาญสวนบุคคล และการเฉล่ียภาระงาน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 4.3-1 แบบรายงานสรุปผลคาใชจายทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการหีบหอจากวัสดุ

ธรรมชาติ : การศึกษางานออกแบบเพ่ือการอนุรักษ 
มศ 4.3-2 รายละเอียดคาใชจายโครงการวิจัย “ความพึงพอใจในการทํางานและความคาดหวังของบุคลากรท่ีมี

ตอคุณลักษณะของผูบริหาร คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

 
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. 49 ป พ.ศ. 50 ป พ.ศ. 51 

1. ตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
ระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

2.จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร) 
         ขั้นตอนยื่นขอ 
         ไดรับอนุมัติแลว 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
1 

3.  
1 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

นําไปใชประโยชน 
          ระดับชาติ 
          ระดับนานาชาติ 

รวมจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร/ใช
ประโยชน/ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

1 - 1 
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จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรค 
การเผยแพรผลงานวิจัย 

ป พ.ศ. 49 ป พ.ศ. 50 ป พ.ศ. 51 

65 
- 
- 
- 

70 
- 
- 
- 

74 
3 
- 
- 

จํานวนอาจารยประจํา 
จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
จํานวนนักวิจัย 
จํานวนนักวิจัยลาศึกษาตอ 
รวมอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ปฎิบัติงานจริง) 65 70 71 
คิดเปนรอยละของผลงานวิจัย/จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

1.54 0.00 1.41 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  0.00  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  0  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  1.41  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  30.00  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  30.00  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
 ในป พ.ศ. 2551 คณะมัณฑนศิลปมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร จํานวน 1 เร่ือง จากจาํนวน
อาจารยประจําปฏิบัติงานจริง 71 คน คิดเปนรอยละ 1.41 ของผลงานตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  
 คณะฯ มีอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 74 คน ลาศึกษาตอ 3 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 แบบคําขอรับสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร “วิธีการเขียนรูปกลองโครงสรางมาตรฐาน ที่สรางเปนแผนแบบ
สําเร็จรูป เพ่ือใชในการเขียนทัศนียภาพผลิตภัณฑ” โดย อ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ 
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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 

ตารางท่ี 34  บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (รวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย) 

จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง  
แหลงท่ีงานวิจัยไดรับการอางอิง 

ป พ.ศ.49 ป พ.ศ. 50 
 

ป พ.ศ.51 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
12 
2 
- 

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
ใน refereed journal 
ในฐานขอมูลระดับชาติ 
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

รวมจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง - - 14 
65 
- 
- 
- 

70 
- 
- 
- 

74 
3 
- 
- 

จํานวนอาจารยประจํา 
จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
จํานวนนักวิจัย 
จํานวนนักวิจัยลาศึกษาตอ 
รวมอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ปฎิบัติงานจริง) 65 70 74 
คิดเปนรอยละของผลงานวิจัย/จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 1.54 0.00 18.92 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  0.00  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  0  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  18.92  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  15.00  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  15.00  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในป พ.ศ.2551 คณะฯ มีบทความวิจัย 15 เร่ือง บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงใน refereed 
journal จํานวน 2 เร่ือง ในฐานขอมูลระดับชาติจํานวน 5 เร่ือง และไดรับการอางอิงจากแหลงอ่ืน 7 เร่ือง รวม
งานบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 14 เร่ือง คิดเปนรอยละ 18.92 ของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงตอ
อาจารยประจํา   คณะฯ มีอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 74 คน ลาศึกษา ตอ 3 คน 
และไมมีตําแหนงนักวิจัย (มศ 4.5.1-1 ถึง -4) 

จุดแข็ง : 
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 คณาจารยดานศิลปะการออกแบบสามารถเขียนบทความวิชาการวจิัยควบคูกับผลงานสรางสรรค 

