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ค าน า 
 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ในการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาระบบการศึกษา การเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542 คณะฯ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับ
ทราบ และเห็นความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้เริ่มด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 และได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2543 ส าหรับในปี
การศึกษา 2557 ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยจ าแนกเป็น 3 ระดับคือ 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 24/2557 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 คณะฯ จึงได้ด าเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 อันเป็นการส ารวจและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ก่อน
การจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ เพ่ือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของคณะฯ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

รูปแบบของรายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้ 
ได้จัดท าขึ้นตามรูปแบบรายงานที่ก าหนดในคู่มือการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะวิชา/ หน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่งเนื้อหาของ
รายงานจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วนหลักส าคัญ คือ 1) ค าน า สารบัญ  2) บทสรุปผู้บริหาร  3) ส่วนน า  4) ส่วน
สาระ (ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ที่เป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่
เป็นมาตรฐาน ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  5) ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศ
ทางการพัฒนา  และ 6) ภาคผนวก  โดยเป็นฉบับปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2558 เพื่อใช้ประกอบการบริหารงานในระยะต่อไป 

คณะมัณฑนศิลป์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับบุคลากรภายในคณะฯ ที่จะได้ทราบ
ถึงระดับความสามารถในการด าเนินงาน ให้ตรงตามแผนการด าเนินงานต่างๆ  ที่ได้วางไว้ และจักได้น าผลการ
ประเมินจากการด าเนินงานไปปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็งและหาแนวทางพัฒนาต่อไป 

 
 

      

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์  ตรีตรง) 

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์  
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บทสรุปผูบริหาร 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ 5 องคประกอบและ 13 ตัวบงชี้ ตามคูมือการ

ประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะท่ี 1 (ค1) ซึ่งเปน
สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของคณะมัณฑนศิลป (ปรับตามมติของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2558) พบวาไดดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน ท้ัง 4 ดาน อยางครบถวน  โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 
องคประกอบ ระดับพอใช คาคะแนน 3.11  มีรายละเอียดผลการประเมินแตละองคประกอบ ดังนี้ 
 

องคประกอบ 
ผลประเมินตามเกณฑ สกอ. 

คาคะแนน คาคะแนน 
1. การผลิตบัณฑิต 2.07 ตองปรับปรุง 
2.  การวิจัย 3.99 ดี 
3.  การบริการวิชาการ 4.00 ดี 
4.  การทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
5.  การบริหารจัดการ 3.50 พอใช 

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 3.11 พอใช 
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บทที่ 1 
ส่วนน า 

 
1. ประวัติความเป็นมาของคณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อหน่วยงาน คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   http://www.decorate.su.ac.th e-mail address : dec_fac@su.ac.th 
 

1.2  ที่ตั้ง 
1)  วังท่าพระ : อาคารคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เลขที่ 31  ถนน 
หน้าพระลาน  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  10200 
2)  พระราชวังสนามจันทร์ : อาคารมัณฑนะ 1 – 5  และ อาคารศิลป์  พีระศรี 3  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถนนราชมรรคาใน  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000  

     
1.3 ประวัติความเป็นมา 
คณะมัณฑนศิลป์  ได้ถือก าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2499  ด้วยด าริของท่าน 

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี และได้ด าเนินการเปิดสอนในสาขาวิชาศิลปตกแต่ง (Decorative Arts)  ในปี
การศึกษานั้น  โดยท่านพระยาอนุมานราชธน  (เสฐียรโกเศศ)  ได้บัญญัติชื่อภาษาไทยว่า “คณะมัณฑนะศิลป์” 
แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการด าเนินการปรับแก้ให้ถูกต้องกับภาษาเขียนเป็น “คณะมัณฑนศิลป์”  และ
ท่านศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี   ได้จัดสร้างหลักสูตรสาขาวิชาศิลปตกแต่ง 4 ปี  (3 ปีส าหรับระดับ
อนุปริญญา และ 4 ปีส าหรับระดับปริญญาตรี)  มีท่านศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  รักษาการในต าแหน่ง
คณบดี  และหลวงวิเชียรแพทยาคม (อธิบดีกรมศิลปากร ในเวลานั้น) รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (เทียบเท่าอธิการบดีมหาวิทยาลัย)  

ระหว่าง พ.ศ. 2499 – 2516  คณะมัณฑนศิลป์  จัดการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ สาขาวิชาศิลป 
ตกแต่ง  แต่ในเวลานั้นเรียกชื่อสาขาวิชามัณฑนศิลป์ เรียกตามชื่อคณะวิชา โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก ่
อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิอนุปริญญาศิลป
บัณฑิต (มัณฑนศิลป์) หรือปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) ตามล าดับ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 – 2544  คณะฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรเป็นการจัด
การศึกษาเฉพาะระดับปริญญาตรี ไม่มีระดับอนุปริญญา  พร้อมทั้งขยายสาขาวิชาเพ่ิมข้ึน  ผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี 6 สาขาวิชา คือ สาขาการออกแบบภายใน  สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์  สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  สาขาประยุกตศิลปศึกษา  สาขาเครื่องเคลือบดินเผา  และสาขาการออกแบบเครื่องประดับ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและขยายการศึกษาในระดับที่สูงและกว้างขวางข้ึน คณะมัณฑนศิลป์ได้เปิดสอน
ระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชา ในปี พ.ศ.2541 คือ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาประยุกตศิลปศึกษา 
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา  ปี พ.ศ.2547 สาขาการออกแบบภายใน  ปี พ.ศ.2552 สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และปี พ.ศ. 2549 คณะฯ เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ในสาขา 
วิชาการออกแบบนิเทศศิลป์และสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (ปัจจุบันปิดหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชาแล้ว) 
และได้เปิดหลักสูตรเครื่องแต่งกาย 4 ปี โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปะการออกแบบ (Design Arts) หลักสูตร
นานาชาติระดับดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโทการออกแบบเครื่องประดับ ตามล าดับ ต่อมาในปี

mailto:dec_fac@su.ac.th
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การศึกษา 2556 คณะฯ จัดการเรียนการสอนรวม 14 หลักสูตร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้  ระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 7 หลักสูตร (โครงการปกติ 6 หลักสูตรและโครงการพิเศษ 
1 หลักสูตร) โครงการพิเศษในระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) 1 หลักสูตร 
ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยได้รับการรับรองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ในหลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร สว่นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เหลือ คณะฯ ได้ด าเนินการขอปรับปรุงหลักสูตรและงดรับนักศึกษา  โดยในปีการศึกษา 2557 คณะฯ ได้
เปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา 
ออกแบบเครื่องประดับ และออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ ศิลปะการออกแบบ และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะ
การออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) รวม 11 หลักสูตร 

สภาสถาปนิกได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกครั้งท่ี 4/ 2556 เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบรับรองปริญญาหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

จากการประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2556 มีมติจัดท าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขา  Hotel and Real Estate Design 
Management) และคณะฯ จะได้จัดท าหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาจินตอารยศิลป์ (Creative 
Experience Design) โดยคาดว่าทั้ง 2 หลักสูตรจะเปิดสอนได้จริงประมาณปีการศึกษา 2558 

 
2.  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร ์มาตรการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 2.1 ปรัชญา 

“สร้างนักออกแบบคุณภาพ”  (ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
มัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2555) 
 

     2.2  ปณิธาน 
  สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรมและภูมิปัญญา  ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในศิลปวิทยาการ เพ่ือร่วม
พัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน  โดยมุ่งเน้นการผลิตนักออกแบบที่มีความรู้ ความช านาญในวิชาชีพ และความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่ดี (ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8/2553 
เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2553) 
 
 2.3  วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น าด้านการเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ The Leader  
of Learning and Creating International Design Arts (ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2553 และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 9/2553  เมื่อวันที่  14  ตุลาคม 2553  ให้ความเห็นชอบการปรับวิสัยทัศน์
ภาษาอังกฤษ) 
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 2.4  พันธกิจ 
1) ผลิตบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพชั้นสูงสาขามัณฑนศิลป์  ให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้าน

ความคิด  สติปัญญา  และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
2) ส่งเสริมการค้นคว้า  วิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ

ชั้นสูง 
3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคนิควิทยาการ  การ

สร้างสรรค์  และการพัฒนาวิถีชีวิตที่เหมาะสมในสังคม 
4) ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย   และการ

ประยุกต์ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ   ให้ประสานกลมกลืนกับคุณค่าใช้สอยของการออกแบบ
สมัยใหม่ 

(ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16  
กันยายน  2553) 
 

2.5  แผนยุทธศาสตร์  มาตรการของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หน่วยงาน 
  แผนยุทธศาสตร์คณะมัณฑนศิลป์  พ.ศ. 2554–2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ 

 

เป้าประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑติ
ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการ
สร้างสรรค์งานทางด้านมัณฑนศิลป์ มี
ความรอบรู้ ทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิด 
วินิจฉัย และมคีวามคิดสรา้งสรรค ์ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ 80 ของหลักสูตรได้รับการพัฒนา

ตามมาตรฐานของ สกอ.  
2. ร้อยละ 50 ของหลักสูตรมลีักษณะเชิง

สร้างสรรค ์  
3. ร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่ได้รับการ

พัฒนาปรับปรุงอย่างสร้างสรรค์ตอ่
จ านวนหลักสตูรที่ต้องปรับปรุงทั้งหมด   

4. ร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จ
การศึกษา 1 ปี 

นโยบายที่  1      การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ. 
กลยุทธ์ที่    1.1 พัฒนาหลักสตูรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนมีความคดิสรา้งสรรค์ 
มาตรการที่  1.1.1 จัดให้มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการพัฒนาการเรยีนการสอน 
แผนปฏิบัติ (1) จัดท าแผนพัฒนาหลักสตูรใหไ้ด้ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 

(1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงและพัฒนาหลักสตูรสาขาวิชาต่างๆ ของ
คณะ 

         (1.2) ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
         (1.3) ทบทวนและปรับระเบยีบ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนการสอน 

ใหเ้อื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรแบบยืดหยุ่นและหลากหลาย 
มาตรการที่  1.1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
แผนปฏิบัติ (1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย ์

(1.1) โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน 
นโยบายที่  2      การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่    2.1  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนให้มลีักษณะเชิงสร้างสรรค์ 
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มาตรการที่  2.1.1    พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีความคดิสร้างสรรค์ และน าไปใช้ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมได้จริง 

แผนปฏิบัติ (1)  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ ระดับปริญญาตรีและระดับปรญิญาโท 
      (1.1) โครงการหลักสตูรศลิปมหาบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

มาตรการที่  2.1.2  ผลักดันให้มกีารเปิดหลักสูตรใหม่ในลักษณะหลักสูตรสร้างสรรค ์      
 แผนปฏิบัติ (1)  ก าหนดให้หลักสูตรสร้างสรรค์เป็นเงื่อนไขในการเปดิหลักสูตรใหม่ โดยเฉพาะในระดับ 

บัณฑิตศึกษา 
      (1.1) โครงการหลักสตูรศลิปมหาบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ 
      (1.2) โครงการหลักสตูรศลิปมหาบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการการออกแบบ 
      (1.3) โครงการหลักสตูรศลิปดุษฎีบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ (ไทย) 

กลยุทธ์ที่   2.2 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานภายนอกท้ังในระดับชาติ 
และระดับนานาชาต ิ
มาตรการที่  2.2.1  สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบสหกจิศกึษา 
แผนปฏิบัต ิ (1) จัดท าแผนความร่วมมือสหกจิศึกษาระหว่างคณะวิชากับหน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน 
มาตรการที่  2.2.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบัน องค์กรและ 
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ ในการจดัการเรียนการสอนร่วมกัน 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในระดับนานาชาติ 

   (2)  ส่งเสริมสนบัสนุนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ 
นโยบายที่  3      พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต 

กลยุทธ์ที่   3.1  พัฒนาระบบและกลไกการตดิตามและประเมินคณุภาพบณัฑิต 
มาตรการที่  3.1.1  จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินคุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
แผนปฏิบัติ (1) จัดท าฐานข้อมูลการตดิตามและประเมินคณุภาพบณัฑิต  

(1.1) ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
นโยบายที่  4      พัฒนาระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่   4.1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรการที่  4.1.1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสรมิใหผู้้เรยีนมีความคิดสร้างสรรค์และ น าไปใช้ 
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้จริง 
แผนปฏิบัติ (1)  ก าหนดให้มีหน่วยงาน/คณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาด้านการเรียน การสอน  

(1.1) ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้จ้างงาน 
มาตรการที่  4.1.2  ส่งเสริมใหม้กีารจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
แผนปฏิบัติ (1)  ก าหนดมาตรฐานคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศลิปากร 

(1.1) ประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 : การพัฒนารายละเอยีดของรายวิชาให้มีคณุภาพ 

 (2)  พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเพิ่มทักษะภาษาตา่งประเทศ เทคโนโลยี และการเรยีนรู้ 
ด้วยตนเอง (2.1)  จัดท ารายวิชาพื้นฐานและ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา รายวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบ E-learning 
(2.2)  โครงการศูนยเ์รียนรู้ด้วยตนเอง คณะมณัฑนศลิป์ 

มาตรการที่  4.1.3  พัฒนาหลักสตูรเชิงบูรณาการทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค์ และน าไปใช้ตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 
แผนปฏิบัติ (1)  พัฒนากลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของวิชาศึกษาทั่วไป 

(1.1)  ปรับปรุงการจดัการศึกษาของกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปให้นักศกึษามีพื้นความรู้
และความคิดสร้างสรรค์และบรูณาการศาสตร ์

  ยุทธศาสตร์ที่   2   การปรับปรุง เป้าประสงค์  
นักศึกษามีแหล่งเรียนรูร้ะบบคณุคา่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าไดร้บั
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และพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ระบบคุณค่าและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

และความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
รางวัลประกาศเกียรติคณุยกย่อง ที่มี
ลักษณะเชิงสร้างสรรค์ คณุธรรม 
จริยธรรม และความรับผดิชอบต่อสังคม   
170   คน 

นโยบายที่ 5   การปรับปรุงและพัฒนาด้านกิจการนักศกึษาให้มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่   5.1   ส่งเสริมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีศักยภาพ และความเข้มแข็ง 
มาตรการที่  5.1.1 จัดให้มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา องค์กรนักศึกษา และ บคุลากรสาย 
สนับสนุนท่ีเกีย่วข้องกับงานกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
แผนปฏิบัติ   (1)  จัดท าแผนพัฒนาดา้นกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

  (1.1)  แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป ์
   (2)  จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือภายในระหว่างฝุายกิจการนักศึกษา คณะวิชา สภานักศึกษา  

และสโมสรนักศึกษา 
(2.1)  โครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา  

มาตรการที่  5.1.2  จัดสรรทรัพยากร ส าหรับการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาบัณฑิตทีม่ี 
             ความคิดสรา้งสรรค์  คณุธรรม จริยธรรมต่อสังคม  

แผนปฏิบัติ (1)  ก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาอย่าง 
ชัดเจน (1.1)  การส ารวจความต้องการทรพัยากรเพื่อการพัฒนานักศึกษาสาขาต่าง ๆ  

มาตรการที่  5.1.3   สร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้น านักศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืน/ระหว่างคณะวิชา        
แผนปฏิบัติ (1)  ส่งเสริมใหผู้้น านักศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้น านักศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืน 

(1.1) โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการสาขาวิชาของคณะวิชากบัสถาบัน 
การศึกษาอ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ที่   5.2   เสริมสร้างนักศกึษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มาตรการที่  5.2.1  สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
แผนปฏิบัติ   (1)  ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาด้านวิชาการและ 

วิชาชีพ (1.1)  โครงการกิจกรรมนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านวิชาการ จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 
(1.2) โครงการกิจกรรมประกวดแข่งขันด้านศิลปะการออกแบบ 

   ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอ้ือ
ให้เกิดการเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์  
คณะฯ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และกระตุ้นใหเ้กิดความคิด
สร้างสรรค ์
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. จ านวนแหล่งเรยีนรู้ที่เพิ่มขึ้น หรือ 

พัฒนาให้ตอบสนองกับความต้องการ
ของนักศึกษา  1  แห่ง 

2. ร้อยละ 80  ของนักศึกษามีความ 
พึงพอใจในแหล่งเรียนรู ้

3. จ านวนโครงการทีส่่งเสริมให้บุคลากร/
นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
แก้ไขสภาพแวดล้อมของคณะ 1 
โครงการ 

นโยบายที่  6   บริหารจัดการพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์ 
นโยบายที่  7   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่   7.1 บริหารจดัการพื้นที่และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ให้มีแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู ้
และความคิดสร้างสรรค ์
มาตรการที่  7.1.1  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคณะฯ ให้มีศักยภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้  และส่งเสรมิ
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ให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดพื้นท่ี Learning Park เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสรา้งสรรค์ 

(1.1)  ส ารวจความต้องการประสทิธิภาพแหล่งเรยีนรู้ของนักศึกษา 
กลยุทธ์ที่   7.2 สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มาตรการที่  7.2.1   พัฒนาทรัพยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอ ต่อการใช้งาน 
และมีความทันสมยั 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดหาสื่อ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

(1.1) โครงการจดัหาสื่อ อุปกรณ์และทรพัยากรต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
การเรยีนรู้ของนักศึกษา 

มาตรการที่  7.2.2  ส่งเสริมให้บคุลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปญัหาทางกายภาพหรือ 
                        สภาพแวดล้อมทั้งสองวิทยาเขตของคณะฯ ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 
แผนปฏิบัติ (1)   โครงการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามสี่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปญัหาทาง 

กายภาพหรือสภาพแวดล้อมทุกวิทยาเขตของคณะฯ 
(1.1) โครงการส ารวจความคิดเห็นในการพัฒนาและแก้ปญัหาทางกายภาพ 

หรือสภาพแวดล้อม 
(1.2) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่   4   
การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย
เชิงสร้างสรรค ์
 

เป้าประสงค์   
เป็นคณะวิชาวิจัยเชิงสร้างสรรค์  
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ทีม่ีการตีพมิพ์หรือเผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ/การได้รับ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบตัรต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน ต่ออาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า  บาท/ป ี

3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหา/พัฒนาสังคมไดต้่อ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังหมด 

นโยบายที่ 8   ผลักดันและพัฒนาผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะฯ 
กลยุทธ์ที่   8.1 ส่งเสริม และผลักดันให้เกดิงานวิจยัเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์ 
มาตรการที่  8.1.1  จัดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพการวิจัย/สรา้งสรรค์และเผยแพร่งานวิจัย/ 
สร้างสรรค ์
แผนปฏิบัติ (1)  จัดท าแผนแมบ่ทการวิจัย/สรา้งสรรค์ใหส้อดคล้องกับแผนแม่บทการวิจัยของมหาวิทยาลยั 

          (1.1) โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อระดมความคดิเห็นเรื่อง การพัฒนา 
หลักสตูรการเรยีนการสอนและการบริหารจัดการคณะฯ 

  (2)  ก าหนดนโยบายให้มีการท างานวิจัยเชิงบูรณาการ 
          (2.1)  โครงการแสดงนิทรรศการผลงานสรา้งสรรค์ของคณาจารย์ประจ าคณะฯ 

 (3)  สนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก 
และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/ นานาชาติ 

          (3.1)  โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย/ สร้างสรรค ์
 (4)  จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการเขียนโครงร่างงานวิจัย (Research Proposal Development 
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Grant)  ส าหรับการเสนอขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 (5)  สนับสนุนงบประมาณในการแปลผลงานวิจัยเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่เป็น 

ภาษาต่างประเทศเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาต ิ
 (6)  จัดสรรทุนพัฒนาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์                            
 (7)  สนับสนุนเงินรางวัลให้อาจารย์ที่สามารถผลิตผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการจดทะเบยีน 

สิทธิบัตร 
 (8)  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตร 
 (9)  จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการจัดท า/เผยแพร่โครงการวิจัย/สร้างสรรค์        
 (10) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม ่

กลยุทธ์ที่  8.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อแสวงหาแหล่งทุนใหม่ๆ  
มาตรการที่  8.2.1 ส่งเสรมิให้มีการท าสญัญาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ีมีทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
แผนปฏิบัติ (1)  สนับสนุนการท าโครงการวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 

 (2)  แสวงหาความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย/ หน่วยงานระดับนานาชาติ 
  (2.1)  โครงการสาธิตการใช้วัสดุกอ่สร้างในการออกแบบตกแต่งภายในที่พักอาศัยโดย 

ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกรณีศึกษา บ้านเอื้ออาทร รังสิตคลองสาม ปทุมธาน ี
  (2.2)  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการวิจารณ์งานทางการออกแบบพ้ืนท่ีภายใน 
  (2.3)  การน าเสนอภาพลักษณ์เครือ่งประดับไทยสู่เวทีแฟช่ันระดับสากล : โครงการ 

สร้างตราสินคา้เครื่องประดับชาตพิันธุ์ร่วมสมยัที่มีรากฐานจากภูมิปญัญาท้องถิ่น 
  (2.4)  การออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์ต้นแบบจากผือ วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
  (2.5)  การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่นระบบสุญญากาศเพื่อการสาธติ 

และสร้างต้นแบบผลติภณัฑ์  
มาตรการที่   8.2.2  สนับสนุนใหน้ าปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ และ ชุมชนหรือสังคม 
มาใช้เป็นโจทย์วิจัย หรือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียน การสอนและการพัฒนาหลักสูตร 
แผนปฏิบัติ (1)  สนับสนุนการท าโครงการวิจัยร่วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการวิชาการ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 5 
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
และสังคมโดยการให้บริการทาง
วิชาการอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์  
เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แกชุ่มชน
และสังคม  
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ  80 ของโครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา/แก้ปัญหาและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง หรือมีการ
เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) แก่สังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ/นานาชาติ ตอ่
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

2. ร้อยละ  80  ของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ 

นโยบายที่  9   ปรับและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการให้มีลักษณะเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่  9.1  สรา้งความเข้มแขง็ด้านการบริการวิชาการให้เป็นกลไกในการสร้างรายได้ของคณะ 
มาตรการที่   9.1.1  ปรับบทบาท ระบบการบริหารจดัการใหม่ และแผนด าเนินงานดา้นการบริการ 
                         วิชาการให้มีลักษณะเชิงรุก ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของคณะวิชา  
แผนปฏิบัติ (1)  ปรับโครงสร้าง/กระบวนงานในเชิงรุก โดยหาช่องทาง/กลุ่มเปูาหมายใหม่เพื่อเพิม่รายได้

ให้กับคณะวิชา 
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  (1.1)  โครงการศูนย์นวัตกรรม คณะมณัฑนศลิป์ 
 (2)  แสวงหาแหล่งทุนและความรว่มมือกับทุกภาคส่วนในการให้บรกิารวิชาการในรูปแบบท่ี 

หลากหลาย 
นโยบายที่  10   การให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแกชุ่มชน 

กลยุทธ์ที่   10.1  ให้บริการวิชาการที่สร้างคุณคา่แก่มหาวิทยาลยัและเพิ่มคณุค่าแก่ชุมชนให้เข้มแข็งและมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรูปแบบการให้บริการวิชาการที่มีความหลากหลาย 