จุดออน : 
 ปจจุบันมีฐานขอมูลผลงานสรางสรรคโดยเฉพาะเปนจํานวนนอยมาก 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
ตัวบงช้ีนี้ไมนาจะเหมาะสมกับการช้ีวดัมาตรฐานของสาขาศิลปะและการออกแบบ  ควรไดรับการ

พิจารณาแกไข 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 4.5-1 บทคัดยอ โครงการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2 “วิจัย+สรางสรรค” 
มศ 4.5-2 เอกสารการดําเนินงานเรื่อง ขออนุญาตตีพิมพครั้งที่ 2, ขอความรวมมือยืนยันเขานําเสนอผลงาน, บทความ 
มศ 4.5-3 วารสารสมาคมมัณฑนากรแหงประเทศไทย ฉบับที่ 4 ปที่ 11 (2009) 
มศ 4.5-4 วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับที่ 2 ปที่ 11 ฉบับภาคปลาย ปการศึกษา 2551 
 



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 และแผนงานการบริการทางวิชาการแกสังคม (มศ 5.1.1-
1) ซ่ึงประกอบดวยโครงการ /กิจกรรมท่ีบุคลากรภาควิชา หอศิลปะและการออกแบบและศูนยเรียนรูฯ มี
สวนรวมจัดทํา  มีการกําหนดตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ในแตละโครงการ/ กิจกรรม และแทรก
เนื้อหาการถายทอดตัวช้ีวัดสูบุคคลในการจัดประชุมสัมมนาระดับคณะฯ  มีนโยบายสนับสนุนภาควิชา 
คณาจารยจัดใหบริการวิชาการตามความถนัดและความตองการของชุมชน ท้ังรูปแบบการใหเปลา  สราง
รายไดและ เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในโครงการ โดยมีเกณฑกําหนดภาระงานไวชัดเจน 
(มศ 5.1.1-2) 
 2. การดําเนินการทุกโครงการบริการวิชาการจะตองผานความเห็นชอบของที่ประชุม
กรรมการประจําคณะฯ และท่ีประชุมฯ จะเสนอแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ/ กิจกรรม  เพ่ือใหการ
ดําเนินงานโครงการเปนไปตามแผนท่ีกําหนด (มศ 5.1.1-3) 
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 3. คณะฯ ดําเนินการตามหลักเกณฑ/ ประกาศ/ ระเบียบในการใหบริการทางวิชาการของคณะฯ  
โดยอางอิงระเบียบกระทรวงการคลังป พ.ศ.2549 และใชระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริการ
วิชาการ พ.ศ. 2538 และมีระเบียบหอศิลปะและการออกแบบฯ (มศ 5.1.3 ถึง .5) 
 4.  คณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด โดยสรุปผลการประเมินเสนอ
ผูบริหาร ครอบคลุม 4 ประเด็นความพึงพอใจของผูรับบริการ ไดแก กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  
เจาหนาท่ีผูใหบริการ  ส่ิงอํานวยความสะดวก และความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ซ่ึงสรุปผล
ดังตารางท่ี 35, 36  (มศ 5.1.2-1, -2, -4 และ -5) 
 5. คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการจะนําผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ/ กิจกรรม
บริการวิชาการแกสังคม ในการจัดทําแผนดําเนนิงาน การจัดสรรงบประมาณคร้ังตอไป (มศ 5.1.1-3, 
5.1.2-3) 
 6.  ภาควิชา มีการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการเขากับการเรียนการสอน การ
วิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดําเนินการท้ังโครงการท่ีเปนความรวมมือกับองคกร
ภายในประเทศ และสถาบันการศึกษาตางประเทศ ปรากฏในแผนโครงการ/ กิจกรรม (มศ 1.1.3) 
 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 :   
อาจารยสวนใหญยังไมเขาใจและเห็นประโยชนของโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บูรณา

การรวมกับภารกิจอ่ืน หลายดาน จึงยังมีจํานวนโครงการลักษณะนี้ไมมาก 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :   
สงเสริมใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 5.1.1-1 แผนงานการบริการวิชาการแกสังคม คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มศ 5.1.1-2 เกณฑภาระงานดานบริการวิชาการแกสังคม 
มศ 5.1.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (พิจารณาอนุมัติโครงการบริการวิชาการ) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 5.1.2-1 รายงานประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) สําหรับผูประกอบการ SME และรานคา

ปลีกในหัวขอ "การออกแบบตกแตงสภาพแวดลอมราน ธุรกิจ SME และรานคาปลีก" 
มศ 5.1.2-2 รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาวิจัยและออกแบบตกแตงพิพิธภัณฑศาลปกครอง 
มศ 5.1.2-3 บทสรุปผูบริหารโครงการศึกษาวิจัยและออกแบบตกแตงพิพิธภัณฑศาลปกครอง 
มศ 5.1.2-4 รายงานประเมินโครงการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการดานออกแบบเครื่องแตงกายและออกแบบ

เครื่องประดับ 
มศ 5.1.2-5 รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักออกแบบสรางสรรคงานศิลประดับมัธยมศึกษา ภายใต

โครงการอัจฉริยภาพเด็กไทย : สรางสรรคผลงานศิลป ประจําป 2552 
มศ 5.1.3 ประกาศ ระเบียบคณะมัณฑนศิลป/ หอศิลปะและการออกแบบ ที่เก่ียวของกับการใหบริการทาง

วิชาการ 
มศ 5.1.4 คูมือการปฏิบัติงาน : การใหบริการหองเรียนหองปฏิบัติการ แกหนวยงานภายในและภายนอก คณะ

มัณฑนศิลป  
มศ 5.1.5 คูมือการปฏิบัติงาน : การใหบริการหอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป  
มศ 5.1.6-1 เอกสารดําเนินงานโครงการวิจัยขนมไทยกับการบรรจุภัณฑใหม ตนแบบบรรจุภัณฑในผลิตภัณฑ

ขนมไทย เพ่ือเพ่ิมมูลคาสงเสริมธุรกิจการทองเที่ยว กรณีศึกษาขนมไทยในจังหวัดเพชรบุรี 
มศ 5.1.6-2 (ใชหลักฐาน มศ 5.1.2-1) 
มศ 5.1.6-3 (ใชหลักฐาน มศ 5.1.2-4) 
มศ 5.1.6-4 (ใชหลักฐาน มศ 5.1.2-5) 
มศ 5.1.7-1 (ใชหลักฐาน มศ 5.1.2-4) 
มศ 5.1.7-2 (ใชหลักฐาน มศ 5.1.2-5) 

มศ 1.1.3 แผนและสรุปผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2551 



ตารางที่ 35  โครงการ / กิจกรรม การบริการทางวิชาการ :  
โครงการระดับชาติ 

ผลการดําเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ) 
ลําดับ ชื่อโครงการ/ กิจกรรมบริการทางวิชาการ 

เปาหมาย ผูเขารวม งบประมาณ รอยละความพึงพอใจ 

ปการศึกษา 2549      
 รวม 3 โครงการ จากทั้งหมด 17 โครงการ     
 ปการศึกษา 2550     
 รวม 3 โครงการ จากทั้งหมด 13 โครงการ - 5,453 1,519,770 77.05 
 ปการศึกษา 2551     

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) สําหรับผูประกอบการ SME และรานคาปลีกในหัวขอ “การ
ออกแบบตกแตงสภาพแวดลอมราน ธุรกิจ SME และรานคาปลีก” (22-23 มีค.,17 สค.) 