มาตรการที่  10.1.1  พัฒนาการให้บริการวิชาการโดยพัฒนามาจากงานวิชาการหรืองานวิจัยของคณะ รวมทั้งมี 
รูปแบบการให้บริการวิชาการทีม่ีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ 
ชุมชน  
แผนปฏิบัติ   (1) จัดท าแผนงานการให้บริการวชิาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม โดยยดึ 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปสู่การเกดิรายได้ชุมชน 
(1.1) โครงการส ารวจความต้องการเกี่ยวกับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา/แก้ไขปัญหาของชุมชนสังคม 

   (2)  ส่งเสริมและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
(Creative Economy) แก่ชุมชน สังคม 

(2.1) โครงการบริการวิชาการทีม่ีรูปแบบการให้บริการวิชาการที่มีความ
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ให้ชุมชน 

(2.2) โครงการบริการวิชาการทีส่ร้างองค์ความรู้และช่วยเพิ่มรายได้แก่ชุมชน 
สังคม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

กลยุทธ์ที่   10.2  พัฒนาระบบและกลไกการจัดเกบ็และตดิตามข้อมูลด้านการให้บรกิารวิชาการ 
มาตรการที่  10.2.1  จัดให้มีระบบการจัดเก็บและติดตามข้อมลูด้านการให้บริการวิชาการ 
แผนปฏิบัติ   (1) จัดท าฐานข้อมูลด้านการให้บรกิารวิชาการ   
กลยุทธ์ที่   10.3  พัฒนาคุณภาพงานบริการวิชาการให้เข้มแข็งและสรา้งงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้บริการ 
วิชาการได้   
มาตรการที่  10.3.1  สนับสนุนการจัดท าโครงการวิจยัที่ตอบสนองกับความต้องการพัฒนา/ แก้ปญัหาของชุมชน 
แผนปฏิบัติ   (1) จัดโครงการบริการวิชาการ ท่ีตอบสนองกับความต้องการพัฒนา/ แก้ไขปัญหาของชุมชน 
กลยุทธ์ที่   10.4  มีการประเมินผลการด าเนินงานจากการให้บริการวิชาการเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น 
มาตรการที่  10.4.1  จัดให้มีระบบการประเมินผลการด าเนินงานจากการให้บริการวิชาการ   
แผนปฏิบัติ   (1) โครงการประเมินผลการด าเนนิงานจากการให้บริการวิชาการ  
กลยุทธ์ที่   10.5  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในดา้น 
ทีค่ณะฯ มคีวามเชี่ยวชาญหรือมีการบูรณาการร่วมกับสาขาอ่ืนๆ การให้บริการอาจให้เปลา่โดยไมค่ิดคา่บริการ หรือ
อาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ให้ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน องค์การอิสระ องค์การสาธารณะ ชุมชน และ
สังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บรกิารมีความหลากหลาย 
มาตรการที่  10.5.1 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและใน 
ด้านที่คณะวิชามีความเช่ียวชาญหรือมีการบรูณาการร่วมกับสาขาอ่ืนๆ  
แผนปฏิบัติ   (1) โครงการบริการวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลายตามความถนดัในด้านท่ีคณะมีความ 

เชี่ยวชาญ หรือมีการบูรณาการกับสาขาอ่ืน ๆ  
        มาตรการที่  10.5.2   ให้บริการวิชาการโดยคดิค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กร  

อิสระ องค์กรสาธารณะ ฯลฯ  
แผนปฏิบัติ   (1) โครงการบริการวิชาการที่จัดให้ชุมชน และสังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (โครงการจาก 

งบประมาณแผ่นดิน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลกัษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
รวมท้ังการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษา
คุณค่าและเพ่ิมคุณค่าในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์  
เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยกุต์ใช้
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมคุณคา่
และมลูค่าในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ 80 ของโครงการท านุบ ารงุ

ศิลปวัฒนธรรมเป็นโครงการเพื่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 

2. ร้อยละ 50 ของโครงการท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อรักษาคณุค่าหรือเพิ่ม
มูลค่าต่อโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 

นโยบายที่  11   จัดต้ังสถาบันดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่   11.1  จัดตั้งศูนย์ข้อมลูเพื่อการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และมรดกของชาติ 
มาตรการที่  11.1.1  เป็นศูนย์ข้อมูล/เรียนรู้ทางด้านศลิปะการออกแบบ และการสร้างสรรค์ 
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการจดัท าฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านออกแบบและสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่   11.2  ผลักดันใหม้ีการน าผลงานท่ีจัดการแสดงให้เป็นรปูแบบท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
มาตรการที่  11.2.1  ประสานงานและส่งเสรมิให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแพร่ผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ 
แผนปฏิบัติ (1)  แสวงหาความร่วมมือ และแหล่งทุนจากภายนอก 

นโยบายที่  12   อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
กลยุทธ์ที่   12.1 มีระบบและกลไกควบคมุการด าเนนิงานด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและคุณภาพ  
มาตรการที่  12.1.1  จัดให้มีระบบและกลไกเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร และมีประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน 
แผนปฏิบัติ (1)  แผนงานการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร และมีประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน 
มาตรการที่  12.1.2  มีการบูรณาการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมเข้ากับงานวิจัย และการบริการวิชาการแตล่ะ 
สาขาวิชา 
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการบูรณาการเข้ากับงานวจิัยและงานบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่   12.2 พัฒนามาตรฐานการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านนโยบาย ด้านการ 
ส่งเสริม ด้านการสนับสนุน ด้านการสร้างมาตรฐาน และด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและคุณภาพ  
มาตรการที่  12.2.1  เชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่สากลอันจะเป็นกลไกในการฟื้นฟู  อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการส่งเสริมและสนับสนนุให้เกิดความเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นในเชิงฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบ 

สาน พัฒนา เช่น โครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ศาสนา ภาษา  
ศิลปกรรม การละเล่น การแต่งกาย วิถีชีวิต ฯลฯ โดยความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
กับภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

มาตรการที่  12.2.2  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในเชิงสร้างสรรค์  
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัในเชิงสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะวัฒนธรรมในยุคใหม่ 

ด้วยระบบดิจิตอล   
มาตรการที่  12.2.3  ส่งเสริมภมูปิัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรูท้ี่ดีขึ้น   
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคญัของภูม ิ

ปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถน ามาพัฒนา ให้เกดิรายได้ใหก้ับท้องถิ่น  
มาตรการที่  12.2.4   สนับสนุนและส่งเสรมิให้มีการน าศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ (Creative  Economy) 
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการด้านการออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ โฆษณา การตกแต่งและการก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์ 

   (2)  โครงการผลติวัสดเุชิงสร้างสรรค์ 
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   (3)  โครงการอนุรักษ์งานศลิป ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยเชิงสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่   12.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมลูเพื่อการเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรม และมรดกของชาติ 
มาตรการที่  12.3.1  เป็นศูนย์ข้อมูล/เรียนรู้ทางด้านศลิปะการออกแบบ และงานสร้างสรรค์  
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการศูนย์เรยีนรู้ด้วยตนเองทางด้านศิลปะ การออกแบบ งานสร้างสรรค์ 

(2) แผนการประชาสมัพันธ์ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการเรยีนรู้ทางศลิปวัฒนธรรมและมรดก
ของชาติ ให้เป็นท่ีรู้จักท้ังในระดับชาติ นานาชาติ 

มาตรการที่  12.3.2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศลิปะและวัฒนธรรมกับภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับ 
ท้องถิ่น  ระดับชาติ และนานาชาติ 
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านศิลปะและการออกแบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่   7   
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์  
 

เป้าประสงค์ที่  1   
บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน  
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ  30  ของบุคลากรทุกระดบั

สามารถสรา้งสรรค์ผลงานตามสายงาน 
เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อจ านวนบุคลากรทัง้หมด 

2. ร้อยละ  38  ของอาจารย์ที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

3. ร้อยละ  42 ของอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

4. มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ
วิชาการ 

5. ร้อยละ 100 ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทีไ่ดร้ับการพัฒนา 

นโยบายที่  13  การปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ 
นโยบายที่  14  การปรับโครงสร้างการบริหาร/ส านักงานฯ ให้เอื้อต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบายที่  15  การพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ที่   15.1 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
มาตรการที่  15.1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารยม์ีคณุวุฒิเพิม่สูงขึ้นอีก ร้อยละ 5 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปรญิญาเอกของบุคลากรสายวิชาการ 

(2)  ให้ความส าคญักับการบรรจุบคุลากรคณุวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นล าดับต้น   
(3) จัดจ้างอาจารย์ประเภทลูกจ้างช่ัวคราว/ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษในคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอก   
มาตรการที่  15.1.2  สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดสวสัดิการ/ ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจูงใจ  
มาตรการที่  15.1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารยเ์ข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการในสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้น 
แผนปฏิบัติ (1)  ส่งเสริมและก ากับดูแลการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

(2) เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับอาจารย์บรรจุใหม่ 
มาตรการที่  15.1.4  สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้น 
แผนปฏิบัติ (1)  ให้เงินรางวัลพิเศษส าหรับผู้ทีเ่ข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (เฉพาะต าแหน่ง 

ศาสตราจารย์) 
(2) ก าหนดแนวทางการต่อสัญญาจ้างให้สัมพันธ์กับการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่   15.2 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุน 
มาตรการที่  15.1.1  สนับสนุนให้บุคลากรไดร้ับการพัฒนาใหม้ีสมรรถนะตรงตามสายงานตลอดจนความส านึก 
รับผิดชอบต่อองค์กร 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดตั้งคณะกรรมการในระดับหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ ศึกษา ศักยภาพในการพัฒนา 

สมรรถนะที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
(2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน 

(1.1)  โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ โดยการ
ฝึกอบรม/ 
การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น 
(1.2) โครงการพัฒนาจริยธรรมฯ เพื่อการท างานอย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ที่  15.3  พัฒนาความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรสายบรหิาร 
มาตรการที่  15.3.1   สนับสนุนให้บุคลากรสายบริหาร ไดร้ับการพฒันาให้มีสมรรถนะและความพร้อม 
                            ตรงตามสายงาน 
 แผนปฏิบัติ (1)  จัดตั้งกรรมการในระดับหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ ศึกษา ศักยภาพในการพัฒนาสมรรถนะที ่

เหมาะสมใหส้อดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน   
(2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายบรหิาร 

                                        (1.1)  โครงการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที ่  8   
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการตามพันธกิจให้มี
ประสิทธิภาพ  
 

เป้าประสงค์ที่  1   
มีระบบสารสนเทศท่ีมีคณุภาพและ
ครอบคลมุในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและการด าเนินการต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  
1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารทุกระดับน า

ระบบสารสนเทศมาใช้ในการตดิตาม 
ประเมินผล และตัดสินใจ 

2. ร้อยละ  80  ของบุคลากรทุกระดบั
น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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3.  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 

3.1 แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการภายในคณะมัณฑนศลิป์ 
 

 

 

ภาควิชา 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ภาควิชาการ 
ออกแบบเครือ่งแต่งกาย 

คณะมัณฑนศิลป์ 

ภาควิชา 
ออกแบบตกแต่งภายใน 

ภาควิชา 
ออกแบบนิเทศศิลป์ 

ภาควิชา 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ภาควิชา 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ภาควิชา 
ออกแบบเครือ่งประดับ 

ส านักงาน 
เลขานกุารคณะ 
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  3.2  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะมัณฑนศลิป์ (ณ วันท่ี 30 ต.ค.57) 
 

 

 

 
    

 

  
 

       

 

 

 

- รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบรหิาร                                                                                    - รองหัวหนา้ภาควิชาฝ่ายบรหิาร                    - รองหัวหน้าภาควชิา                  - หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

- รองหัวหนา้ภาควิชาฝ่ายวิชาการ                                                    และวิชาการ                                                                 - หัวหน้างานบริการการศกึษา 

                                       -  รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการ                                         - หัวหนา้งานคลังและพัสด ุ
                นักศกึษา                      - หัวหน้างานแผนและสง่เสรมิทางวชิาการ                                                                                                                                                                                                     

                                          - หัวหน้างานบริหารพระราชวังสนามจันทร์   

                  - หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 

 

คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะ 

ผู้ช่วยคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

เลขานุการคณะฯ หวัหน้าภาควชิา 

เครื่องเคลือบดินเผา 

หวัหน้าภาควชิา 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

หวัหนา้ภาควิชา

ออกแบบตกแต่งภายใน 

หวัหนา้ภาควิชา 

ประยุกตศิลปศึกษา 

หวัหนา้ภาควิชา * 

ออกแบบเครื่องประดบั 

คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะ/ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ 
พระราชวังสนามจันทร ์

หวัหน้าภาควชิาการ * 

ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

หวัหนา้ภาควิชา 

ออกแบบนิเทศศิลป์ 

- รองหัวหน้าภาควชิา 

 

- รองหัวหน้าภาควชิาฝา่ยบรหิาร 

- รองหัวหน้าภาควชิาฝา่ยวิชาการ 

 

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบรหิาร 

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ 

รองหัวหน้าภาควิชากิจการนักศกึษา 

รองหัวหน้าภาควิชากิจการพเิศษ 

ผู้ชว่ยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา/เลขานุการภาควชิา                                                                             

- รองหัวหนา้ภาควิชา

ฝ่ายบรหิาร 

- รองหัวหนา้ภาควิชา

ฝ่ายวิชาการ 

- รองหัวหนา้ภาคฝ่าย

กิจการนักศึกษา 

- รองหัวหนา้ภาคฝ่าย

กิจการพเิศษ 

คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะ 
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4.  รายนามผู้บริหาร คณะมัณฑนศิลป ์  
รายชื่อผู้บริหาร  และคณะกรรมการด าเนินภารกิจด้านต่างๆ   
ผู้บริหารคณะมัณฑนศิลป์  

1.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์   
                ผูช้่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง (9 ต.ค.55 – ปัจจุบัน) 
2.  รองคณบดีฝุายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์  
                ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล (4 ต.ค.56 – ปัจจุบัน)  
3.  รองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
                อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี (1 เม.ย.57 – ปัจจุบัน)  
4.  ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  

  อาจารย์ธัชวิทย์  สีบุญเรือง (13 ม.ค.57 – ปัจจุบัน) 
5.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน  

อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์ (28 พ.ย.55 - ปัจจุบัน) 
6. หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์  

     อาจารย์ชนิศา  ชงัดเวช (30 เม.ย.55 – ปัจจุบัน) 
7.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐว ี ศรีโสภา (12 ธ.ค.56 - 30 ต.ค.57) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  นาควัชระ (รักษาราชการ 1 พ.ย.57-11 มี.ค.58) 
  อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ (12 มี.ค.58 – ปัจจุบัน) 

9.  หัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา  
  รองศาสตราจารย์ปรีชา  ปั้นกล่ า (14 พ.ย.56 – ปัจจุบัน) 

10. หัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงค์กุล (11 ก.ค.56 – ปัจจุบัน) 

11. หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ  
อาจารย์ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ์ (30 ก.ย.55 – ปัจจุบัน) 

12. หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  ไล่สัตรูไกล (11 ก.ค.56 - ปัจจุบัน) 

13. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน   
1) ฝุายบริหาร : อาจารย์พัฒนา  เจริญสุข (17 ธ.ค.55 – ปัจจุบัน) 

  2) ฝุายวิชาการ : อ.ณัฏรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส (28 เม.ย.57 – ปัจจุบัน) 
14. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์  

  อาจารย์อนุชา  แสงสุขเอ่ียม (1 เม.ย.58 – ปัจจุบัน)  
15. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์  

1) ฝุายบริหาร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ (27 ธ.ค.56 – ปัจจุบัน) 
2) ฝุายวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ (27 ธ.ค.56 – ปัจจุบัน) 
3) ฝุายกิจการพิเศษ : อาจารย์อินทรธนู  ฟูาร่มขาว (27 ธ.ค.56 – ปัจจุบัน) 

16. รองหัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา   
1) ฝุายบริหาร : อาจารย์วรภรรท สิทธิรัตน์ (27 ธ.ค.56 – ปัจจุบัน) 
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2) ฝุายวิชาการ : อาจารย์อุณรุท กสิกรกรรม (27 ธ.ค.56 – ปัจจุบัน) 
17. รองหัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา   

1) ฝุายบริหารและวิชาการ : อาจารย์ชานนท์  ไกรรส (2 ก.ย.56 – ปัจจุบัน) 
  2) ฝุายกิจการนักศึกษา : อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว (2 ก.ย.56 – ปัจจุบัน) 

18. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ   
  1) ฝุายบริหาร : อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์วานิช (22 ต.ค.55 -ปัจจุบัน) 

   2) ฝุายวิชาการ : อาจารย์ ดร.วรรณวิภา  สุเนต์ตา (22 ต.ค.55 -ปัจจุบัน) 
   3) ฝุายกิจการนักศึกษา : อาจารย์ภูษิต  รัตนภานพ (22 ต.ค.55 -ปัจจุบัน) 
   4) ฝุายกิจการพิเศษ : อาจารย์ทวีศักดิ์  มูลสวัสดิ์ (22 ต.ค.55 -ปัจจุบัน) 
            ผูช้่วยหัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ   

  5) ฝุายประกันคุณภาพฯ : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาว ี ศิรินคราภรณ์ (22 ต.ค.55 -ปัจจุบัน) 
19. รองหัวหน้าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  อาจารย์วรุษา อุตระ (2 ก.ย.56 – ปัจจุบัน) 
20. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ นางภาวนา ใจประสาท (22 ม.ค.57 – ปัจจุบัน) 
21. หัวหน้างานบริหารและธุรการ นายวุฒิ คงรักษา 
22. หัวหน้างานบริการการศึกษา นางภาวนา ใจประสาท (รักษาการ 22 ม.ค.57 – ปัจจุบัน) 
23. หัวหน้างานคลังและพัสดุ  นางนภาพร ทองทวี (11 ก.พ.58 – ปัจจุบัน) 
24. หัวหน้างานบริหารพระราชวังสนามจันทร์ นางศุลีพร สุวรรณโมลี 
25. หัวหน้างานแผนและส่งเสริมทางวิชาการ นางสาวมุกดา จิตพรมมา 

     26. หัวหน้างานกิจการนักศึกษา  นางมัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์ 
 

5.  รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจ าคณะวิชา/หน่วยงาน 
คณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2550 มาตรา 33 คณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจ

และหน้าที่ ดังนี้  
1) วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
3) พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพ่ือ  

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
4) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะต่อมหาวิทยาลัย  
5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ  
6) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี  
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
กรรมการโดยต าแหน่ง 

1.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์    
2.  รองคณบดีฝุายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์     
3.  รองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา     
4.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน 
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5.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์    
6.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   
7.  หัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา    
8.  หัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา   

 กรรมการประเภทแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ าในคณะฯ 
9.  ประจ าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล (17 มิ.ย.57 – ปัจจุบัน) 
10. ประจ าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ (18 มิ.ย.55 - ปัจจุบัน) 
      
11.  ประจ าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  พิชยะสุนทร (18 มิ.ย.55 - ปัจจุบัน) 
 ฝุายเลขานุการ 
12. เลขานุการกรรมการฯ   นางภาวนา ใจประสาท (1 ก.พ.56 - ปัจจุบัน) 
13.  ผูช้่วยเลขานุการกรรมการฯ  นางสาวอิญทิรา  เพชรรัตน์ (1 ต.ค.55 - ปัจจุบัน) 
 
6.  คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 

1. มีความรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพ 
2. มีความคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ  
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
4. มีระเบียบวินัย 
5. มีจิตสาธารณะ 
6. มีศักดิ์ศรีแห่งตน 
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
8. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

 
7. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของคณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

“เป็นผู้น าทางความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางศิลปะระดับสูง” 
     (โดยมติที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/ 2555 เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555) 
 
8. จุดเด่น : ข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ 

1. มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. ขยัน หมั่นเพียร ใฝุเรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
4. มีกิริยามารยาทดี มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 
5. มีความสามัคคี สามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
6. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
7. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ 
8. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(ประกาศคณะฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555) 
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9. การเรียนการสอน 
9.1 หลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2557 คณะฯ จัดการเรียนการสอนรวม 11 หลักสูตร โดยจ าแนกตามระดับ

การศึกษา ดังนี้  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 7 หลักสูตร (โครงการ
ปกติ 6 หลักสูตรและโครงการพิเศษ 1 หลักสูตร) โครงการพิเศษในระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) 1 หลักสูตร ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยได้เปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2557 
ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ และปริญญาเอกในสาขาศิลปะการออกแบบ  

สภาสถาปนิกได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกครั้งที่ 4/ 2556 เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบรับรองปริญญาหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

จากการประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2556 มีมติจัดท าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขา  Hotel and Real Estate Design 
Management) และคณะฯ จะได้จัดท าหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาจินตอารยศิลป์  (Creative 
Experience Design) โดยคาดว่าทั้ง 2 หลักสูตรจะเปิดสอนได้จริงประมาณปีการศึกษา 2558  
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ตารางที่ 1.1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 

 หลักสูตรคณะมัณฑนศิลป ์ สกอ. รับทราบ ปีที่เร่ิมใช้ 
หลักสูตรที่

ปิด 

เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2548 

เปิดสอนใน
ปีการศึกษา 

2557 

ด าเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมิน

แล้ว 

หลักสูตรที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ 48 

และ TQF 
 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (1 หลักสตูร)          

1 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  2557 -       
 ศิลปมหาบณัฑติ (3 หลักสตูร)                
2 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์  2553 -       

3 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  2554 -         

4 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  2556 -         

 ศิลปบัณฑิต (7 หลักสตูร)          

5 สาขาวิชาการออกแบบภายใน  2555 -       

6 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์  2555 -       

7 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์  2555 -       

8 สาขาวิชาประยุกตศลิปศึกษา  2555 -       

9 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  2555 -       

10 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 1 ส.ค.54 2555 -       

11 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  2555 -       
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9.2 ข้อมูลนักศึกษา   
คณะมัณฑนศิลป์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,390 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,204 

คน  นักศึกษาระดับปริญญาโท 161 คน  และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 25 คน  โดยข้อมูลจากฐานข้อมูล
จากงานบริการการศึกษา  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ วันที่  25 พฤษภาคม 2558 
 

ตารางที่ 1.2 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 

(คน) ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที ่4 ตกค้าง 

การออกแบบภายใน : ปกติ 67 69 51 50 16 253 
การออกแบบนิเทศศิลป ์: ปกติ 50 50 47 50 8 205 
การออกแบบผลติภณัฑ ์: ปกติ 40 35 36 38 2 151 
ประยุกตศิลปศึกษา : ปกติ 46 44 46 49 2 187 
เครื่องเคลือบดินเผา : ปกต ิ 33 20 25 27 2 107 
การออกแบบเครื่องประดับ : ปกติ 34 30 27 33 4 128 
การออกแบบเครื่องแต่งกาย : พิเศษ 51 42 28 44 8 173 

รวมปกติทุกชั้นป ี 270 248 232 247 34 1,031 

รวมพิเศษทุกชั้นป ี 51 42 28 44 8 173 
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 321 290 260 291 42 1,204 

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ EIS ณ วันท่ี 25 พ.ค.58 
 

ตารางที่ 1.3 จ านวนนักศึกษาปริญญาโทจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท/ แผน 
รวม 
(คน) 

ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ตกค้าง 

ก ก2 ก ก2 ก ข ก ก2 

หลักสูตรที่ปิดแล้ว (ตกค้างแผน)          
การออกแบบนิเทศศิลป ์: พิเศษ - - - - - - 7 - 7 
ประยุกตศิลปศึกษา : พิเศษ - - - - - - 13 - 13 
เครื่องเคลือบดินเผา : พิเศษ - - - - - - 4 - 4 
หลักสูตรปัจจุบัน          
การออกแบบผลติภณัฑ ์: พิเศษ 8 14 - - 8 4 23 - 57 
การออกแบบเครื่องประดับ : พิเศษ 10 - 7 - 8 - 8 - 33 
ศิลปะการออกแบบ : พิเศษ 47 - - - - - - - 47 

รวมปกติทุกชั้นป ี - - - - - - - - - 
รวมพิเศษทุกชั้นป ี 65 14 7 - 16 4 55 - 161      
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 65 14 7 - 16 4 55 - 161      

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ EIS ณ วันท่ี 25 พ.ค.58 
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ตารางที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาปริญญาเอกจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
รวม 
(คน) 

ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ตกค้าง 

แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

ศิลปะการออกแบบ : พิเศษ 7 - - - 3 - 15 - 25 
รวมปกติทุกชั้นป ี - - - - - - - - - 
รวมพิเศษทุกชั้นป ี 7 - - - 3 - 15 - 25 
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 7 - - - 3 - 15 - 25 

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ EIS ณ วันท่ี 25 พ.ค.58 
 
ตารางที่ 1.5 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556  

หลักสูตร ปริญญาบัณฑิต 
ปริญญา

มหาบัณฑิต 
ปริญญาดุษฎี

บัณฑิต 
รวมท้ังสิ้น 

หลักสูตรที่ปิดแล้ว (ตกค้างแผน)     
ศิลปบัณฑิต     
1. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ต่อเนื่อง) 1 - - 1 
ศิลปมหาบัณฑิต     
2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์ - 11 - 11 
3. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา - 12 - 12 
4. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา - 6 - 6 
5. สาขาวิชาการออกแบบภายใน - 16 - 16 
หลักสูตรปัจจุบัน     
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     
1. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ1 - - 2 2 
ศิลปมหาบัณฑิต     
2. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์2 - 27 - 27 
3. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ - 3 - 3 
4. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ - - - - 
ศิลปบัณฑิต     
5. สาขาวิชาการออกแบบภายใน 48 - - 48 
6. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์ 47 - - 47 
7. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 41 - - 41 
8. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 50 - - 50 
9. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 25 - - 25 
10. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 34 - - 34 
11. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 51 - - 51 

รวม 297 75 2 374 
ที่มา : สารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2557 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร) ข้อมูล ณ 
วันท่ี 13 ส.ค.58 
หมายเหตุ 1 และ 2 : เป็นจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ก่อนการปรับปรุงในปีการศึกษา 2557 
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9.3 อาจารย์และบุคลากร  
ปีการศึกษา 2557 คณะมัณฑนศิลป์  มีจ านวนบุคลากรรวม 145.5 คน  จ าแนกเป็นสายวิชาการ  

92.5 คน และสายสนับสนุน 53 คน โดย มีคณาจารย์ที่เป็นข้าราชการ 35 คน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
52.5 คน และลูกจ้างชั่วคราว 5 คน  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเป็นข้าราชการ 13 คน  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 16 คน  พนักงานราชการ 2 คน  ลูกจ้างประจ า 11 คน  และลูกจ้างชั่วคราว 11 คน 
 
ตารางที่ 1.6 จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวมบุคลากร (คน) 

ข้าราชการ 
คน 35 13 48 

ร้อยละ 72.92 27.08 100 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
คน 52.5 16 68.5 

ร้อยละ 76.64 23.36 100 

ลูกจ้างประจ า 
คน - 11 11 

ร้อยละ - 100 100 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
คน 5 2 7 
ร้อยละ 71.43 28.57 100 

พนักงานราชการ 
คน - 11 11 
ร้อยละ - 100 100 

รวม 
คน 92.5 53 145.5 
ร้อยละ 63.57 36.43 100 
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ตารางที่ 1.7 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ จ าแนกรายหลักสูตร 

หลักสูตร/ สาขาวิชา 
อาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 
อาจารย์ประจ า
ปฏิบัติงานจริง 

อาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาภายในประเทศ อาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อต่างประเทศ 
รวมท้ังหมด 

ปริญญาโท ปริญญาเอก โท-เอก รวม ปริญญาโท ปริญญาเอก โท-เอก รวม 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต            
1. ศิลปะการออกแบบ 5 5 - - - - - - - - - 
ศิลปมหาบัณฑิต            
2. การออกแบบผลิตภณัฑ ์ 5 5 - - - - - - - - - 
3. การออกแบบเครื่องประดับ 5 5 - - - - - - - - - 
4. ศิลปะการออกแบบ 5 5 - - - - - - - - - 
ศิลปบัณฑิต            
5. การออกแบบภายใน 5 5 - - - - - - - - - 
6. การออกแบบนิเทศศิลป ์ 5 5 - - - - - - - - - 
7. การออกแบบผลิตภณัฑ ์ 5 5 - - - - - - - - - 
8. ประยุกตศลิปศึกษา 5 5 - - - - - - - - - 
9. เครื่องเคลือบดินเผา 5 5 - - - - - - - - - 
10. การออกแบบเครื่องประดับ 5 5 - - - - - - - - - 
11. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 5 5 - - - - - - - - - 

หมายเหตุ : อาจารย์ประจ าบางท่าน (ทีไ่ม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสตูร) เป็นผูส้อนมากกว่า 1 หลักสตูร และข้ามสาขาวิชา คณะฯ จึงนับจ านวนการลาศึกษาต่อในตารางนี้เฉพาะกรณีเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสตูรเท่านั้น
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ตารางที่ 1.8 จ านวนอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา 
ช่ือหลักสูตร 
(ระบุสาขา) 

อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์ ลา
ศึกษ
าต่อ 

รวม 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 
ปริญญาตรี 
ศิลปบัณฑิต สาขา 

              

1. การออกแบบภายใน - 4 - - 1 - - - - - - - - 5 
2. การออกแบบนิเทศศิลป ์ - 3 - 1 1 - - - - - - - - 5 
3. การออกแบบผลิตภณัฑ ์ - 4 - - 1 - - - - - - - - 5 
4. ประยุกตศลิปศึกษา - 3 - - 1 - - 1 - - - - - 5 
5. เครื่องเคลือบดินเผา - 1 - - 3 - - 1 - - - - - 5 
6. การออกแบบเครื่องประดับ - 2 - - 1 2 - - - - - - - 5 
7. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 3 - - - 1 - - - - - - - 5 
ปริญญาโท 
ศิลปมหาบัณฑิต สาขา 

              

8. การออกแบบผลิตภณัฑ ์ - - - - 2 3 - - - - - - - 5 
9. การออกแบบเครื่องประดับ - 2 1 - - 1 - - 1 - - - - 5 
10. ศิลปะการออกแบบ - - 1 - 1 1 - 1 1 - - - - 5 
ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา 

              

11. ศิลปะการออกแบบ - - 1 - - 1 1 - 1 - 1 - - 5 
รวมทุกหลักสูตร จ านวน (คน) 1 22 3 1 11 9 1 3 3 - 1 - - 55 

ร้อยละ 1.08 23.7
8 

3.24 1.08 11.89 9.73 1.08 3.24 3.24 - 1.08 - - 59.46 

อาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสตูรเป็นผูส้อนมากกว่า 1 หลักสูตร และ/ หรอืข้ามสาขาวิชา คณะฯ จึงนับจ านวนในตารางนี้เฉพาะ
กรณีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่าน้ัน 
 
10.  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 ในปีการศึกษา 2557 คณะมัณฑนศิลป์ มีโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 35 โครงการ ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 9,358,629.25 บาท จ าแนกเป็นโครงการวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนภายในจ านวน 22 
โครงการ รวมใช้งบประมาณ 2,681,293.33 บาท ส่วนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกมีจ านวน 
13 โครงการ รวมใช้งบประมาณ 6,677,335.92 บาท 
 ทั้งนี้ การรายงานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ส าหรับปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้ก าหนด 
ให้ใช้ผลตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ จ านวนโครงการที่อนุมัติและวงเงินงบประมาณของโครงการนั้นๆ 
  
11. ด้านการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 

11.1 การจัดการเรียนการสอน 
11.2 การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างประเทศ 
11.3 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
11.4 การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
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ตารางที่ 1.9 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมัณฑนศิลป์กับมหาวิทยาลัย/องค์กรต่างประเทศ 
วันเดือนปีที่ลง

นาม/ ระยะเวลา 
ชื่อสถาบัน ประเทศ กิจกรรม 

1 ก.ย.52/ 5 ปี TAMA Art University ญี่ปุุน การศึกษาดูงาน/ การแสดงแฟช่ันโชว์ 
(ผลงานของ อ., นศ.ภาควิชาการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย) 

2 ส.ค.56/ 5 ป ี Tokyo University of the Arts ญี่ปุุน  

20 ต.ค.57/ 5 ป ี Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta 

อินโดนีเซีย  

30 มิ.ย.57/ 5 ปี Namseoul University สาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเครือ่ง
เคลือบดินเผา 

4 ก.พ.52/ 5 ปี Kookmin University   

14 ธ.ค.53/ 3 ป ี Dongseo University   

28 ก.ค.53/ 5 ปี Daegu University   

30 มิ.ย.53/ 5 ป ี Dankook University   

3 ก.ค.53/ 5 ปี Jeonju University   

23 ส.ค.53/ 5 ป ี Konkook University  การศึกษาดูงานของรายวิชาในสาขา 

16 ก.พ.53/ 5 ปี Konkook University, Chungju 
Campus 

 ออกแบบภายใน 

3 ส.ค.53/ 5 ป ี Suothern Taiwan University ไต้หวัน  

15 ธ.ค.53/ 5 ปี Vietnam National University of 
Social Sciences and Humaities 

เวียดนาม  

22 ก.พ.56/ 5 ปี Universiti Teknologi MARA มาเลเซีย นิทรรศการผลงานคณาจารย์ ประจ าปี 
2557 (ก.ย.58) 

 
 
12.  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
 ในปีการศึกษา 2557 คณะมัณฑนศิลป์  ด าเนินโครงการด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  มี
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  สัมมนาทางวิชาการ  นิทรรศการ  คณะที่ปรึกษา  การจัดการและเผยแพร่ความรู้
ทั้งหมด 9 โครงการ โดยมีผู้เข้ารับบริการรวม 1,709 คน  มีแหล่งทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 5 
โครงการ  งบประมาณรวม 2,342,600 บาท โครงการจากเงินรายได้จ านวน 3 โครงการ  งบประมาณรวม 
180,000 บาท โครงการจากแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกจ านวน 1 โครงการ  งบประมาณรวม 35,000 บาท 
สรุปงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,557,600 บาท 
 
 
ตารางที่ 1.10  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัยในปีการศึกษา 2557 
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การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวนโครงการ 

1. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการ  ทั้งหมด 9 
2. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 2 
3. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจยั 3 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรยีนการสอนและกับการวิจัย 4 

 
13.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ในปีการศึกษา 2557 คณะมัณฑนศิลป์  ได้จัดกิจกรรมตามประเพณี  โครงการเพ่ือการอนุรักษ์  สืบ
สาน  พัฒนามาตรฐาน  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  ให้เป็นรากฐานองค์ความรู้สู่ระดับสากล  เสริมสร้างจิตส านึก
แก่นักศึกษา/ บุคลากร  ในรูปแบบต่างๆ เช่น งานเชิดชูเกียรติคุณอาจารย์อาวุโส  ศิษย์เก่าผู้เป็นแบบอย่างที่ดี  
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปะและการออกแบบสู่ชุมชน  โครงการความร่วมมือกับสถาบัน/ องค์กรวิชาชีพ  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม  เป็นต้น 
 คณะฯ ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวม 16 โครงการ  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,071,000 
บาท  จ าแนกเป็นโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน 1 โครงการ 1,500,000 บาท  โครงการจากเงินรายได้ 10 
โครงการงบประมาณรวม 563,000 บาท  และเป็นโครงการจากเงินสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน 5 โครงการ
งบประมาณรวม 8,000 บาท  โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,103 คน   
 
14.  การบริหารจัดการ 

14.1 งบประมาณ  
คณะฯ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ระดับปริญญาตรี โครงการ

ปกติ และโครงการพิเศษ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีรายรับ - รายจ่ายงบประมาณประจ าปี 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1.11 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 

ปี 
ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ 

งบประมาณรายจ่ายจาก
โครงการพิเศษ  

2558 32,761,300.00 16,355,309.75 12,214,337.50 61,330,947.25 
2557 31,293,900.00 13,775,498.07 18,477,510.80 63,546,908.87 
2556 34,302,500.00 12,832,464.28 16,554,014.27 63,688,978.55 
2555 32,947,300.00 11,963,594.36 27,450,606.28 72,361,500.64 

 
ตารางที่ 1.12 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ร้อยละการเบิกจา่ยจาก

ยอดรายรับ 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
6,044,580.68 

4,354,641.01 
178,040 

72.04 
2. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 1,867,979.67 30.90 
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รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ร้อยละการเบิกจา่ยจาก

ยอดรายรับ 

3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
    - จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการ
สอน 

10,310,729.07 

5,542,169.17 

3,337,150.26 

53.75 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,400,509.64 13.58 
5. ห ม ว ด ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์  ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง 

30,900 0.30 

6. หมวดเงินอุดหนุน     
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ     
8.  งบด าเนินการ     
9.  งบลงทุน* (10,310,729.07) (6,973,578.81) (3,337,150.26) (67.63) 

รวม 16,355,309.75 13,196,199.49 3,159,110.26 80.68 
* งบลงทุน รวมจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค และหมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
ตารางที่ 1.13 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
จ าแนกตามงาน 

รายการ 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย รวม
รายจ่าย
ทั้งหมด 
(บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
จากยอด
รายรับ 

เงินเดือน 
งบ

ด าเนิน 
การ 

สา
ธารณูป 

โภค 
ครุภณัฑ ์

งาน บริหารทั่วไป  4,577,24
6.28 

768,721
.28 

1,400,5
09.64 

21,400 6,767,877.
20 

55.22 

งาน ประกันคุณภาพการศึกษา   16,210   16,210 0.13 
งาน จัดการศึกษา1  1,645,37

4.40 
2,338,7
80.50 

 9,500 3,993,654.
90 

32.58 

งาน จัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

318,500  312,468
.05 

  312,468.0
5 

98.11 

งาน ทุนการศึกษา 
- จัดสรรทุนการศึกษา (นศ.) 
- ทุนศึกษาต่อของอาจารย์2 

- ทุนศึกษาต่อของบุคลากรสาย
สนับสนุน2 

   
238,170 

- 
- 

   
238,170 

- 
- 

 
1.94 

งาน กิจกรรมนักศึกษา   8,632.2
6 

  8,632.26 0.07 

งาน พัฒนาบุคลากร 
- พัฒนาบุคลากรของอาจารย์1 

- พัฒนาบุคลากรของบุคลากร
สายสนบัสนุน 

   
34,8001 

30,000 

   
 

30,000 

 
 

0.24 

งาน วิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
- พัฒนางานวิจัย 
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รายการ 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย รวม
รายจ่าย
ทั้งหมด 
(บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
จากยอด
รายรับ 

เงินเดือน 
งบ

ด าเนิน 
การ 

สา
ธารณูป 

โภค 
ครุภณัฑ ์

งาน บริการวิชาการแก่ชุมชน        
งาน บ ารุงศิลปวัฒนธรรม   29,144   29,144 0.24 

รวม 16,355,30
9.75 

6,222,62
0.68 

5,542,1
69.17 

1,400,5
09.64 

30,900 13,196,19
9.49 

80.68 

1 เบิกในงานจัดการศึกษา 
2 เบิกในงานพัฒนาบุคลากร 

 
14.2 การพัฒนาบุคลากร 
คณะฯ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา และธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลการ
สายวิชาการให้มีความก้าวหน้าในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และมีคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการกิจกรรม สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพและปัจจัยแวดล้อม เพ่ือให้มีความสุข
ในการท างาน 
 
ตารางท่ี 1.14 บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ  
ล าดับ ช่ือ-สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปีท่ีลา แหล่งทุน 

 ออกแบบนิเทศศิลป ์     
1. อ.ธนาทร  เจียรกลุ ปริญญาเอก 

บริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
- ส าเร็จการศึกษาเมื่อ 2/2557 

1 มิ.ย.53 – 
1 มิ.ย.56 

ทุนพัฒนาบุคลากร
ฯ/ ป.ตรี ภาควิชาฯ 

2. อ.อนุชา  โสภาคย์
วิจิตร ์

ปริญญาเอก 
พระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา- 
ลงกรณร์าชวิทยาลัย 

1 มิ.ย.54 –  
31 พ.ค.55 

ส่วนตัว/ ทุนพัฒนา
บุคลากรคณะฯ 

 ออกแบบผลิตภัณฑ ์    เงินกองทุน 
3. อ.ตรีชฎา  โชติรตั

นาภินันท์ 
ปริญญาเอก 
การออกแบบ 

Goldsmiths, University of 
London ประเทศสหราช
อาณาจักรฯ 

1 ส.ค.56 – 30 
ก.ย.59 

โครงการพิเศษ 
ประจ าปีการศึกษา 
2556 และทุน
ส่วนตัว 

 ประยุกตศิลปศึกษา     
4. อ.บวรรัตน์  คมเวช ปริญญาโท 

พระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา- 
ลงกรณร์าชวิทยาลัย 

15 พ.ย.54 – 
14 พ.ย.56 

โครงการสอบรับ
ตรง 

 ออกแบบเครื่องประดบั    
5. อ.ชาติชาย  คันธิก ปริญญาโท 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 4 ก.ค.52 – 
3 ก.ค.54 

ทุนพัฒนาบุคลากร
ฯ/ ป.ตรี ภาควิชาฯ 

6. นายปิติพงค์  ยิ้ม
เจริญ 

ปริญญาโท 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 4 ก.ค.52 – 
3 ก.ค.54 

ทุนพัฒนาบุคลากร
ฯ/ ป.ตรี ภาควิชาฯ 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปีท่ีลา แหล่งทุน 
 ส านักงานเลขานุการ    

7. นายสยาม  ระลึก
มูล 

ปริญญาตร ี
นิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 1 ก.ค.51 – 
30 มิ.ย.55 

ส่วนตัว 

8. นายฉัตรอมร  แย้ม
เจริญ 

ปริญญาโท 
บัญช ี

วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
- ส าเร็จการศึกษาเมื่อ 2/2557 

1 พ.ย.54 – 
31 พ.ค.56 

ส่วนตัว/ ทุนของ
สถาบันฯ 

 
ตารางท่ี 1.15 บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 
ใน/

ต่างประเทศ  
1. รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร International Ceramic  18-28  Namseoul University  ต่างประเทศ 
2. อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ and Plastic Art พ.ค.58 สาธารณรัฐเกาหลีใต้  
3. อ.ชานนท์ ไกรรส workshop Namseoul    
4. อ.ธาตรี เมืองแก้ว U. and Silpakorn U.    
5. อ.ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ Artist in Residence 

Program 
6-30 มี.ค.
58 

Gold & Silver 
Smithing, School of 
Art, The Australian 
National University 
และ Canberra 
Grammar School, 
The Australian 
Thailand Association 

ต่างประเทศ 

6. ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง ประชุมและดูงาน 
สถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ การผลติวัสดุ
งานไม้ อุปกรณ์ของบริษัท 
จีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

 บริษัท จีอาร์เอ็ม 
(Biowood) จ ากัด 
ประเทศอินโดนีเซีย 

ต่างประเทศ 

 
ตารางท่ี 1.16 บุคลากรที่อบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 

1. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ โครงการอบรมการเขียน SAR (Self 3 เม.ย.58 ส านักงานประกันคุณภาพ 
2. อ.ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส Assessment Report)  ม.ศิลปากร/ ศูนย์ศิลป 
3. อ.กัญชลิกา กัมปนานนท์   วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
4. ผศ.สุพิชญา เข็มทอง   6 รอบพระชนมพรรษา  
5. อ.ศรีนาฎ ไพโรหกุล   พระราชวังสนามจันทร์ 
6. นส.พรพรรณ แก้วประเสริฐ    
7. ผศ.กรธนา กองสุข    
8. ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย    
9. อ.วรุษา อุตระ    
10. นส.ณัชชา แสงสุวรรณภัทร    
11. ผศ.อินทิรา นาควัชระ     
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 
12. รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ โครงการอบรมการเขียน SAR (Self 3 เม.ย.58 (ต่อ)  
13. อ.ดรปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์

พานิช 
Assessment Report)    

14. นส.อิญทิรา เพชรรัตน์     
15. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล     
16. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี     
17. นส.นันทนา แซ่ลี     
18. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 2-3 มิ.ย. ส านักงานประกันคุณภาพ 
19. อ.ชานนท์ ไกรรส คุณภาพการศึกษาภายใน ม.ศิลปากร 58 ม.ศิลปากร/ อาคารหม่อม 
20. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล ประจ าปีการศึกษา 2557 (รุ่นท่ี 1)  หลวงปิ่น มาลากุล  
21. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี   พระราชวังสนามจันทร์ 
22. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานและ 12 มิ.ย. ห้องประชุม ศ.ประเสริฐ 

  ความเข้าใจในเกณฑ์ CUPT-QA โดย 58 (รุ่น 1) ณ นคร อาคาร สกอ. 
23. อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดี 26 มิ.ย. โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 
24. อ.วรุษา อุตระ แห่งประเทศไทย 58 (รุ่น 2)  
25. รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 29-30  ส านักงานประกันคุณภาพ 
26. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ มิ.ย.58 ม.ศิลปากร/ อาคาร 50 ปี 
27. ผศ.สุพิชญา เข็มทอง หลักสตูร ม.ศิลปากร ประจ าปี

การศึกษา 2557 (รุ่นท่ี 2) 
 พระราชวังสนามจันทร ์

28. อ.ชานนท์ ไกรรส โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 15 ก.ค. ส านักงานประกันคุณภาพ 
29. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 58 ม.ศิลปากร/ อาคาร 50 ปี 
30. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี และสถาบัน ม.ศิลปากร ประจ าปี

การศึกษา 2557 
 พระราชวังสนามจันทร ์

 
ตารางท่ี 1.17 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะมัณฑนศิลป/์ ภาควิชา 

ล าดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุน
การจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

คณะมัณฑนศิลป์ 8 ส.ค.57 67 7,305 

2. โครงการศึกษาดูงาน “มัณฑนาอุษาคเนย์” ณ 
มหาวิทยาลัย BBU สาธารณรัฐกัมพูชา 

คณะมัณฑนศิลป์    

3. สัมมนาคณะฯ จ.สุโขทัย คณะมัณฑนศิลป์ 7-9 ม.ค.58 90  
4. โครงการศึกษาดูงาน TOKYO PACK ประเทศ

ญี่ปุุน 
ภาควิ ชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

 13  

5. โครงการสัมมนาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิ ชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

 11  

6. การสัมมนาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ภาควิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา 

7-9 ก.ค.58 11 28,296 

7. Bond KlayKeramic 3 ณ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ภาควิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา 

 3  
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ล าดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

8. เครื่องเคลือบฯ 4+1 สถาบัน ภาควิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา 

ม.ค.58 5 20,000 

9. Korean Trend Design  ภาควิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา 

 2  

10. International Ceramic and Plastic Art 
workshop Namseoul U. and Silpakorn 
U. ณ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร ์

ภาควิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา 

 10  

11.      
12. การสัมมนาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ

เพื่อร่างและปรับปรุงหลักสูตร 
ภาควิ ชาออกแบบ
เครื่องประดับ 

29  มิ . ย . -1 
ก.ค.58 

15 40,000 

13. โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย ประจ าปี 2557 

ภาควิชาการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย 

 5  

14. โครงการสัมมนาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิ ชาออกแบบ
นิเทศศิลป์ 

6-8 ก.ค.58 10,000 15 

 
14.3 อาคารสถานที่ 

 คณะมัณฑนศิลป์ มีสถานที่จัดการศึกษา 2 แห่ง คือ วังท่าพระ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ 
ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร  มีอาคาร 2 อาคาร คือ อาคารคณะมัณฑนศิลป์และอาคาร
เรียนรวม 3 ชั้น 3-5 รวมพ้ืนที่ประมาณ 4,140 ตารางเมตร และพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 
ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์  มีอาคาร 6 อาคาร คือ อาคารมัณฑนะ 1  อาคารมัณฑนะ 2  อาคาร
มัณฑนะ 3  อาคารมัณฑนะ 4  อาคารมัณฑนะ 5 และอาคารศิลป์ พีระศรี 3 (บางส่วน) รวมพ้ืนที่ประมาณ 
23,479 ตารางเมตร  รวมพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด(กรุงเทพฯ และ นครปฐม)  ประมาณ 27,619 ตารางเมตร  ซึ่ง
สรุปที่ตั้งได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.18  พ้ืนที่ใช้สอยอาคาร  คณะมัณฑนศิลป์  วังท่าพระ 

การใช้งานพ้ืนท่ี 
วังท่าพระ : ห้อง 

อาคารศูนยร์วม 3 
พื้นที่รวม 1,426 ตร.ม. 

อาคารคณะมณัฑนศลิป ์
พื้นที่รวม 2,714 ตร.ม. 

จ านวนห้อง พื้นที ่ จ านวนห้อง พื้นที ่
คณบดี   หัวหน้าภาค 3  98  1  21  
รองคณบดี   เลขานุการคณะฯ -  -  3  42  
ห้องพักอาจารย์ (โครงการปกติ) 15  319  5  235  
ห้องพักอาจารย์ (โครงการพิเศษ) 1  22  1  14  
ห้องเก็บเอกสาร  ห้องเอนกประสงค์ 5  100  4  89  
หอศิลป์ ส่วนแสดงนิทรรศการ -  -  1  250  
บรรยาย     (นักศึกษา) 3  186  7  472  
เขียนแบบ  (นักศึกษา) -  -  5  416  
ปฏิบัติงาน (นักศึกษา) -  -  1  80  
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 2  27  2  160  
กิจการนักศึกษา -  -  1  26  
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การใช้งานพ้ืนท่ี 
วังท่าพระ : ห้อง 

อาคารศูนยร์วม 3 
พื้นที่รวม 1,426 ตร.ม. 

อาคารคณะมณัฑนศลิป ์
พื้นที่รวม 2,714 ตร.ม. 

จ านวนห้อง พื้นที ่ จ านวนห้อง พื้นที ่
อัดส าเนา เก็บผลงานนักศึกษา 1  47  1  11  
เก็บวัสดุ ปั๊มน้ า ควบคุมเครื่อง -  -  1  24  
ห้องน้ า (นักศึกษา) -  -  15  58  
ห้องน้ า (บุคลากร) 8  54  5  30  
ส านักงาน ส่วนบริการ 3  54  1  184  
ประชุม (บุคลากร / ภาควิชา) 3  148  4  126  
บันได โถง 3  209  6  375  
ทางเดิน ระเบยีง 1  162  3  101  
 
ตารางที่ 1.19  พ้ืนที่ใช้สอยอาคาร  คณะมัณฑนศิลป์  พระราชวังสนามจันทร์ 

การใช้งานพ้ืนท่ี 
พระราชวังสนามจันทร์ : ห้อง 

อาคารมณัฑนะ 1-5 
พื้นที่รวม 8,049 ตร.ม. 

อาคารศิลป์ พีระศรี 3 
พื้นที่รวม 15,430 ตร.ม. 

จ านวนห้อง พื้นที ่ จ านวนห้อง พื้นที ่
คณบดี หัวหน้าภาค 1  24.0  -  -  
รองคณบด ี -  -  1  21.98  
ห้องพักอาจารย์ (โครงการปกติ) 14  895.5  3  256.0  
ห้องพักอาจารย์ (พิเศษ) -  -  1  12.0  
เลขานุการคณะ -  -  1  12.0  
หอศิลป์ ส่วนแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์การ
ออกแบบศิลปากร 

2  304.0  3  320.0  

บรรยาย (นักศึกษา) 3  168.0  4  320.0  
เขียนแบบ 1  48.0  11  960.0  
ส่วนปฏิบัติงาน (นักศึกษา) 20  3,577.69  4  416.0  
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ -  -  -  -  
กิจการนักศึกษา -  -  1  32  
อัดส าเนา เก็บผลงานนักศึกษา 1  128  1  12.0  
เก็บวัสดุ ปั๊มน้ า ควบคุมเครื่อง -  -  2  64.8  
ห้องน้ า (นักศึกษา) 18  321.34  7 ช้ัน  303.06  
ห้องน้ า (บุคลากร) 5  57.69  1  3.03  
ส านักงาน ส่วนบริการ 1  32.0  1  128.0  
ประชุม (บุคลากร) 1  24.0  1  64.0  
บันได โถง -  98  7 ช้ัน  623.52  
ทางเดิน ระเบยีง -  1,262.57  7 ช้ัน  1,572.0  
ห้องรับรองแขก -  -  -  -  
ห้องพักข้างลิฟท์ -  -  7  8.4  
ลานเอนกประสงค ์ -  716.  1  264.0  
ศูนย์ข้อมูลศลิปะและการออกแบบ -  -  1  64.0  
ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง -  -  1  160.0  
ครัว -  -  1  8.13  
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การใช้งานพ้ืนท่ี 
พระราชวังสนามจันทร์ : ห้อง 

อาคารมณัฑนะ 1-5 
พื้นที่รวม 8,049 ตร.ม. 

อาคารศิลป์ พีระศรี 3 
พื้นที่รวม 15,430 ตร.ม. 

จ านวนห้อง พื้นที ่ จ านวนห้อง พื้นที ่
สัมมนา ตรวจงานนักศึกษา -  -  2  160  
 
15.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะมัณฑนศิลป์ ใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมามีประกาศคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยจ าแนกเป็น 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบันนั้น ใน
ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยจึงมีการเตรียมการร่วมกับคณะวิชา เช่น มีการส ารวจสถานภาพหลักสูตร การ
เผยแพร่คู่มือการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) การตรวจเยี่ยมคณะวิชา 2 ครั้ง โดยคณะฯ 
ได้ด าเนินการประชุมและติดตามผล แจ้งข้อมูลให้สอดคล้องกับก าหนดการของมหาวิทยาลัย จากความร่วมมือ
ของคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะท างานด้านหลักสูตรภายในภาควิชา คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับ
คณะ (มีการปรับเปลี่ยนจากผู้แทนภาควิชาเป็นผู้แทนหลักสูตรเมื่อวันที่ 7 ก.ค.58) และคณะกรรมการประจ า
คณะมัณฑนศิลป์ ท าให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 
2558 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
 
16. การน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 คณะมัณฑนศิลป์ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ไปก าหนดแผนพัฒนาท าให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.20  การน าผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา   
องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

1. ควรพัฒนามาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้เป็น
ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระดับ
นานาชาติ 

คณะฯ มีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตร
นานาชาติ) เสร็จสิ้นและเปิดสอนในปี
การศึกษา 2557 แล้ว 

องค์ประกอบท่ี 2 การ
เรียนการสอน 

1. ควรพัฒนากลไกดา้นการพัฒนาคณาจารย์
เพื่อเพ่ิมคุณวุฒิและการไดร้ับต าแหน่งทาง
วิชาการให้มากยิ่งข้ึน รวมทั้งผลักดันให้เกิด
การยอมรับในการเป็นผู้ทรงคุณวฒุิทาง
วิชาชีพ  

- ปรับเกณฑส์นับสนุนทุนวิจยัของคณะฯ ทุน
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และเสนอเกณฑ์
ผู้ทรงคุณวุฒิไปยังสภาคณบดีคณะวิชาด้าน
ศิลปะ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขามาก
ยิ่งข้ึน 

 2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น - บันทึกเสนอรายงานผลการด าเนนิงานแผนกล
ยุทธ์ตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจ าปีงบฯ 57 

 3. ควรจัดท าตารางการท า มคอ. 3, 5, 7 ให้ - มีการระบุในแผนด าเนินงานของภาควิชา ลง
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
ชัดเจนและสรา้งกลไกในการติดตามให้
ครบถ้วนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ถึงระดับหลักสูตร และรายการตรวจสอบ 

องค์ประกอบท่ี 3 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1. ยกระดับ วางแผนกลยุทธ์สูส่ากล - คัดเลือกผูม้ีผลงานศิลปนิพนธ์ดเีด่นจากทุก
สาขาในการจดัแสดงผลงานนอกสถานท่ีของ
คณะฯ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการระดับภมูิภาค
ขึ้นไปในโครงการ Designer of the year 
2015 

 2. วางนโยบาย ก าหนดให้แตล่ะภาควิชา
ด าเนินการกิจกรรมให้ครบตามเกณฑ ์โดย
จัดท าเป็นแผนและมีการติดตาม ประเมินผล
ปรับปรุง 

- ติดตามผ่านการประชุมกรรมการคณะฯ ใน
วาระที่เกี่ยวกับแผนด าเนินงาน รายงานประชุม 
รายงานประเมิน ระดับภาควิชาและ
คณะท างานโครงการกิจกรรมต่างๆ 

 3. หาเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอก 
เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรม 

- เครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกเข้ามา
ท างานร่วมกับ นศ.คณะฯ ในรูปแบบของการ
ประกวดงานสร้างสรรค ์การวิจัยทีไ่ด้รับการ
ว่าจ้างจากองค์กรระดับชาติ ท่ีมีบรูณาการกับ
กิจกรรมพัฒนานศ. 

องค์ประกอบท่ี 4 การ
วิจัยและ/หรืองาน
สร้างสรรค ์

1. ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
กับหน่วยงานภายนอก 

ช่ือโครงการที่คณะฯ มีความร่วมมอื 
1. โครงการวิจัยและอบรมหลักสูตรการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายผ้าไทย/ผ้า
ไหม 
2. โครงการ " อัญมณี การผลิตและการ
ออกแบบอัจฉริยะ เครื่องประดับจากนวัตกรรม
ภูมิปัญญาและการบรูณาการแบบองค์รวมใน
การผลิตสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน" 
3. โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายชุด
มัคคุเทศน์ 
กับหน่วยงาน (มี MOU) 
- ส านักงานในปลัดกระทรวงยุติธรรม (19 พ.ค. 
- 14 ธ.ค. 57) 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับ (องค์การมหาชน) 15 ต.ค. 57 - 
15 ส.ค. 58 
- ส านักทะเบียนน าเทีย่วและมัคคุเทศน์ 
กรมการท่องเที่ยว (ม.ค. - พ.ค. 58) 

 2. พัฒนาสร้างทีมวิจัยเพื่อเปดิรับงานวิจัย
สร้างสรรค ์

ช่ือโครงการคณะฯ ท่ีทีมข้ามสาขา 
1. โครงการออกแบบสมดุภาพ : ยอ้นรอย
ดินแดนสุวรรณภูม ิ
2. โครงการออกแบบชุดสีจากลวดลายผา้ทอ
อีสานผ่านเทคนิคเครื่องเคลือบ 
ช่ือสาขาวิชา (อนุมัติแล้ว) 
- ออกแบบภายใน, นิเทศ, เครื่องเคลือบ (ก.ย. 
- ธ.ค. 57) 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
- ออกแบบเครื่องแต่งกายเครื่องเคลือบ (พ.ค. 
58 - เม.ย. 59) 
- โครงการ ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรม
ประดับได้ (พ.ค.-ต.ค.57) 

 3. ควรสนับสนุนให้คณาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญไดผ้ลติผลงานวิชาการประเภท
ต่างๆ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
สังคมอย่างกว้างขวาง 

- ประกาศคณะฯ หลักเกณฑ์จัดสรรทุนจาก
เงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะฯ ประจ าปี
งบฯ 57 - 58 

 4. สร้างกลไกเพื่อสนับสนุนขับเคลือ่นให้
ผู้วิจัยเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร ่

- ประกาศคณะฯ เกณฑผ์ลติต ารา หนังสือ และ
การให้ค่าตอบแทน พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติม 
2556) 
- มติที่ประชุมกรรมการนิทรรศการผลงาน
คณาจารย ์เรื่องค่าตอบแทนการเขียนบทคัดย่อ
ขนาดยาว บทความประกอบผลงาน 

องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

1. ควรปรับแบบการประเมินผลส าเร็จของ
การบูรณาการงานบริการวิชาการและแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยให้
สะท้อน ผลในการบูรณาการแต่ละส่วนให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น และน าผลนั้นไปปรับกิจกรรมที่
บูรณาการให้เกิดการพัฒนาต่อเนือ่ง 

- มีการปรับแล้วในส่วนของแบบสอบถามและ
รายงานผลโครงการ 

 2. ควรพัฒนาระบบการส ารวจความต้องการ
ของชุมชน/สังคม ที่ให้ผลที่ชัดเจนเพื่อให้การ
บริการวิชาการส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน/
สังคม ที่ดียิ่งข้ึน 

- โครงการส่วนใหญ่ของคณะฯ ไดร้ับการ
สนับสนุนจากองค์กรระดับท้องถิ่น ที่ทราบ
ความต้องการของกลุ่มเปูาหมายของโครงการ
มากพอสมควร 

 3. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควร
ยกโครงการทีส่อดคล้องและสะท้อน
ผลส าเร็จตามตัวบ่งช้ีให้ชัดเจนยิ่งขึน้ 

- มีการปรับแล้วในส่วนของการเขยีนอ้างอิง
โครงการที่มีความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีอย่าง
ชัดเจน 

องค์ประกอบท่ี 6 การ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนากับคณะอื่น  ช่ือโครงการคณะฯ ที่ทีมข้ามคณะ 
1. การวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน ์
หลักสตูรส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน : ผลติภณัฑ์ผา้ ระยะที ่2 
ช่ือคณะวิชา (อนุมัติแล้ว) 
- คณะมณัฑนศลิป,์ คณะวิทยาการจัดการ (20 
ก.ย. 57 - 16 ก.ค. 58) 

 2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและ
ต่างประเทศ 

- ความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอน, 
รับเชิญไป Workshop, น าเสนอผลงาน, แสดง
นิทรรศการ 
-  แสวงหาความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของคณะฯ ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น 
Designer of the year, สัมมนาคณาจารย ์
- โครงการศึกษาดูงาน “มณัฑนาอษุาคเนย์” ณ 
มหาวิทยาลยั BBU สาธารณรัฐกัมพูชา 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
- นิทรรศการสัญจร ประกอบการบรรยาย : 
เครื่องประดับสร้างสรรค ์
- โครงการ Bond Klay Keramic 3 ณ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- โครงการเครื่องเคลือบฯ 4+1 สถาบัน 
- โครงการ Korean Trend Design 
- โครงการ International Ceramic and 
Plastic Art workshop Namseoul U. and 
Silpakorn U. ประเทศเกาหลีใต ้

องค์ประกอบท่ี 7 การ
บริหารจดัการ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การบันทึกเผยแพร่องค์ความรู้จากบุคลากร
ของคณะให้ กว้ า งขวา งยิ่ ง ขึ้ น  ร วมทั้ ง
สนับสนุนให้ เกิดสื่อในการเผยแพร่องค์
ความรู้ในหลายรูปแบบ 

- มติกรรมการคณะฯ วาระที่คณาจารย์รายงาน
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับความรู้ใหม่ๆ 
หรือรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเสนอ
ให้ขึ้นเว็บไซต์คณะฯ หรือมีการเผยแพร่ใน
รูปแบบอื่นๆ 

องค์ประกอบท่ี 8 
การเงินและงบประมาณ 

1. ทบทวนและวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของ
แต่ละหลักสูตร 

- มีการวิเคราะห์ต้นทุนของแต่ละหลกัสูตร แยก
เป็นงบบุคลากร และงบด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ 

1. ควรปรับปรุงพัฒนากลไกการสนับสนุน
การประกันคณุภาพเพื่อลดการท างานท่ี
ซ้ าซ้อน 

ท าความเข้าใจกับคณะผูจ้ัดท ารายงานส่วน
ต่างๆ ดังนี ้
- ปรับการน าเสนอข้อมูลให้ดูง่าย และอยู่ใน
ส่วนเดียวกับเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง 
- ปรับการเขียนให้กระชับ พร้อมท้ังน าเสนอ
หลักฐานที่ตรงจดุมากยิ่งข้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาในภาพรวมระดับ
คณะ 

1. ควรพัฒนากลไกดา้นการพัฒนาคณาจารย์
เพื่อเพ่ิมคุณวุฒิ และการไดร้ับต าแหน่งทาง
วิชาการให้มากยิ่งข้ึน รวมทั้งผลักดันให้เกิด
การยอมรับในการเป็นผู้ทรงคุณวฒุิทาง
วิชาชีพ และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

- ประกาศเกณฑ์สนับสนุนทุนวิจัยรูปแบบต่างๆ 
เช่น ข้อเสนอวิจัย งานวิจัย ทุนเผยแพร่ผลงาน 
ทุนจัดการความรู้ที่สนับสนุนการวจิัย 
ค่าตอบแทนการเผยแพร่ในโครงการของคณะฯ 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของผลงานท่ีน ามาขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการ เป็นต้น 
หมายเหตุ : คณะฯ มีกรรมการพิจารณาการ
สนับสนุนในทุกข้ันตอน และแจ้งผลต่อ
กรรมการคณะฯ อย่างสม่ าเสมอ 

 2. วางยุทธศาสตร์ดา้นการระดมแหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัยจากภายนอกโดยก าหนด
เป็นเปูาหมายอย่างชัดเจน 

- สร้างกระบวนการวิจัยที่บูรณาการกับการ
ให้บริการทางวิชาการต่อกลุ่มเปูาหมายของ
แหล่งทุน โดยเน้นวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน
ของชุมชนกลุ่มเปูาหมายเป็นหลัก ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการระดมทุนมากกว่าโครงการ
ปกติพื้นฐาน โครงการของคณะฯ ที่มีลักษณะ
ดังกล่าวชัดเจน ได้แก ่
1. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนว
ทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรม
ขนาดเล็กในตา่งจังหวัดเพื่อส่งเสรมิศักยภาพ
การท่องเที่ยวไทย 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม : การออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในบ้านพักรับรองในอุทยานแห่งชาติ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวไทย 

 3. ควรสร้างหลักสตูรที่รองรับการเข้าสู่
อาเซียนและระดับสากล 

คณะฯ มีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลกัสูตร
นานาชาติ) 
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บทที่ 2 
ส่วนสาระ 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์  
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ  
 

สูตรค านวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้อง
น าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งช้ีนี้ให้ครบถ้วน 
 
ตารางที ่1.1-1 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

หลักสูตร ผลประเมิน 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 2.69 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2555 3.14 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 2.32 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 2.50 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 2.29 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 2.10 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 2.32 
ศิลปมหาบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2557 1.85 
ศิลปมหาบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตร พ.ศ.2553 3.01 
ศิลปมหาบณัฑติ สาขาวิชาศลิปะการออกแบบ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 1.48 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2557 0.18 

ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร 23.88 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 11 

คะแนนที่ได้ 2.17 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : -   เกณฑ์ประเมิน  :  -  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ระดับ 2.17  เกณฑ์ประเมิน  :  2.17  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 3.01  ผลการด าเนินงาน     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ระดับ 3.01  เกณฑ์ประเมิน  :  3.01  คะแนน 

 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :    

ในปีการศึกษา 2557 คณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกต
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ศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา ออกแบบเครื่องประดับ และออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ ศิลปะการออกแบบ และหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) รวม 11 หลักสูตร โดยได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพฯ ระดับ
หลักสูตรระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค.58 สอดคล้องตามปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.1-1 การด าเนินงานประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 คณะมณัฑนศิลป์ 
มศ 1.1-2 การประเมินหลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขา 1. การออกแบบภายใน 
มศ 1.1-3 “………………………………………………….” 2. การออกแบบนิเทศศิลป ์
มศ 1.1-4 “………………………………………………….” 3. การออกแบบผลิตภณัฑ ์
มศ 1.1-5 “………………………………………………….” 4. ประยุกตศลิปศึกษา 
มศ 1.1-6 “………………………………………………….” 5. เครื่องเคลือบดินเผา 
มศ 1.1-7 “………………………………………………….” 6. การออกแบบเครื่องประดับ 
มศ 1.1-8 “………………………………………………….” 7. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 
มศ 1.1-9 การประเมินหลักสตูรศลิปมหาบัณฑิต สาขา 8. การออกแบบผลิตภณัฑ ์
มศ 1.1-10 “………………………………………………….” 9. การออกแบบเครื่องประดับ 
มศ 1.1-11 “………………………………………………….” 10. ศิลปะการออกแบบ 
มศ 1.1-12 การประเมินหลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขา 11. ศิลปะการออกแบบ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้= 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิ
อื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาตอ่ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุ
ใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตารางที ่1.2-1 จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานใน  

ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 

อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 9 10.5 13 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 63.5 61.5 57.5 
อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 15.5 16 21 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 88 88 91.5 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 10.23 11.93 14.21 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 72.16 69.89 62.84 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 17.61 18.18 22.95 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:  ร้อยละ 18.18  เกณฑ์ประเมิน :   1.14  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:  ร้อยละ 22.95  เกณฑ์ประเมิน :   1.43  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  ร้อยละ 18.18  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  ร้อยละ 22.95  เกณฑ์ประเมิน :   1.43  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

คณะฯ มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้นี้ร่วมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 หลักฐานระดับมหาวิทยาลยั 

 
ตวับ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า   
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้= 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 
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ตารางท่ี 1.3-1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานใน 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

ศาสตราจารย ์ คน - 1 1 
รองศาสตราจารย ์ คน 6 6 8 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 30 30.5 32 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 52 50.5 50.5 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 88 88 91.5 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งวิชาการ (ผศ.ขึ้นไป) คะแนน 40.91 42.61 44.81 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: ร้อยละ  42.61  เกณฑ์ประเมิน    :  2.66 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:   ร้อยละ  44.81  เกณฑ์ประเมิน   :  2.80 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :     ร้อยละ  42.61      ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :  ร้อยละ  44.81     เกณฑ์ประเมิน :   2.80 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

คณะฯ มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้นี้ร่วมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 หลักฐานระดับมหาวิทยาลยั 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน   
 ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และ
น ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังนี ้
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เ กินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้
น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เหิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
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       ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อปี (FTES)  = 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐาน 
การลงทะเบยีนในระดบัปรญิญานัน้ๆ 