579 1,688 170,0001 79.56 

2 นิทรรศการ บางกอก เจมส ครั้งที่ 42 (10 ก.ย.51) 9 20 - - 
3 โครงการที่ปรึกษาออกแบบตกแตงพิพิธภัณฑศาลปกครอง (ตค.51-มีค.52) - - 480,0003 - 
4 โครงการผลิตเอกสารตําราเพื่อการเรียนการสอนและการถายทอดองคความรูสูชุมชน (ตค.51-กย.52) 1,000 - 305,0001 - 
5 โครงการการจัดการความรูศิลปะและการออกแบบ เพื่อถายทอดองคความรูสูวงวิชาการ : การผลิตหนังสือ 

ตํารา (ตค.51-กย.52) 
- - 166,5002 - 

6 โครงการ Art Camp รวมกับ สพฐ.(อบรมครูศิลปะ, นักเรียน 27 เมย.-1 พค.52) 300 283 370,0003 65.95 
 (รวม 6 โครงการ จากทั้งหมด 24 โครงการ) 1,888 1,991 1,491,500 72.76 
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ตารางที่ 36  โครงการ / กิจกรรม การบริการทางวิชาการ : 
โครงการระดับนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ) 
ลําดับ ชื่อโครงการ/ กิจกรรมบริการทางวิชาการ 

เปาหมาย ผูเขารวม งบประมาณ รอยละความพึงพอใจ 
 ปการศึกษา 2549     
 รวม 3 โครงการ จากทั้งหมด 17 โครงการ     
 ปการศึกษา 2550     
 รวม 2 โครงการ จากทั้งหมด 13 โครงการ     
 ปการศึกษา 2551     

1 กิจกรรมแนะนําความรูดานการผลิตแกนักศึกษาปริญญาตรี สถาบัน Central St. Martins (11 ก.ย.51) 9 6 - - 
2 โครงการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการ ดานออกแบบเครื่องแตงกายและออกแบบเครื่องประดับ (Seminar : 6 

มค.52, Workshop : 6-16 มค.52 ณ คณะมัณฑนศิลป พระราชวังสนามจันทร) 
11 44 60,0003    76.39 (Workshop) 

   73.89 (Seminar) 
3 นิทรรศการ "50 YEAR THAI-KOREA" (4-16 สค.) - - 13,0004  
4 นิทรรศการผลงานเครื่องแกวออสเตรเลียรวมสมัย White Hot : contemporary Australian glass (14-29 มค.52)  - 350 44,9884  
5 นิทรรศการ "IN THE MAKING" (6-21 กพ.52) 173 254 23,1594 81.84 (Exhibition) 

 จากทั้งหมด 24 โครงการ 193 654 141,147 77.37 

หมายเหตุ  ระบุแหลงเงินดวยหมายเลข 1 หรือ 2 หรือ 3   เชน  1=งบประมาณแผนดนิ  2= งบประมาณเงินรายได   3=งบประมาณจากแหลงอื่นๆ  4=รายรับจากคาเขารวม



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 

50 74 67.57 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  50.68  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  67.57  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  60.00  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  60.00  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
ปการศึกษา 2551 คณะฯ มีอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

เปนท่ีปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธภายนอก กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ จํานวน 50 คน  จากจํานวนอาจารยประจํา 74 คน คิดเปนรอยละ 67.57 (มศ 5.2-1 ถึง -2) 

จุดแข็ง :   
1. คณาจารยคณะฯ เปนผูมีความรูความสามารถ เปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ จะไดรับเชิญเปนท่ี

ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธภายนอก กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ โดยคณะฯ ไดกําหนดข้ันตอนการนําเสนอเร่ืองเพ่ือแจงขอมูลใหคณะฯทราบและพิจารณา
แลวแตกรณี  

2. คณะฯ มีการแจงขอมูลการใหบริการทางวิชาการของคณาจารยเปนระยะๆ แกภาควิชา 
เพื่อใหหัวหนาภาควิชาทราบกิจกรรมของบุคลากรภาควิชาผูอยูในความตองการหรือสนใจของสังคม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 ควรแผนพิจารณาเฉล่ียภาระงานบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความรูความชํานาญสวนบุคคล
ใหท่ัวถึงในภาควิชา 