 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 

 
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลา

ต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25:1 
7. นิติศาสตร ์ 50:1 
8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศลิป์และประยุกตศ์ิลป ์ 8:1 
10. สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ 25:1 

 
สูตรการค านวณ 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20   คิดเป็น 0 คะแนน 
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2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได ้
(20 - ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 1) 

X 5 
10 

 

ตัวอย่างการค านวณ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร ์= 24 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =    24  -  25  x 100 
                                                      25 
                                             = ร้อยละ -4  ได้คะแนน 5 คะแนน 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร ์= 32 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =  32  -  25  x 100 
                                                    25 
                                             = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร ์= 28 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =  28  -  25  x 100 
                                                    25 
                                            = ร้อยละ 12 
 

แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8 ได้คะแนน =    8 x 5  = 4 คะแนน 
                                                                                   10 
ตารางที่ 1.4-1 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจ านวนอาจารยประจ า  

คณะ 

นักศึกษา
ปริญญา

ตรี 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จ านวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท่า 

จ านวน
อาจารย์
(ปฏิบัติงา

นจริง) 

อัตราส่วน
นักศึกษา:
อาจารย์ 

ค่าความ
ต่างจาก
เกณฑ์

มาตรฐาน 

คะแนน 
ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
มัณฑนศลิป ์ 880.39 148.35 1,028.74 90.5 11.37 +42.09 0 

ที่มา :  รายงานการวิเคราะหจ์ านวนนักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2557 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค.58 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       -   เกณฑ์ประเมิน    :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:   เกินร้อยละ 42.09  เกณฑ์ประเมิน   :  0 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :     ไม่เกินร้อยละ 20     ผลการด าเนินงาน   ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :  ไม่เกินร้อยละ 20    เกณฑ์ประเมิน :   ... คะแนน 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

คณะฯ มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้นี้ร่วมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

หลักฐานระดับ
มหาวิทยาลยั 

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาเตม็เวลา (FTES) และภาระงานสอนของอาจารย์ นักศึกษาปกติและ
นักศึกษาพิเศษ (ทุกระดับ) มหาวทิยาลัยศลิปากร ปีการศึกษา 2557 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ   
2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
  

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา   
4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ า

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  

5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

  

6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า   
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       -   เกณฑ์ประเมิน    :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:    4 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  3 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :      6 ข้อ       ผลการด าเนินงาน   ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :   6 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
คณะฯ มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งปัญหาทางการเรียน และปัญหาส่วนตัว อาทิ การเรียน

การสอน การลงทะเบียน ทุนการศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถรับค าปรึกษาได้ทั้งจากอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ (เอกสาร มศ 1.5.1-1)  คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งและก าหนดความรับผิดชอบ  (เอกสาร มศ 1.5.1-2) และแจ้งหน้าที่ความรับผิดชอบให้อาจารย์ทราบในคู่มือ
อาจารย์ (เอกสาร มศ 1.5.1-3)  

มีเจ้าหน้าที่ให้บริการค าปรึกษาแนะน าโดยนักศึกษาสามารถติดต่อรับบริการได้โดยตรงที่ส านักงานคณะฯ 
ทั้ง 2 วิทยาเขต รวมถึงยังสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์ผ่าน  facebook ได้อีกด้วย (เอกสาร มศ 1.5.1-4) 

3.1%20ล่าสุด/3.1.1%20หลักฐานการจัดบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา/3.1.1-1%20รายชื่อ%20อ.ที่ปรึกษาและ%20นศ.ในความดูแล%20ภ.ตกแต่ง.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.1%20หลักฐานการจัดบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา/3.1.1-2%20คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษารดับคณะ.PDF
3.1%20ล่าสุด/3.1.1%20หลักฐานการจัดบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา/3.1.1-3%20หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา%20และอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา%20ในคู่มืออาจารย์.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.1%20หลักฐานการจัดบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา/3.1.1-4%20บริการให้คำปรึกษานักศึกษาผ่านทาง%20facebook.pdf
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นอกจากนี้ คณบดียังให้มี Facebook “สายด่วนถึงคณบดี” เพ่ือให้นักศึกษาสามารถส่งข่าวหรือปัญหาใด ๆ ถึงคณบดี
ได้โดยตรง (เอกสาร มศ1.5.1-5) 

 
2.   มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
คณะฯ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลัสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก

เวลาแก่นักศึกษาได้แก่  การประชาสัมพันธ์ข่าวทาง facebook (เอกสาร มศ 1.5.2 -1 ) เว็บไซต์ 
www.decorate.su.ac.th  (เอกสาร มศ 1.5.2-2) บอร์ดประชาสัมพันธ์  ข่าวการรับสมัครงาน    ข้อมูลการจัด
ประกวดของหน่วยงานต่าง ๆและภาพข่าวการแสดงความยินดีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล  (เอกสาร มศ 1.5.2-3) 
หน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (เอกสาร มศ 1.5.2-4)     

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษานักศึกษาใหม่ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
สภาพการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคณะ รวมถึงทราบกฎระเบียบ วินัยต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และของคณะฯ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา (เอกสาร มศ 1.5.2-5) 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังจัดให้มีโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา เพ่ือเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจและ
แนวทางแก่ผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมในการดูแลบุตรหลานที่เข้ามาศึกษา (เอกสาร มศ1.5.2-6) 

มีการจัดประชุมนักศึกษาทุกชั้นปีเพ่ือให้ข้อมูลของการท ากิจกรรมของนักศึกษา ส าหรับชั่วโมงการท า
กิจกรรมและการบันทึกกิจกรรมลงใน Transcript  และการท ากิจกรรมจิตอาสา ส าหรับนักศึกษาเงินกู้กยศ. และ
นักศึกษาทุน (เอกสาร มศ1.5.2-7) 

 
3.   มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาในทุกสาขาวิชา  ได้แก่ 

การเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาบรรยาย และเสนอแนะเทคนิค ความรู้ต่างๆ ให้นักศึกษา 
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษา
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (เอกสาร มศ.1.5.3-1) 

มีการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติงานภาคสนามกับหน่วยงานวิชาชีพ รวมถึงการศึกษาดูงาน  
(เอกสาร มศ.1.5.3-2) การฝึกงาน (เอกสาร มศ.1.5.3-3 และ เอกสาร มศ. 1.5.3-4) 

และส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ การเตรียมตัวสมัครงาน และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวงการวิชาชีพการออกแบบ โดยศิษย์เก่าของแต่ละ
สาขาวิชาเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติตนเพ่ือความส าเร็จในวิชาชีพ การศึกษาต่อ และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมกับนักศึกษาท่ีก าลังจะจบการศึกษา  (เอกสาร มศ. 1.5.3-5) 

มีการจัดกิจกรรมของแต่ละภาควิชา เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และผลงานการออกแบบของนักศึกษา ดังนี้ 
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน จัดประชุมและนิทรรศการระดับชาติ Open house of Interior design 

และจุลสัมมนามัณฑนากรนิทัศน์ ครั้งที่ 5 “ปฏิญญาสถาบันออกแบบไทยสู่อาเซียนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ออกแบบเพ่ือความเท่าเทียม (เอกสาร มศ.1.5.3-6) จัดโครงการทัศนสัญจรมัณฑนากรสัมพันธ์รอบพิเศษ ถ่ายทอด
ความรู้สู่อีสานเพ่ือเครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน  (เอกสาร มศ.1.5.3-7) จัดน านักศึกษาอาสาร่วมปฏิบัติงาน
วิชาชีพการออกแบบตกแต่งภายใน ท าการปรับปรุงห้องพักอาศัย 804 ดุสิตรีสอร์ทแอนด์คอนโดมีเนียม (เอกสาร มศ.
1.5.3-8)   

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดโครงการเปิดบ้านผลิตภัณฑ์ ประจ าปี 2557 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
วัดผลในรายวิชา 363 219 Display Unit Design ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  นิทรรศการดังกล่าวเป็นการฝึกปฏิบัติและ

3.1%20ล่าสุด/3.1.1%20หลักฐานการจัดบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา/3.1.1-5%20facebook%20สายด่วนถึงคณบดี.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.2%20หลัหฐานมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา/3.1.2-4%20การใช้ช่องทาง%20Facebook%20%20เพื่อติดต่อ%20ดำเนินการ%20ให้คำปรึกษา%20เกี่ยวกับการทำกิจกรรม%20หรือให้ข้อมูลต่าง%20ๆ%20แก่นักศึกษา.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.2%20หลัหฐานมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา/3.1.2-12%20ตารางผู้ได้รับรางวัล%20และตารางการจัดประกวด.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.2%20หลัหฐานมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา/3.1.2-13%20หน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.2%20หลัหฐานมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา/3.1.2-15%20โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา%202556.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.1%20หลักฐานการจัดบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา/3.1.1-6%20โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่%201.pdf
file:///C:/Users/Owner/Desktop/ประกันคุณภาพปี%2058/3.1%20ล่าสุด/3.1.1%20หลักฐานการจัดบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา/3.1.1-6%20โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่%201.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.3%20หลักฐานมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา/3.1.3-1%20เชิญวิทยากร.PDF
3.1%20ล่าสุด/3.1.3%20หลักฐานมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา/3.1.3-2%20หนังสือขออนุญาตนำนักศึกษาดูงาน.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.3%20หลักฐานมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา/3.1.3-4%20คู่มือฝึกงานวิชาชีพ.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.2%20หลัหฐานมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา/3.1.2-16%20โครงการปัจฉิมนิเทศ%20ประจำปีการศึกษา%202556.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.3%20หลักฐานมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา/3.1.3-5%20โครงการจุลสัมมนาและ%20ออกแบบภายใน%206%20see%20ดี%20tell.PDF
3.1%20ล่าสุด/3.1.3%20หลักฐานมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา/3.1.3-7%20%20นศ.ออกงานสถาปนิก%2057.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.3%20หลักฐานมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา/3.1.3-7%20%20นศ.ออกงานสถาปนิก%2057.pdf
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ฝึกการท างานเป็นหมู่คณะของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งต้องรับผิดชอบในการจัดนิทรรศการทั้งการออกแบบ การจัดการ
และการด าเนินงาน นักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ การน าเสนอ และการจัดแสดงได้
อย่างมีประสิทธิภาพครบกระบวนการและอย่างสร้างสรรค์ (เอกสาร มศ.1.5.3-9)   

ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา จัดโครงการแสดงผลงานนักศึกษาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ประจ าปี 2557 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มีการแสดงผลงานการออกแบบและสร้างสรรค์
ทางเครื่องเคลือบดินเผาจากเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ในชั้นเรียนมา ตาม
ความถนัดและความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน ออกแสดงสู่สาธารณชน  นอกจากนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกันในการบูรณาการองค์ความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ในสาขาเครื่องเคลือบดินเผา รวมไปถึงองค์ความรู้
ต่าง ๆ ทางด้านศิลปะและการออกแบบ ตลอดจนมีความสมัครสมานสามัคคีของนักศึกษา เพ่ือน าไปสู่การปลูก
จิตส านึกและความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยความพากเพียรพยายาม และการร่วม
แรงร่วมใจกัน (เอกสาร มศ.1.5.3-10)   

ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดโครงการนิทรรศการผลงาน work in progress (WIP) เพ่ือเผยแพร่
ผลงานออกแบบสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกาย และสร้างเสริมประสบการณ์การจัดนิทรรศการผลงาน และ
การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะของนักศึกษา (เอกสาร มศ.1.5.3-11)  

 จัดโครงการ Asian Art Camp การถ่ายทอดวัฒนธรรมอาเซียนสู่เยาวชนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปิน
รุ่นเยาว์เผยแพร่แก่เพ่ือนศิลปินรุ่นเยาว์อาเซียน  เพ่ือให้ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนแก่เยาวชนไทย ด้วยการ
สร้างสรรค์ทางศิลปะ และเป็นเวทีในการแสดงออกด้านความสามารถทางศิลปะและการออกแบบของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์เป็นผู้ช่วยสอยและดูแลผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นการใช้
ความรู้และฝึกการถ่ายทอดทางวิชาการของนักศึกษาคณะ (เอกสาร มศ.1.5.3-12) 

มีการจัดโครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 33 ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการที่จัดต่อเนื่องทุกปี  
เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิด ความรู้ ความสามารถทางด้านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ น าผลงานมา
จ าหน่ายและหารายได้ส าหรับเป็นทุนในการท ากิจกรรมภายในคณะ และเป็นการปลูกจิตส านึกที่ดีในเรื่องความ
สามัคคีและการร่วมแรงร่วมมือในการท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวม นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทักษะของนักศึกษาในการ
ประสานงานกับบริษัท ห้างร้าน องค์กรต่าง ๆ ที่มีระบบ ระเบียบแบบแผนที่ดี (เอกสาร มศ.1.5.3-13) 

จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สู่การสร้างเครือข่าย
การศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ประจ าปีการศึกษา 2557 “นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 45  “รวมเลขเด็ด”  
เพ่ือให้นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะ ซึ่งเป็น
ผลงานประเมินขั้นสุดท้าย โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกโครงงาน ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ ก าหนดแนวความคิดในการ
ออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชา การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ จึงมีความส าคัญ ที่แสดง
ความสามารถของบัณฑิตคณะมัณฑนศิลป์และเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนให้ผู้สนใจทั่วไปได้ชม โดยจัดแสดงงาน ณ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสยามเซ็นเตอร์ และ (เอกสาร มศ. 1.5.3-14)  

 
 4.   มีประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
คณะวิชามีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้

ชีวิตแก่นักศึกษา  โดยด าเนินการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จาก
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4  มีผลการประเมิน 3.71 คะแนน (เอกสาร มศ 1.5.4-1)  

3.1%20ล่าสุด/3.1.3%20หลักฐานมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา/3.1.3-11%20โครงการเปิดบ้านผลิตภัณฑ์.PDF
3.1%20ล่าสุด/3.1.3%20หลักฐานมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา/3.1.3-14%20นิทรรศการผลงาน%20นศ.ภ.เครื่องเคลือบ.PDF
3.1%20ล่าสุด/3.1.3%20หลักฐานมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา/3.1.3-18%20โครงการเปิดบ้านเครื่องแต่งกาย%20%20สอย%20ซ่อนได้.PDF
3.1%20ล่าสุด/3.1.3%20หลักฐานมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา/3.1.3-22%20โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้%20ART%20CAMP.PDF
3.1%20ล่าสุด/3.1.3%20หลักฐานมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา/3.1.3-22%20โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้%20ART%20CAMP.PDF
3.1%20ล่าสุด/3.1.3%20หลักฐานมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา/3.1.3-23%20โครงการเทศกาลของขวัญ%20ขนมและดนตรี%20ครั้งที่%2032.PDF
3.1%20ล่าสุด/3.1.3%20หลักฐานมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา/3.1.3-24%20โครงการนิทรรศการศลปนิพนธ์%20ประจำปีการศึกษา%202556.PDF
3.1%20ล่าสุด/3.1.6%20มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3/3.1.6-1%20รายงานผลประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการ.pdf
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ส าหรับการให้บริการแก่นักศึกษาใหม่ โดยการจัดปฐมนิเทศมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน การท า
กิจกรรมต่าง ๆ การให้ความช่วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษา และเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาใหม่
สามารถวางแผนการเรียนและเตรียมความพร้อมในการศึกษา รวมถึงการท ากิจกรรมต่าง ๆ มีผลการประเมิน 4.23  
คะแนน(เอกสาร มศ 1.5.4-2)  และจัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  มีผลการประเมิน 4.33 คะแนน (เอกสาร มศ. 
1.5.4-3) 

นอกจากนี้ยังจัดให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การเตรียมตัวสมัครงาน 
ข้อมูลแหล่งงาน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพ โดยจัดปัจฉิมนิเทศเชิญวิทยากรที่ ผู้มีประสบการณ์และประสบ
ความส าเร็จในการท างานมาให้ข้อมูล แนะน านักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังจะจบการศึกษา มีผลการประเมิน  4.01 
คะแนน  (เอกสาร มศ.1.5.4-4) 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดนจัดกิจกรรมแสดง
นิทรรศการผลงานของนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน และประสบการณ์ด้านการออกแบบและการ
ท างานร่วมกัน ดังนี้ จัดประชุมและนิทรรศการระดับชาติ Open house of Interior Design และจุลสัมมนามัณฑนา
กรนิทัศน์ ครั้งที่ 5 “ปฏิญญาสถาบันออกแบบไทยสู่อาเซียนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การออกแบบเพ่ือความเท่า
เทียม มีผลการประเมิน 4.23  คะแนน (เอกสาร มศ.1.5.4-5) จัดโครงการทันสัญจรมัณฑนากรสัมพันธ์รอบพิเศษ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่อีสาน เพ่ือเครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน มีผลการประเมิน 4.44 คะแนน (เอกสาร มศ.
1.5.4-6)  การจัดแสดงนิทรรศการ Visual Communication Show Case ครั้งที่ 8 Design Mart  การสัมมนา  มี
ผลการประเมิน  4.23 คะแนน  การแสดงนิทรรศการผลงาน มีผลการประเมิน  4.33 (เอกสาร มศ.1.5.4-7)  การจัด
แสดงนิทรรศการเปิดบ้านผลิตภัณฑ์ ประจ าปี 2557  มีผลการประเมิน 4.56 คะแนน (เอกสาร มศ.1.5.4-8) การ
แสดงผลงานนักศึกษาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ประจ าปี 2557  มีผลการประเมิน  4.50  คะแนน (เอกสาร มศ.
1.5.4-9) นิทรรศการผลงาน Work in progress (WIP)  มีผลการประเมิน 4.25 คะแนน (เอกสาร มศ.1.5.4-10)  

การจัดโครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 33 การจัดเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี มีผล
การประเมิน 3.98 คะแนน (เอกสาร มศ.1.5.4-11)  การจัดโครงการ Asian Art Camp การถ่ายทอดวัฒนธรรม
อาเซียนสู่เยาวชนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปินรุ่นเยาว์เผยแพร่แก่เพ่ือนศิลปินรุ่นเยาว์อาเซียน  มีผลการประเมิน 
4.59 คะแนน  (เอกสาร มศ.1.5.3-12) 

    
5.  มีการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการ

ประเมินสูงข้ึน หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 คณะฯ ได้น าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอต่อผู้บริหารในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะฯ  พิจารณาผลการประเมิน ตามโครงการกิจกรรมที่จัดบริการ โดยมีการน าเสนอปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของโครงการ ซึ่งที่ประชุมมีมติ รับทราบและเห็นชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานในครั้ง
ต่อไป  อย่างเช่น การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ได้ปรับก าหนดการให้ระยะเวลา และการน าเสนอกระชับเวลาเร็วขึ้น   
การจัดโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ได้มีการเสนอให้จัดแสดงงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการจัดแสดงงานที่
สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 สามารถเผยแพร่ผลงานออกสู่ภายนอกได้กว้างขวางขึ้น 
มีผู้สนใจเข้ามาชมงานเป็นจ านวนมาก แต่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่จัดแสดงผลงานของบาง
ภาควิชาที่ยังไม่ลงตัวซึ่งได้มีการเสนอให้พิจารณาสถานที่จัดแสดงผลงานที่เหมาะสมในปีการศึกษา 2557 นอกจากนี้ 
ยังมีกิจกรรมทีม่ีการปรับเปลี่ยนแต่มีผลการประเมินน้อยลง เช่น การจัดกิจกรรมเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี มี
การปรับระยะเวลาในสั้นลง เพ่ือไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนมากนัก รวมถึงเน้นกิจกรรมทางวิชาการมากขึ้น 
ความบันเทิงน้อยลง และดูแลมาตรการเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้มีการน าเข้ามาในงาน โดยเพ่ิมจุด
ลงทะเบียนหน้างาน ตรวจคนเข้างาน มีผลการประเมินปี 2557   3.98 คะแนน ลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีผลคะแนน 

3.1%20ล่าสุด/3.1.6%20มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3/3.1.6-2%20รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่%201.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.6%20มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3/3.1.6-3%20รายงานผลโครงการประชุมผู้ปกครอง.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.6%20มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3/3.1.6-3%20รายงานผลโครงการประชุมผู้ปกครอง.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.6%20มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3/3.1.6-4%20รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศ%20ประจำปี%202556.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.6%20มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3/3.1.6-5%20รายงานผลนิทรรศการภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน%20%20see%20ดี%20tell.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.6%20มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3/3.1.6-6%20รายงานผลโครงการ%20Show%20เชี่ยว%204.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.6%20มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3/3.1.6-6%20รายงานผลโครงการ%20Show%20เชี่ยว%204.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.6%20มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3/3.1.6-7%20รายงานการประเมินshowcase56.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.6%20มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3/3.1.6-9%20รายงานผลโครงการเปิดบ้านผลิตภัณฑ์.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.6%20มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3/3.1.6-11%20รายงานผลนิทรรศการเครื่องเคลือบดินเผา.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.6%20มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3/3.1.6-11%20รายงานผลนิทรรศการเครื่องเคลือบดินเผา.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.6%20มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3/3.1.6-12%20รายงานผลการประเมินเครื่องเคลือบ%204สถาบัน%20และนานาชาติ%20ครั้งที่%207l.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.6%20มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3/3.1.6-19%20รายงานผลโครงการเทศกาลของขวัญ%20ขนม%20และดนตรี%20คัร้งที่%2032.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.6%20มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3/3.1.6-18%20%20รายงานผลโครงการ%20Art%20Camp.pdf
3.1%20ล่าสุด/3.1.6%20มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3/3.1.6-18%20%20รายงานผลโครงการ%20Art%20Camp.pdf
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4.21  ทั้งนี้จากเป็นผลจากการปรับกิจกรรมความบันเทิงของการแสดงดนตรีน้อยลง และมาตรการเรื่องการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินกิจกรรมที่มีผลการประเมินสูงขึ้น/เท่าเดิม 

กิจกรรม ปี 2556 ปี 2557 กิจกรรมที่แก้ไข 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ 4.16 4.23 มีความกระชับเรื่องระยะเวลา 
โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 4.23 4.33 จัดประชุมในวันหยุด 
โครงการ Asian Art Camp การถา่ยทอดวัฒนธรรมอาเซียน
สู่เยาวชนไทย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปินรุ่นเยาว์เผยแพร่
แก่เพื่อนศิลปินรุ่นเยาว์อาเซยีน 

4.51 4.59 สถานท่ีเปลีย่นให้นักศึกษาและผู้
เข้าอบรมมีความสะดวกสบายมาก
ยิ่งข้ึน 

 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 คณะมีการจัดสัมมนาวิชาชีพทางการออกแบบ “Design Decode” (ถอดรหัสการออกแบบ) โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบและสาขอ่ืน ๆที่เก่ียวข้องมาบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซึ่งเป็นบริการวิชาการให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาชีพการออกแบบแก่บุคคลทั่วไป และศิษย์เก่าของ
คณะที่สนใจ นอกจากนี้มุ่งเน้นให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาเก่าของคณะมัณฑนศิลป์และนักศึกษา
ปัจจุบัน (เอกสาร มศ 1.5.6-1) 
  
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.5.1-1 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
มศ 1.5.1-2 อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา 
มศ 1.5.1-3 คู่มืออาจารย์ 
มศ 1.5.1-4 ขอค าปรึกษาจากอาจารย์ผ่าน facebook 
มศ 1.5.1-5 Facebook สายด่วนถึงคณบดี 
มศ 1.5.2-1 การประชาสัมพันธ์ข่าวทาง facebook 
มศ 1.5.2-2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
มศ 1.5.2-3 ภาพข่าวการแสดงความยินดีที่นักศึกษาได้รับรางวัล 
มศ 1.5.2-4 หน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 
มศ 1.5.2-5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
มศ 1.5.2-6 โครงการประชุมผู้ปกครอง 
มศ 1.5.2-7 ประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี 
มศ 1.5.3-1 เชิญวิทยากรและอาจารย์พิเศษ 
มศ 1.5.3-2 ศึกษาดูงาน 
มศ 1.5.3-3 เอกสารฝึกงาน 
มศ 1.5.3-4 คู่มือฝึกงาน 
มศ 1.5.3-5 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
มศ 1.5.3-6 การจัดประชุมและนิทรรศการระดับชาติ Open house of Interior design และจุล

สัมมนาฯ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.5.3-7 โครงการทัศนสัญจรมัณฑนากรสัมพันธ์รอบพิเศษ ถ่ายทอดความรู้สู่อีสานเพ่ือเครือข่าย

การออกแบบ 
แห่งอาเซียน 

มศ 1.5.3-8 นักศึกษาร่วมปฏิบัติงานวิชาชีพการออกแบบตกแต่งภายใน ท าการปรับปรุงห้องพักอาศัย 
804 ดุสิตรีสอร์ทแอนด์คอนโดมีเนียม 

มศ 1.5.3-9 โครงการเปิดบ้านผลิตภัณฑ์ ประจ าปี 2557 
มศ 1.5.3-10 โครงการแสดงผลงานนักศึกษาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ประจ าปี 2557 
มศ 1.5.3-11 โครงการนิทรรศการผลงาน work in progress (WIP) 
มศ 1.5.3-12 โครงการ Asian Art Camp การถ่ายทอดวัฒนธรรมอาเซียนสู่เยาวชนไทย เพ่ือสร้างสรรค์

ผลงานศิลปินรุ่นเยาว์เผยแพร่แก่เพ่ือนศิลปินรุ่นเยาว์อาเซียน 
มศ 1.5.3-13 โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 33 
มศ 1.5.3-14 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สู่การ

สร้างเครือข่ายการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ประจ าปีการศึกษา 2557 
“นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 45  “รวมเลขเด็ด” 

มศ 1.5.4-1 รายงานผลความพึงพอใจด้านการบริการ 
มศ 1.5.4-2 รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
มศ 1.5.4-3 รายงานผลโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 
มศ 1.5.4-4 รายงานผลการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
มศ 1.5.4-5 รายงานผลการจัดประชุมและนิทรรศการระดับชาติ Open house of Interior design 

และจุลสัมมนาฯ 
มศ 1.5.4-6 รายงานผลโครงการทัศนสัญจรมัณฑนากรสัมพันธ์รอบพิเศษ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่อีสาน

ฯ 
มศ 1.5.4-7 รายงานผลการจัดนิทรรศการ Visual Communication Show Case ครั้งที่ 8 Design 

Mart 
มศ 1.5.4-8 รายงานผลการจัดนิทรรศการเปิดบ้านผลิตภัณฑ์ ประจ าปี 2557 
มศ 1.5.4-9 รายงานผลการแสดงผลงานนักศึกษาภาควิชาเครื่องเคลือบดินผา ประจ าปี 2557 
มศ 1.5.4-10 รายงานผลนิทรรศการ Work in progress (WIP) 
มศ 1.5.4-11 รายงานผลโครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 33 
มศ 1.5.4-12 รายงานผลโครงการ Asian Art Camp การถ่ายทอดวัฒนธรรมอาเซียนสู่เยาวชนไทย เพ่ือ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปินรุ่นเยาว์เผยแพร่แก่เพ่ือนศิลปินรุ่นเยาว์อาเซียน 
มศ 1.5.6-1 โครงการสัมมนาวิชาชีพทางการออกแบบ “Design Decode” 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

  

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด า เนินกิจกรรมที่ส่ ง เสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา   
4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
  

5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา 
  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       -   เกณฑ์ประเมิน    :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:    3 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  3 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :      6 ข้อ       ผลการด าเนินงาน   ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :   6 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. มีจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม   

คณะฯ ได้สรุปกิจกรรม/โครงการจากการจัดสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 
ดังรายการต่อไปนี้
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กิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ล า 
ดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
แผนการด าเนินการการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

ประเภท
ของ

โครงการ/
กิจกรรม1 

ผลการ
ประเมิน 

วัน เดือน ป ี
ที่จัด 

 

 
หน่วยงาน 

ที่จัด 
สถานท่ีจัด 

จ านวนนักศึกษา (คน) ส่งเสริม
คุณลักษณะ 

บัณฑิต 
ด้านใด2 

 
งบประมาณ ระดับ 

ปริญญาตร ี
สูงกว่า 

ปริญญาตร ี

เป้า 
หมาย 

เข้าร่วม 
จริง 

เป้า 
หมาย 

เข้าร่วม 
จริง 

2TQ
F 

3 ม. 
จ านวน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมา

ณ 
 
1 

ส่วนกลาง 
โครงการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรมนักศึกษาใหม ่

 
5 

 
3.84 

 
4 ส.ค.57 

 
คณะมณัฑนศลิป ์

 
ห้องยาใจ จิตรพงศ์ 
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 
พระราชวังสนาม
จันทร์ 

 
360 

 
355 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3,4,
5,6,
8 

 
59,810 

 
เงินรายได้
คณะ 

2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 

1 4.23 5 ส.ค. 57 คณะมณัฑนศลิป ์ ห้องยาใจ จิตรพงศ์ 
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 
พระราชวังสนาม
จันทร์ 

300 320 - - 2 3,4,
5.6,
7 

65,300.- เงินรายได้
คณะ 

3 โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2557 
 

1 4.33 17 ส.ค. 57 คณะมณัฑนศลิป ์ ห้องยาใจ  จิตรพงศ์ 
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 
พระราชวังสนาม
จันทร์ 

320 317 - - - - 19,972 เงินรายได้
คณะ 

4 โครงการรับน้องใหม่ และ
ประชุมเชียร ์

1,2,3 4.11 18 ส.ค.-26 
ก.ย. 57 

คณะกรรมการ 
นศ. 

คณะฯ วังท่าพระ 
และพระราชวังสนาม
จันทร์ 

500 550 - - 4 2,7 116,600.- รายได้คณะ
,เงินเก็บรุ่น 

5 โครงการไหว้ครคูณะ
มัณฑนศลิป ์
 

5 4.52 25 ก.ย. 57 คณะมณัฑนศลิป ์ ห้องยาใจ จิตรพงศ์ 
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 
พระราชวังสนาม
จันทร์ 

330 423 5 10 1 6,8 90,000.- เงินรายได้
คณะ 
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ล า 
ดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
แผนการด าเนินการการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

ประเภท
ของ

โครงการ/
กิจกรรม1 

ผลการ
ประเมิน 

วัน เดือน ป ี
ที่จัด 

 

 
หน่วยงาน 

ที่จัด 
สถานท่ีจัด 

จ านวนนักศึกษา (คน) ส่งเสริม
คุณลักษณะ 

บัณฑิต 
ด้านใด2 

 
งบประมาณ ระดับ 

ปริญญาตร ี
สูงกว่า 

ปริญญาตร ี

เป้า 
หมาย 

เข้าร่วม 
จริง 

เป้า 
หมาย 

เข้าร่วม 
จริง 

2TQ
F 

3 ม. 
จ านวน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมา

ณ 
6 โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม

และดนตรี ครั้งท่ี 33 
 

1,4 3.98 20-22 มี.ค. 
58 

นศ.ช้ันปีท่ี 3 ลานสนามบาส 
ลานเอนกประสงค ์
วังท่าพระ 

800 1,000 - - 2,3,
4,5 

1,2,
3,4,
5,7 

197,490.- สโมสร
นักศึกษา
,เงินเก็บรุ่น 

7 โครงการสัมมนากจิกรรม
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2557 
 

1 4.45 21-24 พ.ค. 
58 

คณะมณัฑนศลิป ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3  
และ ชวาลันรสีอร์ท 

45 45 - - 2,3,
4,5 

1,2,
3,4,
5,7 

50,000.- รายได้คณะ 

8 โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

1,4 4.01 8 พ.ค. 58 คณะมณัฑนศลิป ์ ห้อง ศร.305 อาคาร
ศูนย์รวม 1 วังท่าพระ 
และคณะ 

240 220 - - 2,3 1,2
3,4,
5,7 

49,920.- รายได้คณะ 

9 โครงการ Asian Art Camp 
การถ่ายทอดวัฒนธรรมอาเซยีน
สู่เยาวชนไทย โดยการจัดอบรม
เยาวชนไทยเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานศลิปินรุ่นเยาว์เผยแพร่
แก่เพื่อนศิลปินรุ่นเยาว์อาเซยีน   

1,3 4.59 22-24 พ.ค. 
2558 

คณะมณัฑนศลิป ์ ชวาลันรีสอร์ท 45 45 - - 2,3,
4 

1,2,
3,4,
5,7 

160,000.- งบประมา
ณแผ่นดิน 

10 โครงการถ่ายทอดความรูด้้าน
ศิลปะและการออกแบบจาก
ผลงานศลิปนิพนธ์ฯ (นิทรรศ 
การศิลปนิพนธ์ ครั้งท่ี 45 รวม
เลขเดด็) 
 

1,5 อยู่
ระหว่าง

การ
สรุปผล 

21ส.ค.58- 
2 ก.ย. 58 
และ 3-9 
ส.ค. 58 

คณะฯ/ นศ.ช้ัน
ปีท่ี 4 

หอศิลป์กทม. และ 
สยามเซ็นเตอร ์

278 278 - - 2,3,
4,5, 

1,2,
3,4,
6,7 

อยู่ระหว่าง
การสรุปผล 

เงิน
งบประมา
ณและ
เงินกองทุน
สอบรับตรง 
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ล า 
ดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
แผนการด าเนินการการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

ประเภท
ของ

โครงการ/
กิจกรรม1 

ผลการ
ประเมิน 

วัน เดือน ป ี
ที่จัด 

 

 
หน่วยงาน 

ที่จัด 
สถานท่ีจัด 

จ านวนนักศึกษา (คน) ส่งเสริม
คุณลักษณะ 

บัณฑิต 
ด้านใด2 

 
งบประมาณ ระดับ 

ปริญญาตร ี
สูงกว่า 

ปริญญาตร ี

เป้า 
หมาย 

เข้าร่วม 
จริง 

เป้า 
หมาย 

เข้าร่วม 
จริง 

2TQ
F 

3 ม. 
จ านวน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมา

ณ 
 ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน             

1 โครงการประชุมและนิทรรศการ
ระดับชาติ Open house of 
Interior Design และจุล
สัมมนามัณฑนากรนิทัศน์ ครั้งท่ี 
5 “ปฏิญญาสถานบันออกแบบ
ไทยสู่อาเซียน เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ออกแบบเพื่อความเท่าเทียม” 

1 4.23 15-26 ธ.ค. 
57 

ภาควิชา หอศิลปะและการ
ออกแบบคณะฯ วัง
ท่าพระ 

190 269 - - 2,3,
4,5, 

1,2,
3,4,
7 

90,000 กองทุน
ส่งเสริม
การศึกษา 
สอบรับตรง 

2 โครงการทัศนสัญจรมัฑนากร
สัมพันธ์รอบพิเศษถ่ายทอดองค์
ความรูสู้่อีสานเพื่อเครือข่ายการ
ออกแบบแห่งอาเซียน 

1,5 4.44 18-23 มิ.ย. 
57 

ภาควิชา จ.อุดรธาน ี 380 380 - - 2,3,
4,5, 

1,2,
3,4,
6,7 

- - 

 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์              

1 โครงการ Visual 
Communication Design 
Show Case & Design Mart 
- กิจกรรมเสวนา 
- แสดงนิทรรศการ 

1,5  
 
 

4.23 
4.33 

 
 
 

14,23 ส.ค.
58 
18-29 ส.ค. 
58 

นศ.ช้ันปีท่ี 1-4  หอศิลปะและการ
ออกแบบคณะฯ วัง
ท่าพระ 

100 110 - - 2,3,
4,5,
6 

1,2,
3,4,
7 

300,000 เงินรายได้
งบประมา
ณ 
 



57 
 

ล า 
ดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
แผนการด าเนินการการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

ประเภท
ของ

โครงการ/
กิจกรรม1 

ผลการ
ประเมิน 

วัน เดือน ป ี
ที่จัด 

 

 
หน่วยงาน 

ที่จัด 
สถานท่ีจัด 

จ านวนนักศึกษา (คน) ส่งเสริม
คุณลักษณะ 

บัณฑิต 
ด้านใด2 

 
งบประมาณ ระดับ 

ปริญญาตร ี
สูงกว่า 

ปริญญาตร ี

เป้า 
หมาย 

เข้าร่วม 
จริง 

เป้า 
หมาย 

เข้าร่วม 
จริง 

2TQ
F 

3 ม. 
จ านวน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมา

ณ 
 ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา              

1 นิทรรศการผลงาน นศ.ภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา 

1,5 4.50 1-12 ธ.ค.
57 

นศ.ช้ันปีท่ี 1-4 หอศิลปะและการ
ออกแบบคณะฯ วัง
ท่าพระ 

100 135 15 15 2,3,
4,5,
6 

1,2,
3,4,
7 

20,000 
 

รายได้ภาค, 
แหล่งอื่น 

2 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล 2 3.82 9-16 ก.พ.
58 

ภาควิชา ลานกีฬาหน้าภาควิชา 39 39 5 1 4 5,7 5,000 รายได้ภาค 

 ภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย             

1 นิทรรศการผลงาน work in 
progress (WIP)  

5 4.25 4-14 พ.ย. 
57 

ภาควิชาฯ หอศิลปะและการ
ออกแบบคณะฯ วัง
ท่าพระ 

100 100 - - 2,3,
4,5 

1,2,
3,4,
7 

17,000 รายได้
โครงการ
พิเศษ 

1ประเภทของโครงการ/ กิจกรรมด้านใด   2 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต (TQF) ด้านใด  3 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  

1. โครงการวิชาการ    1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม       1. มีความรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพ 
2. โครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  2. ด้านความรู้         2. มีความคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ 
3. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 3. ด้านทักษะทางปัญญา        3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
4. โครงการนันทนาการ     4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   4. มีระเบียบวินัย 
5. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข        5. มีจิตสาธารณะ 
                                                                  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      6. มีศักดิ์ศรีแห่งตน 
                 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                 8. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
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      2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ รับผิดชอบด้านการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
และส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความคิด
สร้างสรรค์ เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งผลให้บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
  (1)  ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถี
ชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 
ได้แก่  
 1) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ (เอกสาร มศ 1.6.2-1) 
 2) โครงการไหว้ครูคณะมัณฑนศิลป์ และท าบุญ (เอกสาร มศ 1.6.2-2) 
                (2)  ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการ
น าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ได้แก่  
  1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เอกสาร มศ 1.6.2-3)   
  2)  โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 33 (เอกสาร มศ 1.6.2-4) 
  3) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (เอกสาร มศ 1.6.2-5) 
  4) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ฯ 
(นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 45 รวมเลขเด็ด)  (เอกสาร มศ 1.6.2-6)  
 5) โครงการ Asian Art Camp การถ่ายทอดวัฒนธรรมอาเซียนสู่เยาวชนไทย โดยการจัด

อบรมเยาวชนไทยเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปินรุ่นเยาว์เผยแพร่แก่เพ่ือนศิลปินรุ่นเยาว์
อาเซียน  (เอกสาร มศ 1.6.2-7) 

 6) โครงการนิทรรศการเปิดบ้านผลิตภัณฑ์ 2557    (เอกสาร มศ 1.6.2-8) 
 7)  โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา (เอกสาร มศ 1.6.2-9)   
 8)  โครงการนิทรรศการ work in progress (WIP)   (เอกสาร มศ 1.6.2-10)    
 9) โครงการรับน้องและประชุมเชียร์  (เอกสาร มศ 1.6.2-11)  
  (3)  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆในการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ได้แก่  
  1) โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 33 (เอกสาร มศ 1.6.2-4) 
  2) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (เอกสาร มศ 1.6.2-5) 
       3) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ฯ 
(นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 45 รวมเลขเด็ด)  (เอกสาร มศ 1.6.2-6 

3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-1%20โครงการไหว้ครู.PDF
3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-1%20โครงการไหว้ครู.PDF
3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-7%20โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำีการศึกษา%202556.pdf
3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-8%20โครงการเทศกาลของขวัญ%20ขนมและดนตรี%20ครั้งที่%2032.PDF
3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-10%20โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์%20ประจำปีการศึกษา%202556.PDF
3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-11%20โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมอาเซียนสู่ศิลปินไทยรุ่นเยาว์ART%20CAMP.PDF
3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-13%20โครงการเปิดบ้านผลิตภัณฑ์.PDF
3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-17%20%20นิทรรศการผลงาน%20นศ.ภ.เครื่องเคลือบ.pdf
3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-18%20โครงการนิทรรศการเปิดบ้านเแต่งกาย%20สอย%20ซ่อน%20ได้.PDF
3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-19%20โครงการรับน้องประชุมเชียร์.PDF
3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-8%20โครงการเทศกาลของขวัญ%20ขนมและดนตรี%20ครั้งที่%2032.PDF
3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-9%20โครงการปัจฉิมนิเทศ%20ประจำปีการศึกษา%202556.PDF
3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-10%20โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์%20ประจำปีการศึกษา%202556.PDF
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 4) โครงการ Asian Art Camp การถ่ายทอดวัฒนธรรมอาเซียนสู่เยาวชนไทย โดยการจัด
อบรมเยาวชนไทยเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปินรุ่นเยาว์เผยแพร่แก่เพ่ือนศิลปินรุ่นเยาว์
อาเซียน  (เอกสาร มศ 1.6.2-7) 

 5) โครงการนิทรรศการเปิดบ้านผลิตภัณฑ์ 2557    (เอกสาร มศ 1.6.2-8) 
 6)  โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา (เอกสาร มศ 1.6.2-9)   
 7)  โครงการนิทรรศการ work in progress (WIP)   (เอกสาร มศ 1.6.2-10)    
 8) โครงการรับน้องและประชุมเชียร์  (เอกสาร มศ 1.6.2-11)  
 (4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal 
Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง โดยใน
ทุกกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ นักศึกษาต้องรู้จักการวางแผน การด าเนินการตามแผน 
การรับผิดชอบประเมินผลโครงการ/กิจกรรม การรู้จักน าผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรู้จักการ
ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน        โดยการน าเสนอแต่งตั้ง หรืออาสาร่วมโครงการ และมีการแบ่งหน้าที่แต่ละ
ฝ่าย เพ่ือการประสานงานของทุกโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ คณะกรรมการคณะกรรมการโครงการ
เทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 33 และคณะกรรมการโครงการรับน้องและประชุมเชียร์  
 (5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)  
 คณะมัณฑนศิลป์ได้ก าหนดรายวิชาที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้แก่ รายวิชาคณิตศาสตร์กับการออกแบบ ใน กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น และคอมพิวเตอร์กับการออกแบบระดับต่าง ๆในการเรียนการสอนของภาควิชาต่าง ๆ และในทุก
กิจกรรม/โครงการของนักศึกษา นักศึกษาจะได้รับการฝึกความสามารถในการสรุปค่าใช้จ่ายโครงการและน าเสนอ
งบการเงิน พร้อมรายงานผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการด้วย อาทิ โครงการเทศกาล
ของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 33 (เอกสาร มศ 1.6.2-4) 
 

3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันผู้น าวังท่าพระ ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2557 เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557 (เอกสาร มศ 1.6.3-1)  และคณะฯจัดโครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา
คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2558 (เอกสาร มศ 1.6.3-2) เพ่ือให้
ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพการศึกษา  ในการด าเนินการจัดท าโครงการ
กิจกรรมนักศึกษาลักษณะของ PDCA   นักศึกษาซึ่งเป็นหัวหน้าชั้นปี คณะกรรมการนักศึกษา และอาจารย์ที่
ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนทัศนคติเก่ียวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  และเพ่ือรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาจะได้ฝึกฝนการใช้ระบบคุณภาพ 
PDCA ในการจัดท าโครงการ  โดยคณะกรรมการประจ าคณะก าหนดให้นักศึกษา น าเสนอโครงการที่มีแผนงาน
ชัดเจน เพ่ือขออนุมัติ ฯ พร้อมผลการน าข้อเสนอปรับปรุงครั้งที่แล้วไปใช้พัฒนาโครงการ  จากนั้นจึง
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้องมีการประเมินโครงการ เพ่ือน าผลประเมินโครงการ
ไปปรับปรุงการด าเนินการในครั้งต่อไป 
  

3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-11%20โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมอาเซียนสู่ศิลปินไทยรุ่นเยาว์ART%20CAMP.PDF
3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-13%20โครงการเปิดบ้านผลิตภัณฑ์.PDF
3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-17%20%20นิทรรศการผลงาน%20นศ.ภ.เครื่องเคลือบ.pdf
3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-18%20โครงการนิทรรศการเปิดบ้านเแต่งกาย%20สอย%20ซ่อน%20ได้.PDF
3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-19%20โครงการรับน้องประชุมเชียร์.PDF
3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-8%20โครงการเทศกาลของขวัญ%20ขนมและดนตรี%20ครั้งที่%2032.PDF
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4.  ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

คณะฯ ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนด 
(เอกสาร มศ.1.6.1-1) โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจะรายงานผลการจัดกิจกรรม ซึ่งคณะฯ จะน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือรับทราบผลการจัดโครงการ/กิจกรรม พร้อมพิจารณาหาแนวทาง
ปรับปรุง แก้ไขการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในครั้งต่อไป  ได้แก่ รายงานผลโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เอกสาร มศ. 1.6.4-1) รายงานผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ 
(เอกสาร มศ 1.6.4-2) รายงานผลการจัดโครงการไหว้ครูคณะมัณฑนศิลป์ (เอกสาร มศ 1.6.4-3) รายงานผล
โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 33 (เอกสาร มศ. มศ 1.6.4-4) รายงานผลโครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา (เอกสาร มศ 1.6.4-5) และรายงานผลโครงการ Asian Art Camp การถ่ายทอดวัฒนธรรม
อาเซียนสู่เยาวชนไทย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปินรุ่นเยาว์เผยแพร่แก่เพ่ือศิลปินรุ่นเยาว์อาเซียน (เอกสาร มศ 
1.6.4-6)   

 
5.   ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ได้มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย

คณะกรรมการโครงการแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีการประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทุกโครงการมีผลการประเมินเกิน 3.51 คะแนน  (เอกสาร มศ 1.6.1-1)  