จุดออน :   
บุคลากรภาควชิายังไมมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการอยางท่ัวถึง 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
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กําหนดใหหนวยการเจาหนาท่ีรายงานผลการใหบริการวชิาการรายบุคคลผานหัวหนาภาควิชา
เปนรายไตรมาสเพ่ือเปนขอมูลในการกระจายงานบริการวิชาการใหบุคลากรอยางท่ัวถึง 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 5.2-1 สรุปขอมูลการใหบริการทางวิชาการ คณาจารยคณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2551 
มศ 5.2-2 (แฟม) เอกสารดําเนินงานเรื่อง การใหบริการทางวิชาการ คณะมัณฑนศิลป  

 
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

1 - 3 4 13 30.77 ออกแบบตกแตงภายใน 

ออกแบบนิเทศศิลป - - - - 16 - 
ออกแบบผลิตภัณฑ - - - - 9 - 
ประยุกตศิลปศึกษา - - - - 14 - 
เครื่องเคลือบดินเผา - - - - 8 - 

1 1 7 9 9 100 ออกแบบเครื่องประดับ 
- - 1 1 2 50.00 ออกแบบเครื่องแตงกาย 

4 4 2 10 - - โครงการระดับคณะฯ 

รวม 6 5 13 24 71 33.80 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  25.71  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  33.80  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  30.00  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  55.00  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
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 ในปนี้คณะฯ ไดดําเนินการดานการใหบริการวิชาการและวิชาชีพฯ ท้ังหมด 24 โครงการ และ
ดานการสงเสริมคณาจารยในคณะฯ ใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพ ฯลฯ คิดเปน 185 เร่ือง (มศ 5.3-1 ถึง -2) 

จุดแข็ง :   
คณะฯ มีโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการที่เปนความรวมมือกับองคกรอยางเปนรูปธรรม 

ไดแก การเปนคณะท่ีปรึกษางานออกแบบตกแตงสถานท่ีตาง ๆ ของภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน 
(โครงการ SILK) และภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับท่ีมีความรวมมือกับกรมสงเสริมการสงออก เปน
ตน ทําใหมีรูปแบบของโครงการ/ กิจกรรมหลากหลาย และเขาถึงกลุมเปาหมายมากข้ึน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 คณะฯ ควรจัดเตรียมเอกสาร/ รูปแบบการประเมินผล เพือ่ใหภาควิชาสะดวกนําไปใชประเมิน
กับโครงการ/ กิจกรรมท่ีภาควิชาจัดดําเนนิการเอง 

จุดออน :  - 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 5.3-1 (ใชหลักฐาน มศ 5.2-2 เอกสารดําเนินงานเรื่อง การใหบริการทางวิชาการ คณะมัณฑนศิลป) 
มศ 5.3-2 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.3 แผนและสรุปผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2551) 

 
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 

3.79918 (รอยละ 75.98) (0.21) ดี 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว  :  77.05  (รอยละ)     เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :  75.9836  (รอยละ)  เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  75.00  (รอยละ)    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  75.00  (รอยละ)   เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
 ปนี้ คณะฯ จัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมรวม 24 โครงการ มีผูใชบริการรวม 2,061 คน 
ซ่ึงมีรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในโครงการท่ีเสร็จแลว ครอบคลุม  4 ประเด็น คือ 
กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ เจาหนาท่ีผูใหบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวก และความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการ สรุปในภาพรวมจากผูใชบริการพบวามีความพึงพอใจ 3.7992 คิดเปนรอยละ 
75.9836 ดังตารางท่ี 35-36 (มศ 5.4) 

จุดออน :   
รูปแบบเอกสารการประเมินผล  ยังไมเหมาะสมกับลักษณะของบางโครงการ/ กิจกรรมของงาน

ดานศิลปะการออกแบบ เพราะมีขอจํากดัดานความคลองตัว ความนาสนใจ มีผลตอการใหความรวมมือ
ของผูประเมินดวย ซ่ึงอาจยังผลกระทบตอผลการประเมินท่ีมีความคลาดเคล่ือนได 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :   

คณะฯ ควรหาวิธีการประเมินรูปแบบอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมกวา 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มศ 5.4 (ใชหลักฐาน มศ 1.1.3 แผนและสรุปผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2551) 
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