 
6.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
มีการน าผลการประเมินในปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2556) มาใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษาในปีการศึกษา 2557 และใช้ผลการประเมินในปีการศึกษา 2556 ไปปรับปรุงการวางแผนการจัด
กิจกรรมและการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาตามวงจรคุณภาพ P D C A (วงจร Deming) โดย
กิจกรรมโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ก็คงด าเนินกิจกรรมไว้ ส าหรับโครงการที่มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
กิจกรรม ได้แก่ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์สู่การสร้าง
เครือข่ายการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ประจ าปีการศึกษา 2557“รวมเลขเด็ด” ได้มีการปรับรูปแบบ
การจัดแสดงเป็น 2 ระยะ และ 2 สถานที่ ตามความเหมาะสมของผลงานที่จัดแสดง(เอกสาร มศ 1.6.6-1) และ
โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 33 ได้จัดกิจกรรมโดยลดจ านวนวัน เหลือ 3 วัน โดยให้ตรง
กับเสาร์-อาทิตย์ และเพ่ิมกิจกรรม work shop ในช่วงกลางวัน ซึ่งเดิมจัดเฉพาะช่วงเย็นถึงกลางคืน รวมถึงมี
มาตรการควบคุมเรื่องการน าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาภายในบริเวณงานเป็นต้น  

 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.6.1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
มศ 1.6.2-1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม ่
มศ 1.6.2-2 โครงการไหว้ครูคณะมัณฑนศิลป์ 
มศ 1.6.2-3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
มศ 1.6.2-4 โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งท่ี 33 
มศ 1.6.2-5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี 2557 

3.2%20ล่าสุด/3.2.5%20มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมนศ/3.2.5-1%20ตารางกิจกรรมนศ..pdf
3.2%20ล่าสุด/3.2.5%20มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมนศ/3.2.5-2รายงานผลโครงการปฐมนิเทศ%20ปี%2056.pdf
3.2%20ล่าสุด/3.2.5%20มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมนศ/3.2.5-3%20รายงานผลโครงการไหว้ครูคณะมัณฑนศิลป์.pdf
3.2%20ล่าสุด/3.2.5%20มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมนศ/3.2.5-7%20รายงานผลโครงการเทศกาลของขวัญ%20ขนมและดนตรี%20ครั้งที่%2031.pdf
3.2%20ล่าสุด/3.2.5%20มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมนศ/3.2.5-8%20รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศ%20ประจำปี%202556.pdf
3.2%20ล่าสุด/3.2.6%20%20มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผน%20หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา/3.2.6%20รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ.pdf
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.6.1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
มศ 1.6.2-1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม ่
มศ 1.6.2-6 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์สู่การสร้าง

เครือข่ายการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ประจ าปีการศึกษา 2557“รวมเลขเด็ด” 
มศ 1.6.2-7 โครงการ Asian Art Camp การถ่ายทอดวัฒนธรรมอาเซียนสู่เยาวชนไทย เพื่อสร้างสรรค์

ผลงานศิลปินรุ่นเยาว์เผยแพร่แก่เพื่อศิลปินรุ่นเยาว์อาเซียน 
มศ 1.6.2-8 โครงการเปิดบ้านผลิตภัณฑ์ 2557 
มศ 1.6.2-9 นิทรรศการผลงาน นักศึกษาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
มศ 1.6.2-10 นิทรรศการ work in progress (WIP) 
มศ 1.6.2-11 โครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 
มศ 1.6.3-1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันผู้น าวังท่าพระ ครั้งท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 
มศ 1.6.3-2 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
มศ 1.6.4-1 รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
มศ 1.6.4-2 รายงานผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ 
มศ 1.6.4-3 รายงานผลโครงการไหว้ครูคณะมัณฑนศิลป์ 
มศ 1.6.4-4 รายงานผลโครงการเทศกาลของขวัญ ขนมและดนตรี ครั้งท่ี 33 
มศ 1.6.4-5 รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
มศ 1.6.4-6 รายงานผลโครงการ Asian Art Camp การถ่ายทอดวัฒนธรรมอาเซียนสู่เยาวชนไทย เพื่อ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปินรุ่นเยาว์เผยแพร่แก่เพื่อศิลปินรุ่นเยาว์อาเซียน 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 
1.1 ระดับ 3.01 ระดับ 2.17 2.17 
1.2 ร้อยละ 18.18 ร้อยละ 22.95 1.43 
1.3 ร้อยละ 42.61 ร้อยละ 44.81 2.80 
1.4 ไม่เกินร้อยละ 20 ร้อยละ 42.09 0 
1.5 6 ข้อ 4 ข้อ 3.00 
1.6 6 ข้อ 3 ข้อ 3.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 6 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
12.40/ 6  = 2.07 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ต้องปรับปรุง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดเด่น 

มีการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานการของมหาวิทยาลัยในบางตัวบ่งชี้ เพ่ือให้เกิดความมีเอกภาพ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้รวดเร็วขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ

ผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

  

3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
  

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

  

6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       -   เกณฑ์ประเมิน    :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:       4 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  3 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :         6 ข้อ      ผลการด าเนินงาน   ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :      6 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
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1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

 คณาจารย์ของคณะมัณฑนศิลป์ ใช้ระบบ NRPM เพ่ือบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการจัดล าดับในการจัดสรรงบประมาณ และตรวจสอบความซ้ าซ้อนของการขอทุน (สาธิตการใช้ฐานข้อมูล
ระบบ NRPM) 
 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  ด้วยอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ การเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์  (มศ 2.1.2-1)  
คณะฯ จึงได้จัดหาทรัพยากร/ แหล่งสนับสนุนทรัพยากรในการวิจัย/ สร้างสรรค์ให้เพียงพอ  เช่น  หอศิลปะ
และการออกแบบ ของคณะฯ เป็นสถานที่หลักในการแสดงนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัย/ สร้างสรรค์  ศูนย์
เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ ทั้งในรูปของเอกสารและระบบ
สารสนเทศ  ตลอดจนกิจกรรมจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมการวิจัย/ สร้างสรรค์  และศูนย์นวัตกรรมการ
ออกแบบ เพ่ือให้ความรู้และค าปรึกษาทางด้านการวิจัย/ สร้างสรรค์แก่คณาจารย์   และ พิพิธภัณฑ์การ
ออกแบบศิลปากร Silpakorn Design Museum)เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมการออกแบบและความคิด
สร้างสรรค์ของนักออกแบบแห่งปีระดับชาติ 
 นอกจากนี้  คณะฯ ยังสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการจัดน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
(เอกสาร มศ 2.1.2-2) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการท่ี
จัดโดยสถาบันอ่ืนๆ (เอกสาร มศ 4.1.5-3)  และการเป็นเจ้าภาพของสาขาวิชาในการจัดท าโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและประชุมวิชาการ (เอกสาร มศ 4.1.5-4)  เหล่านี้ล้วนเป็นช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัย/ สร้างสรรค์ให้เข้มแข็งอีกด้วย 
 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เป็นทุนอุดหนุนการวิจัย/สร้างสรรค์ให้แก่คณาจารย์
และบุคลากรภายใน  โดยกรรมการวิจัยฯ มีมติจัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการ
วิจัยประเภททุนเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพื่อจัดท าข้อเสนอการวิจัย/สร้างสรรค์ (Proposal) (มศ 2.1.3-1) เป็นการ
สนับสนุนการรวมกลุ่มของนักวิจัยเพื่อสร้างทีมวิจัยที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ท าให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นที่
สามารถน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอการวิจัย/สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ในการเสนอของบประมาณจากแหล่งทุน
ต่างๆ อีกท้ังยังมีประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย/สร้างสรรค์ ประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ (มศ 2.1.3-2) โดยสนับสนุนให้มีโอกาสท างานวิจัย/สร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ และส่งเสริมทักษะในการวิจัย/สร้างสรรค์ให้มีความมั่นใจ
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยสร้างสรรค์ประจ าคณะฯ ได้มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการ
วิจัยหรือการผลิตผลงานทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเทศและต่างประเทศ 
สนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การจัดกิจกรรม
หรือโครงการเพ่ือส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์ (มศ 2.1.3-3 , มศ 2.1.3-4 และ มศ 2.1.3-5) รวมถึงจัดสรร
งบประมาณในการจัดพิมพ์หนังสือ ต ารา ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) (มศ 2.1.3-6 , มศ 2.1.3-7 , มศ 
2.1.3-8 , มศ 2.1.3-9 และ มศ 2.1.3-10) 
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4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 มีการด าเนินงานไปพร้อมกับเกณฑ์ข้อ 3 (มศ 2.1.3-4 ถึง มศ 2.1.3-5 และ 2.1.3-8 ถึง มศ 
2.1.3-10) 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 คณะฯ มีการจัดอบรมด้านการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 8 ส.ค.57 
 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 มีระบุในเว็บไซต์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศ 2.1.6-1) ประเมินในระดับสถาบัน  

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.1.2-1 เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มศ 2.1.2-2 รายงานการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศของ อ.ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ 
มศ 2.1.2-3 รายงานผลการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการ International Ceramic 

and Plastic Art Exchange Program 2015 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
มศ 2.1.2-4 โครงสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการ NUSU Cites Art & Space 2014 ระหว่างทั้ง

สองมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มศ 2.1.3-1 ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้นอกงบประมาณหรือ

เงินอื่นประเภททุนเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดท าข้อเสนอการวิจัย/สร้างสรรค์ (Proposal) 
มศ 2.1.3-2 ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เร่ือง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย/สร้างสรรค์จากเงินรายได้นอก

งบประมาณ ประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
มศ 2.1.3-3 ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนจากเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์

คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
มศ 2.1.3-4 ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสร้างสรรค์ จากเงินกองทุน

วิจัยและสร้างสรรค์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครั้งที่ 1) 
มศ 2.1.3-5 ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสร้างสรรค์ จากเงินกองทุน

วิจัยและสร้างสรรค์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครั้งที่ 2) 
มศ 2.1.3-6 ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เร่ือง เกณฑ์การผลิตต ารา หนังสือ และการให้ค่าตอบแทน พ.ศ.2555 

(แก้ไขเพิ่มเติม 2556) 
มศ 2.1.3-7 ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสร้างสรรค์ จากเงินกองทุน

วิจัยและสร้างสรรค์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ครัง้ที่ 1) 
มศ 2.1.3-8 ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสร้างสรรค์ จากเงินกองทุน

วิจัยและสร้างสรรค์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ครั้งที่ 2) 
มศ 2.1.3-9 ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสร้างสรรค์ จากเงินกองทุน

วิจัยและสร้างสรรค์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ครั้งที่ 3) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.1.3-10 บันทึกแจ้งยืนยันการรับทุนน าเสนอผลงานทางวิชาการ จากเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของ

มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558     
มศ 2.1.5-1 การจัดอบรมด้านการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เมื่อวันที่ 8 ส.ค.57 
มศ 2.1.6-1 http://www.surbi.su.ac.th/ (ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลยัศิลปากร) 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีกลุ่ม  ค1 และ ง  จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
  
สูตรการค านวณ  :  
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
 
หมายเหตุ  

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

คะแนนท่ีได้   = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

http://www.surbi.su.ac.th/
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1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
นั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:      97,876.73 บาทต่อคน เกณฑ์ประเมิน    :  4.89 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        79,392.80 บาทต่อคน เกณฑ์ประเมิน   :  3.97 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :             97,876.73 บาทต่อคน ผลการด าเนินงาน   ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :          79,392.80 บาทต่อคน     เกณฑ์ประเมิน :   3.97 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
 ในปีการศึกษา 2557 คณะมัณฑนศิลป์ มีโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 35 โครงการ ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 9,358,629.25 บาท จ าแนกเป็นโครงการวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนภายในจ านวน 22 
โครงการ รวมใช้งบประมาณ 2,681,293.33 บาท ส่วนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกมีจ านวน 
13 โครงการ รวมใช้งบประมาณ 6,677,335.92 บาท 
 ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับจัดสรรเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวม 15 ทุน เป็นทุน 
จากภายใน 12 ทุน  เป็นเงิน 3,906,477 บาท ซึ่งมีอาจารย์รับทุน 15 คนและไม่มีนักวิจัย เป็นทุนจากภายนอก 
3 ทุน เป็นเงิน 6,207,271 บาท ซึ่งมีอาจารย์รับทุน 19 คน โดยมีอาจารย์รับทุนทั้งสองแหล่ง 7 คน รวมเป็น
เงิน 7,185,048 บาท คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน 79,392.80 บาทต่อคน  
 คณะวิชามีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  จ านวน 91.5 คน โดยไม่มี
บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัย มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 1 คน (มศ 2.2-1) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.2-1 รายงานผลตัวช้ีวัดด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2557 (รอบ 12 เดือน) คณะมณัฑนศลิป ์

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
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เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2  
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่

ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.  2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 

คะแนนท่ีได้   = 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 

คะแนนท่ีได้   = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก  ระดับคุณภาพ  
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ 

 
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 2.3-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 2 0.80 
ตารางที่ 2.3-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 2.3-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 2.3-2 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40   

ตารางที่ 2.3-2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40   

ตารางที่ 2.3-2 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 2.3-2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 2.3-3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 2.3-3 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 2.3-4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 2.3-4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 2.3-4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 2.3-4 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   

ตารางที่ 2.3-5 

5.2 บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   

ตารางที่ 2.3-5 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 2.3-5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 1 1.00 
ตารางที่ 2.3-5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 2 2.00 
ตารางที่ 2.3-5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00   
ตารางที่ 2.3-5 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 7 7.00 
ตารางที่ 2.3-5 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   
ตารางที่ 2.3-5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 12 2.40 
ตารางที่ 2.3-6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 2 0.80 ตารางที่ 2.3-6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60   ตารางที่ 2.3-6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 14 11.20 
ตารางที่ 2.3-6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 15 15.00 
ตารางที่ 2.3-6 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 91.5 คน 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 12 เรื่อง 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 43 ช้ิน 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 10.80 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า 29.40 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจ า 
ร้อยละ 11.80 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ า 

ร้อยละ 32.13 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ า 

1.48 คะแนน 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ า 

4.02 คะแนน 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       -   เกณฑ์ประเมิน    :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:   ร้อยละ 43.93   เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :         ร้อยละ 40       ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :      ร้อยละ 40      เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

ตัวบ่งชี้นี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการร่วมกับคณะวิชา 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.3-1 ใช้หลักฐาน 2.2-1 รายงานผลตัวช้ีวัดด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2557 (รอบ 12 เดือน) คณะมณัฑนศลิป ์

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 
2.1 6 ข้อ 4 ข้อ 3.00 
2.2 97,876.73 บาทต่อคน 79,392.80 บาทต่อคน 3.97 
2.3 ร้อยละ 40 ร้อยละ 43.93 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
11.97/ 3  = 3.99 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. คณะฯ และมหาวิทยาลัย จัดสรรทุนวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2. คณะฯ ผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์จ านวนมาก 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. จัดหาแหล่งทุนจากภายนอกเพ่ือสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์และจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย/

สร้างสรรค์ภายในเพิ่มขึ้น 
2. ส่งเสริมนักวิจัย/สร้างสรรค์รุ่นใหม่ 
3. ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

  

3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า 

  

4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

  

5 น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

  

6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน   

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       -   เกณฑ์ประเมิน    :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:    5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  4 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :      6 ข้อ       ผลการด าเนินงาน   ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :   6 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

คณะมัณฑนศิลป์  มีระบบการบริการวิชาการแก่สังคมตามหลัก PDCA  ซึ่งก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เริ่มจากการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์/
การศึกษาความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น-การวางแผนงบประมาณ- การเสนอโครงการ- การวางแผน
ด าเนินงานโครงการ- การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ- การมีส่วนร่วมของบุคลากร- การเตรียมปฏิบัติงาน
บริการวิชาการ -  การจัดนิทรรศการเผยแพร่- การส่งเอกสารแสดงงานเผยแพร่แก่บุคลากรภายในและ
ภายนอก การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ทาง website-การสรุปประเมินผลโครงการ-การรายงานผลเสนอ
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คณะกรรมการประจ าคณะฯ –การรวบรวมผลประเมินและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนิน
โครงการระยะต่อไป ในปีการศึกษา 2557 คณะฯ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งหมด 9 โครงการ 
ดังนี้ 

แผนการด าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
(1 ต.ค.57- 30 ก.ย.58) 

ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

การบูรณาการ 
การ
สอน 

วิจัย ให้
เปล่า 

ส่วนกลาง     

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข 
(กิจกรรมที่ 1 : 7 – 9 ม.ค.58, กิจกรรมที่ 2 : 16 มี.ค.58) 

91    

2. โครงการ Asian Art Camp การถ่ายทอดวัฒนธรรมอาเซียนสู่เยาวชนไทยโดยการ
จัดอบรมเยาวชนไทยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศลิปินรุ่นเยาว์อาเซยีน (22 – 24 พ.ค. 58) 

65    

3. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการออกแบบจากผลงานศิลปนพินธ์สู่การสร้าง
เครือข่ายการศึกษาด้านศลิปะการออกแบบ 

1,500    

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน     

4. โครงการประชุมและนิทรรศการระดับชาติ Open house of Interior Design 
และจลุสมัมนามณัฑนากรนิทัศน์ครั้งท่ี 5 “ปฏิญญาสถาบันออกแบบไทยสู่อาเซียน 
เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การออกแบบเพื่อความเท่าเทียม” (15 – 26 ธ.ค. 57) 

269    

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา     

5. โครงการประยุกต์ศลิป์ร่วมสมัย ภูมิปัญญาไทยสู่อาเซยีน ครั้งท่ี 2 -     

6. โครงการพัฒนา Brand Craft Asia สู่การบริการผู้ประกอบการ (19 – 22 มี.ค. 58) 200    

ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา     

7. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการและประชุมวิชาการ “International Ceramic 
and Plastic Art Exchange Program : ICPAEP 2014” (19 – 23 ธ.ค. 57) 

81    

8. โครงการอบรมออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานเครื่องเคลือบดินเผาใหก้ับ
บุคคลภายนอก ครั้งท่ี 5 

14    

ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ     

9. โครงการเครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน นิทรรศการสญัจร ประกอบการ
บรรยาย ; เครื่องประดับสร้างสรรค์ Design Network Asian : DNA Traveling 
Exhibition and Lecture ; Creative Jewelry (กิจกรรมที่ 1 : 24 – 28 ก.พ.58  
กิจกรรมที่ 2 : 26 – 28 ก.พ.58) 

92 
(เฉพาะ

กิจกรรมที่
2) 

   

 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ

วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
ในกระบวนการบริการวิชาการนั้น อาจารย์ และบุคลากร ได้มีการเชื่อมโยงงานบริการทางวิชาการกับ

กระบวนการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานประจ า โดยมีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้า
กับการเรียนการสอน ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน แผนการสอน/ มคอ. 3  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังมีการน า
ประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการแก่สังคม ไปใช้ในการเรียนการสอนร่วมด้วย  
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3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
คณะฯ มีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า โดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้ที่สนใจ 

เรียน หรือเยี่ยมชมผลงานศิลปะและการออกแบบ ในรูปของคอร์สอบรมระยะสั้นที่ไม่เก็บค่าเรียน หรือการจัด
นิทรรศการที่ไม่เก็บค่าเข้าชม ผลด าเนินการดังตารางแสดงในเกณฑ์ข้อที่ 1 และแฟ้มหลักฐานโครงการบริการ
วิชาการของคณะฯ 
 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

คณะฯ มีข้อก าหนดให้ผู้จัดท าโครงการบริการวิชาการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องรายงานผลการ 
ประเมินโครงการฯ ภายหลังด าเนินงานเสร็จสิ้น ต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ภายใน 1 เดือน เพ่ือให้การ
ติดตามผลความส าเร็จของแผนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (แฟ้มหลักฐานโครงการบริการวิชาการของคณะฯ) 

 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
ภายหลังจากการพิจารณาผลด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เสร็จสิ้น ฝ่ายเลขานุการจะ 

ท าการสรุปมติที่ประชุมแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้รับทราบข้อคิดเห็นและถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
การด าเนินโครงการในครั้งต่อไป ส าหรับโครงการที่จัดต่อเนื่องทุกปี (มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
วาระผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ) 
 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
คณะฯ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย เช่น  

การประกวดออกแบบร้านค้าเคลื่อนที่ หัวข้อ “ร้านค้าเคลื่อนที่ เสน่ห์วิถีไทยริมทาง” เนื่องในงานวัน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี พ.ศ. 2558 (หลักฐานระดับมหาวิทยาลัย) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 3.1-1 แฟ้มหลักฐานโครงการบริการวิชาการของคณะฯ 
มศ 3.1-2 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ วาระผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ 
มศ 3.1-3 รายงานผลการจัดโครงการเนื่องในงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 

พ.ศ. 2558 (หลักฐานระดับมหาวิทยาลัย) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
3.1 6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 คะแนน 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.00/ 1  = 4.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 
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1. คณะฯ มีบุคลากรที่ให้บริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย ในการให้บริการวิชาการของคณะฯ และก าหนดแผนฯ
พร้อมเผยแพร่ให้ภาควิชาทราบเพ่ือจะได้จัดท าโครงการเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมขน 

2. ควรเผยแพร่ ติดตามผลการให้บริการวิชาการ และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่าง
เป็นระบบ 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

  

3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

  

7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       -   เกณฑ์ประเมิน    :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:    6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :      7 ข้อ       ผลการด าเนินงาน   ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :   7 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   คณะมัณฑนศิลป์ ได้จัดโครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 11 (Designer of 
the Year 2015) ซึ่งเป็นโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมหลักของคณะฯ จากงบประมาณแผ่นดิน โดย
จัดต่อเนื่องทุกปีมาเป็นปีที่ 11 แล้ว ในการเสนอขออนุมัติโครงการฯ ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนิน
โครงการทุกครั้ง และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว (แฟ้มหลักฐานโครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม) โดยมีการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะฯ อันเนื่องมาจากธรรมชาติของสาขาวิชาของคณะฯ จาก
งบประมาณแหล่งอ่ืนร่วมด้วยอีก 10 โครงการ ซึ่งก าหนดผู้รับผิดชอบในลักษณะเดียวกัน 
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2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 
รายละเอียดของแผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นดังนี้ 

แผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

ผลประเมิน 
รวม 

ส่วนกลาง   

1. โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย  ครั้งท่ี  11 
(Designer of the Year 2015) (กิจกรรมที่ 1 : 19 – 23 ต.ค. 58) 

322 99.29 
(4.50) 

2. โครงการแสดงผลงานนักศึกษาหลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ นิทรรศการ “Square and Sequence” (20 – 30 เม.ย.
58) 

96 98.40 
(4.16) 

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน   

3. โครงการนิทรรศการ Test of Designer (21 – 28 ต.ค. 57) 50 99.24 
(4.50) 

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์   

4. โครงการจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงาน “วาดเพลงกล่อมไทย” รากแห่ง
วัฒนธรรมไทยกล่อมใจสู่สากล (14 – 30 พ.ย. 57) 

100 98.24 
(4.29) 

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์   

5. โครงการแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาไทย – ญี่ปุ่น  
เรื่อง การออกแบบผลิตภณัฑ์เชิงงานฝีมือท้องถิ่นไทยและญี่ปุ่น “นิดหน่อย” (20 – 
24 ม.ค. 58) 

154 99.20 
(4.36) 

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา   

6. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท 
ภาควิชาประยุกตศลิปศึกษา SYNONYM" ความเหมือนที่แตกต่าง" (26 มี.ค. - 2 เม.ย. 
58) 

81 100 
(4.47) 

7. นิทรรศการผลงานศลิปะประยกุต์ของนักศึกษา 80 82.5 
(4.13) 

ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา   

8. โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา (1 – 12 ธ.ค.57) 150 98.69 
(4.50) 

9. โครงการนิทรรศการศลิปินหญงินานาชาติ “ทัศนะแห่งจิต” (19 – 20 มี.ค. 58) 169 
 

98.39 
(4.24) 

ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ   

10. โครงการเปิดกล่องเครื่องประดับ (6 – 15 ต.ค. 57) 81 100 
(4.20) 

ภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย   

11. นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึษาช้ันปีท่ี 2 100 97.89 
(4.36 
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3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในระหว่างการด าเนินงานโครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย จะมีการประชุม 

คณะกรรมการเป็นระยะๆ ซึ่งจะมีการสรุปมติที่ประชุมแจ้งเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือเป็น
การก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนตามนโยบายของท่านคณบดี ส่วนโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาควิชาต่างๆ ซึ่งผ่านการอนุมัติในรูปของแผนงานรวมแล้วนั้น เมื่อถึงช่วงการด าเนินงานจริงซึ่ง
สัมพันธ์กับการประสานงานติดต่อ การขอใช้ทรัพยากรต่างๆ จะมีการตรวจสอบกับงานแผนและส่งเสริมทาง
วิชาการว่า เป็นโครงการที่ระบุในแผนตามที่ได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่ (แฟ้มหลักฐานโครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของคณะฯ) 
 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
คณะฯ มีข้อก าหนดให้ผู้จัดท าโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้อง 

รายงานผลการประเมินโครงการฯ ภายหลังด าเนินงานเสร็จสิ้น ต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ภายใน 1 
เดือน เพ่ือให้การติดตามผลความส าเร็จของแผนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (แฟ้มหลักฐานโครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของคณะฯ) 

 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ภายหลังจากการพิจารณาผลด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เสร็จสิ้น ฝ่ายเลขานุการจะ 
ท าการสรุปมติที่ประชุมแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้รับทราบข้อคิดเห็นและถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
การด าเนินโครงการในครั้งต่อไป ส าหรับโครงการที่จัดต่อเนื่องทุกปี (มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
วาระผลการประเมินโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 

 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

โครงการเส้นทางของนักออกแบบไทยสู่ระดับสากล ได้มีการติดตั้งผลงานและจัดนิทรรศการแสดงผล
งาน ณ งานแสดงสินค้า BIG & BIH จัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก ณ ศูนย์การค้าไบเทค บางนา รวมทั้งมีการ
มอบผลรางวัลนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี หรือ Designer of the Year โดยเผยแพร่ข่าวสารทาง 
www.facebook.com /dyawards และคณะกรรมการที่มาจากสื่อด้านศิลปะการออกแบบ 

โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์และโครงการของภาควิชาต่างๆ แสดงงานนิทรรศการที่หอศิลปะและ
การออกแบบและได้เผยแพร่ทางwebsite www.decorate.su.ac.th 

ส่วนคณาจารย์ของคณะฯ เผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมจัดกิจกรรมการเผยแพร่นั้นๆ 

 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานภารกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะมัณฑนศิลป์ นอกเหนือจาก
การเผยแพร่ผลงานศิลปะและการออกแบบจากการปฏิบัติงานการเรียนการสอนของนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์
เก่าให้เป็นที่แพร่หลายแก่ผู้สนใจ ผู้ประกอบการ และสาธารณชนทั่วไปแล้ว ยังเป็นการน าเสนอมาตรฐานของงาน
ศิลปะการออกแบบของบุคลากรแก่วงวิชาชีพอีกทางหนึ่งด้วย  ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษา อาจารย์ และ
ศิษย์เก่ามีผลงานที่มีผลงานในการเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะการออกแบบ จ านวน 14 รางวัล โดย

http://www.decorate.su.ac.th/
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มีผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลชมเชย  ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ โครงการที่เห็นเป็นประจักษ์ ได้แก่โครงการเส้นทางของนักออกแบบไทยสู่ระดับสากล ได้สร้างคุณูปการ
แก่วงวิชาชีพจากผลงานของนักออกแบบไทย  น าไปสู่เส้นทางนักออกแบบไทยในระดับสากล  นับเป็นประโยชน์ใน
การสร้างคุณค่าต่อสังคมวิชาชีพด้านศิลปะและออกแบบของโครงการฯ ที่มีความเข้มแข็ง คือการสร้างเครือข่าย 
ช่วยเหลือกันในชุมชนนักออกแบบไทย มีการเรียนรู้และด าเนินการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ น าเสนอสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง มีความเข้มแข็งในการท างานด้านศิลปะและการออกแบบในเชิงวิชาการและพาณิชย์ โดยมีการสร้ าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบกับองค์กรภาครัฐ
และเอกชน (MOU) โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศ
ไทย, สภาสถาปนิก (สถาปัตยกรรมภายใน), สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทยเป็นต้น 
 และผลจากการที่บุคลากรคณะมัณฑนศิลป์มีผลงานคุณภาพมาตรฐานและเผยแพร่แก่วิชาชีพและ
สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง   โดยผลลัพธ์จากการด าเนินงานระดับชาติ คือ การรักษาคุณค่าและเผยแพร่ชื่อเสียง
ของนักออกแบบไทยอย่างสม่ าเสมอและมีพัฒนาการสู่ระดับสากล คณะมัณฑนศิลป์ จึงได้รับการพิจารณา
รางวัลเป็นสถาบันระดับชาติด้านการออกแบบจากส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นสถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Academy) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 4.1-1 แฟ้มหลักฐานโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
4.1 7 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
5.00/ 1  = 5.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 

1. คณะมัณฑนศิลป์เป็นสถาบันชั้นน า บุคลากรมีผลงานที่เป็นแบบอย่างมาตรฐานคุณภาพ ในสาขา
ศิลปะการออกแบบ 

2. ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาศิษย์เก่าได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพของนักออกแบบไทยสู่ระดับสากลโดยความร่วมมือกับองค์กรทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงควรได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
2. อาจารย์นักศึกษาและศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัล ควรได้รับการยกย่องและเผยแพร่ผลงานเชิงลึก

เพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีและชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน

และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  

2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

  

3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

  

5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี จากความรู้ทั้ งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

  

6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

  

7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       -   เกณฑ์ประเมิน    :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:    3 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  3 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :      7 ข้อ       ผลการด าเนินงาน   ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :   7 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 
คณะมัณฑนศิลป์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้มีการวิเคราะห์สถานภาพองค์กร (SWOT 
Analysis) ไว้ดังนี้ 
จุดแข็ง 

 มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก / เปิดสอนมายาวนาน ท าให้มีนักเรียนที่มีความสามารถและความตั้งใจมาสมัคร 
คณะจึงสามารถคัดเลือกผู้เข้าศึกษาที่มีคุณภาพดีได้ 

 มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านศิลปะการออกแบบ เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
การประกอบวิชาชีพ และในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการออกแบบ 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ในอัตราที่ต่ า 
 ลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาเอ้ือกับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 ท าเลที่ตั้งเหมาะสมแก่การศึกษาศิลปะและการจัดแสดงผลงาน 
 มีศิษย์เก่าท่ีมชีื่อเสียงอยู่ในวงวิชาชีพจ านวนมาก เอื้อกับการเชิญวิทยากรภายนอก และการจ้างงาน

บัณฑิตจบใหม่ 
จุดอ่อน 

 รับนักศึกษาได้จ ากัด เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนแบบเน้นการฝึกปฏิบัติและคณะมีพ้ืนที่จ ากัด 
 การจัดการเรียนการสอน 2 ที่ตั้ง ท าให้การบริหารจัดการยาก และบางภาควิชาเรียนที่พระราชวัง

สนามจันทร์ตลอดหลักสูตร อาจท าให้นักเรียนไม่อยากเดินทางไกล 
 อาจารย์มีคุณวุฒิไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 
 ความล่าช้าของระบบราชการ ท าให้การบริหารจัดการหลายส่วน ไม่คล่องตัว 
 คณะมีต าราวิชาการน้อย รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งของคณาจารย์และนักศึกษาน้อย 
 การประชาสัมพันธ์ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยยังไม่ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยในเชิงรุก 
โอกาส 

 นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy )ของรัฐบาลสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ
สาขาวิชานี้ 
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 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้แผนการตลาดของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เน้นการจัดประกวด
ผลงานออกแบบมากข้ึน ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ของคณะได้รางวัลอย่างสม่ าเสมอ ถือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์คณะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยขึ้นท าให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการเรียนการ
สอนของคณะได้แพร่หลาย 

อุปสรรค 
 การจัดสรรงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอกับการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

ต่างๆ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรให้ทันสมัย 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เช่น คุณวุฒิอาจารย์ หรือการรายงานเป็น

ลายลักษณ์อักษร ฯลฯ ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนการสอนและบุคลากรของสาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบ  ซึ่งเน้นการปฏิบัติ ท าให้เป็นการเพ่ิมภาระงานแก่อาจารย์มากขึ้น 

 สถาบันคู่แข่งโดยเฉพาะเอกชนมีเงินทุนและศักยภาพในการจัดหาบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ประชาสัมพันธ์สถาบันได้มากกว่า 

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ความช านาญเฉพาะทางของสาขาวิชามีความส าคัญลดลง เช่น 
ซอฟท์แวร์ใหม่ๆ ท าให้การสร้างผลงานออกแบบง่ายขึ้น องค์กรที่มีงบประมาณจ ากัด อาจลดการจ้าง
งานนักออกแบบ 

 
การบริหารจัดการองค์กรที่ได้จากการท า SWOT และ Balance Scorecard 4 มิติ ดังนี้ 
มิติที่ 1 มิติผู้รับบริการ (คน) ตัวชี้วัด 
 1.  นักศึกษาทุกระดับการศกึษา พิจารณาจากนโยบาย

มหาวิทยาลัย ความต้องการหลักสูตร ความพร้อมด้านกายภาพ
ของคณะ 
2. ศิษย์เก่า ประชาชนท่ัวไป มีส่วนร่วมในการรับบริการด้าน
การฝึก- อบรม การประชุม สมัมนา และการเผยแพร่ผลงาน
ศิลปะการออกแบบ 

- จ านวนการรับนักศึกษาต่อปี 
 
- จ านวนผู้รับบริการ 

มิติที่ 2 มิติด้านการบริหารภายใน (คนและระบบ) ตัวชี้วัด 
 1.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ 

เพิ่มการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการสู่ระดับภาควิชา/ 
หน่วยงาน 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
2.  จัดท าแผนจัดการความรู้เพือ่ประชาสัมพันธ์ผลงานบุคลากร 

- จ านวนบุคลากรได้รับการส่งเสริม/
ปี 
- ระดับการมอบอ านาจ 
- ร้อยละเฉลี่ยของจ านวนผู้เข้า
ประชุมกรรมการประจ าคณะ 
- จ านวนผลงานท่ีเผยแพร่ 

มิติที่ 3 มิติด้านพัฒนาการศึกษา ตัวชี้วัด 
 การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ส่งเสริมให้อาจารย์

ท างานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่พัฒนาการเรียนการสอน 
- ร้อยละของหลักสูตร 
- จ านวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

มิติที่ 4 มิติด้านการเงิน ตัวชี้วัด 
 เกณฑ์การจัดสรร/กระจายการบริหารการเงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- มีเกณฑ์การจัดสรร 
- มีนโยบาย /มติท่ีประชุม 
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มิติที่ 1 มิติผู้รับบริการ (คน) ตัวชี้วัด 
ก าหนดแนวทางลดรายจ่าย(เฉพาะอย่างย่ิงงานส่วนท่ีไม่ได้อยู่ใน
แผนงาน) และหาแนวทางเพิ่มรายได้ 

 
 ทั้งนี้ ไดน้ าไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งเสนอมหาวิทยาลัยตามกรอบเวลาเพื่ออนุมัติ 
 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 
ในการด าเนินการ ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งขอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งเงินมายังคณะฯ  

เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว มหาวิทยาลัยจะท าการค านวณต้นทุนต่อหน่วยแยกตามระดับการศึกษา แจ้งกลับคณะฯ 
ซ่ึงจะได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือประกอบการบริหารจัดการและวางแผนการใช้
จ่ายของคณะฯ ต่อไป เช่น การก าหนดแนวโน้มอัตราค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิตในอนาคต 
 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 คณะฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารความเสี่ยง โดยมีคณบดีหรือรองคณบดีฝ่าย
บริหารเป็นประธาน หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะฯ หัวหน้างาน และบุคลากร ร่วมรับผิดชอบที่ชัดเจน 
และได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตาม 4 พันธกิจหลักของคณะท างานชัดเจน และได้มกีารประชุม
คณะท างานเพ่ือร่วมกันพิจารณา  วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา 
 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
คณะฯ มีการจัดท าสรุปผลการท างานและรายงานการเงินแจ้งต่อภาควิชาเป็นประจ าทุกเดือน และ

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมตรวจสอบ และเสนอความ
คิดเห็น มีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งฉันทามติ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน มีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดท ารายงานสรุปผลการท างาน
และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ ารายไตรมาส และทุกปี มีการติดตามผล
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของคณะฯ เป็นประจ าทุกปี 

 
ตารางที่ 5.1.4-1 ผลการด าเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. หลักประสิทธิผล มติกรรมการประจ าคณะที่น าไปถือปฏิบัติด้าน

ต่างๆ 
สรุปมติกรรมการประจ าคณะ 
รายชื่อคณกรรมการประจ าคณะมณัฑนศลิป์ 
รายงานประเมินตนเองขึ้น 
website:www.decorate.su.ac.th 
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หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
2. หลักประสิทธิภาพ จ านวนผู้เข้าประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

เฉลี่ยต่อครั้ง เกินร้อยละ 80 
สถิติการผู้เข้าประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะต่อครั้ง 

3. หลักการตอบสนอง ผลการด าเนินการหลังแจ้งมติให้ผู้ เกี่ยวข้อง
ทราบและด าเนินการ 

-รายงานการประชุมภาควิชา 

4. หลักภาระรับผิดชอบ การติดตามผลการด าเนินการ -บันทึกแจ้งมติที่ประชุมรองคณบดี 
-บันทึกแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ 
-บันทึกแจ้งมติที่ประชุมหัวหน้างาน 

5. หลักความโปร่งใส การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี แก่
ประชาคม 
 

-รายงานประเมินตนเอง 
-ส ไลด์ ส รุ ปผลงานประจ าปี ที่ เ สนอ ในที่
ประชุมสัมมนาคณาจารย์ประจ าปี 

6. หลักการมสี่วนร่วม มติผลการประชุมเรื่องต่าง ๆจากที่ประชุมชุด
ต่าง ๆ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 
มติที่ประชุม 

7. หลักการกระจายอ านาจ การมอบอ านาจการบริหารของคณบดี ค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าท่ี 
8. หลักนิติธรรม ประกาศเกณฑ์การพิจารณาการประเมินการ

ปฏิบัติงานราชการ รอบ 6 เดือน 
แบบการประเมินการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 

9. หลักความเสมอภาค ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ รายงานการประชุมระดับภาควิชา ส านักงาน 
การสัมมนาคณาจารย์ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ ช่องทางการสื่อสารกับผู้บริหารคณะ 
การเข้าพบโดยตรง สื่อ internet 

การนัดหมายทางโทรศัพท์ การประชุม 
Website//www.decorate.su.ac.th 

 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้

อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 คณะฯ ได้รวบรวมความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสร้างสรรค์ การเขียน 
บทความวิชาการและจรรยาบรรณการวิจัย / สร้างสรรค์ และ วิธีการวัดและประเมินผลงานสาขาวิชาศิลปะ 
และการออกแบบ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสารข้อมูลองค์ความรู้ และให้มีการเผยแพร่ในที่ประชุมสัมมนาของคณะฯ 
ถ่ายทอด ให้บุคลากรท่านอ่ืนน าไปปรับใช้ได้  รวมถึงการเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ 
www.decorate.su.ac.th  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณะวิชา และผู้สนใจภายนอกต่อไป 
 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรส านักงาน
เลขานุการ  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนประจ าปี ตามล าดับ ได้ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเพื่อประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหาร
และพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยสรุปจากความส าเร็จในการ
ด าเนินโครงการสัมมนาคณาจารย์  และรายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขานุการ  เพ่ือให้ฝ่าย
การเจ้าหน้าที่คณะฯ จัดท าเป็นรายการประเมินผลส าเร็จตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ และแจ้งมหาวิทยาลัยต่อไป และมีการติดตามผลในส่วนของระดับภาควิชาอีกด้วย  

http://www.decorate.su.ac.th/
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7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมัณฑนศิลป์ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” 
ซึ่งคณะฯ ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นระบบและกลไกในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 โดยในปีการศึกษา 2557 คณะฯ มี
ระบบการด าเนินงานตามประเด็นข้างต้น ดังต่อไปนี้ 

 
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 

คณะฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2557 ที่มาจากผลการประเมินคุณภาพฯ ในปีที่
ผ่านมาตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. ตามล าดับ  เพ่ือพิจารณาควบคุมผลการด าเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ตัวบ่งชี้ที่คณะฯ ต้องการเห็นพัฒนาการในรอบปี ซึ่งมีการก าหนดโครงการ เป้าหมาย จัดสรรงบประมาณ และ
ระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการติดตามผ่านการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่มีการจัดวาระตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพฯ และมีการรายงานผลประเมิน
คุณภาพ ในรอบ 6 เดือน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
2) การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะวิชามีการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการด าเนินงาน มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน พร้อมทั้งเสนอ
แนวทาง พัฒนา ในรูปของรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ  โดยมีการจัดท ารายงานฯ และ
ด าเนินการประเมินคุณภาพฯ ตั้งแต่ระดับภาควิชา  และระดับคณะฯ  และรายงานข้อมูลในระบบ CHE-QA 
ภายหลังมีการยืนยัน/ ปรับผล (บางกรณี) ก่อนได้รับรายงานผลการประเมินกลับมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2557  ภายหลังการรายงานผลการประเมิน
ระดับคณะฯ ในปีการศึกษา 2556 ด้วยวาจา หน่วยประกันคุณภาพคณะฯ จะท าการสรุปผลและข้อเสนอแนะ
เบื้องต้น เสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะฯ เพ่ือพิจารณาผลการ
ประเมินฯ และร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปฏิทินการด าเนินงานส าหรับปีการศึกษาถัดไป  และ
ประสานงานกับคณะกรรมการชุดอ่ืนด้านข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ตามล าดับขั้นตอนกระทั่งได้ข้อสรุปของ
แผนพัฒนาคุณภาพฯ  เพื่อด าเนินงานตามวงจรคุณภาพต่อไป 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 5.1-1 บันทึกส่งแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 
มศ 5.1-2 บันทึกสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เรื่องรายงานผลการค านวณต้นทุน

ผลผลิต 
มศ 5.1-3 แฟ้มหลักฐานการท างานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มศ 5.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
มศ 5.1-5 แฟ้มหลักฐานการท างานของคณะกรรมการจัดการความรู้ 
มศ 5.1-6 บันทึกส่งแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
มศ 5.1-7 แฟ้มหลักฐานการท างานของคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะฯ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

  

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

  

5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่  1 การก ากับ
มาตรฐาน 

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       -   เกณฑ์ประเมิน    :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:    5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  4 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :      6 ข้อ       ผลการด าเนินงาน   ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :   6 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
คณะฯ มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการประกันคุณภาพจากที่เป็นผู้แทนภาควิชามาเป็นผู้แทน 

หลักสูตรครบทุกหลักสูตรโดยทุกขั้นตอนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับคณะฯ และภาควิชา และ
การเสนอรายชื่อจากคณาจารย์ประจ าหลักสูตร จนเป็นค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพที่เป็นผู้แทนจากหลักสูตร 

 
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล

การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
ในการด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในข้อที่ 1 มีการแจ้งมติ การขอความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการระดับคณะฯ เป็นระยะ 
 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
การสนับสนุนด้านบุคลากร มีการด าเนินการในส่วนของหลักสูตรที่อยู่ในภาควิชาที่มีเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ประจ าภาควิชา ส าหรับหลักสูตรที่อยู่ในภาควิชาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะเป็นผู้สนับสนุน 
 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
คณะฯ มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 

และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ตามก าหนดระยะเวลา
ในปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีข้ึน

อย่างต่อเนื่อง 
คณะท างานของแต่ละหลักสูตรได้น าผลเบื้องต้นเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชา เพื่อหาแนวทางปรับปรุง 

หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น ส าหรับการด าเนินการในปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นปีแรกนี้ 
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตามรายละเอียดดัง

แสดงในหลักฐาน 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 5.2-1 แฟ้มหลักฐานการด าเนินงานเรื่องการประเมินคณุภาพระดับหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 

5.1 7 ข้อ 3 ข้อ 3.00 
5.2 6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
7.00/ 2  = 3.50 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : พอใช้ 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 

ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดเจ้าหน้าที่หรือเลขานุการประจ าหลักสูตร 
2. บุคลากรในข้อ 1. ควรเข้าร่วมการอบรมด้านการประกันคุณภาพให้ครบทุกหลักสูตร 

 



89 
 

บทท่ี 3 
ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมิน 
 
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพฯ คณะมัณฑนศิลป์ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะ
กรรมการฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูร
โดยรวม 3.01 

23.88 
2.17 2.17 

11 
ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

18.18 
21 

22.95 1.43 
91.5 

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

42.61 
41 

44.81 2.80 
91.5 

ตัวบ่งช้ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

< 20 
1,028.74 

42.09 0 
90.5 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ข้อ  4 ข้อ 3.00 

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

6 ข้อ  3 ข้อ 3.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ  4 ข้อ 3.00 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิยัและงาน
สร้างสรรค ์

97,876.73 
7,185,048 

79,392.80 3.97 
90.5 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

40 
40.20 

43.93 5.00 
91.5 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ  5 ข้อ 4.00 

องคประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

7 ข้อ  6 ข้อ 5.00 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ  3 ข้อ 3.00 
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ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพฯ คณะมัณฑนศิลป์ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะ
กรรมการฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

6 ข้อ  5 ข้อ 4.00 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ   3.11 พอใช้ 

 
 

ตารางท่ี 3.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

องค์ 
ประกอบ

ที ่
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1  6 1.41 3.00 2.17 2.07 ต้องปรับปรุง 
2  3 3.97 3.00 5.00 3.99 ดี 
3  1 - 4.00 - 4.00 ดี 
4  1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5  2 - 3.50 - 3.50 พอใช้ 

รวม  13 2.05 3.57 3.59 3.11 พอใช้ 
ผลการประเมิน  ต้องปรับปรุง ด ี ด ี   

 
ทิศทางการพัฒนา 

3.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 
คณะฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

 
ตารางที ่3.3 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
พิจารณาแนวทางปรับปรุงแก้ไขผลด าเนินการตาม
ตัวบ่งช้ี เฉพาะที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
    

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 3.4 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

การส่งเสริมการจัดท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการ และการสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อใน
วุฒิที่สูงขึ้น 

   

 


	รายงาน SAR คณะมัณฑนศิลป์ ปี 57
	ส่วนนำ 57
	ส่วนสาระ 57

	หน้า 4 คณะ 57
	รายงาน SAR คณะมัณฑนศิลป์ ปี 57
	ส่วนนำ 57
	ส่วนสาระ 57


