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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในยใน  

 
 



 

ค าน า 
 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2557 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมัณฑนศิลป์ ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วย ผล
การประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
รวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และวิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินงานของคณะมัณฑนศิลป์ต่อไป 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
คณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

จากการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมัณฑนศิลป์ 
พบว่า คณะฯ มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ในภาพรวมอยู่ในระดับ “พอใช้” คะแนนเฉลี่ย 3.10  โดยมี
ผลการประเมินด้านกระบวนการระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 3.71 ผลผลิตหรือผลลัพธ์ระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 3.56 
และปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” คะแนนเฉลี่ย 1.81 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินจ าแนกตามรายองค์ประกอบของ สกอ. คณะฯ มีผลการประเมินดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2.05 ระดับต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3.69 ระดับด ี

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 4.00 ระดับด ี

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.00 ระดับด ี
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2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
คณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

ลงนาม................................................................................ประธานกรรมการ  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ  สรวยสุวรรณ) 

 
 
 

  ลงนาม........................................................................... .....กรรมการ 
                                       (อาจารย์ ดร.ปรีชญา  ครูเกษตร) 

 
 
 

  ลงนาม................................................................................กรรมการ  
           (อาจารย์นิลุบล  ขอรวมเดช) 

 
 
 

  ลงนาม................................................................................กรรมการ 
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดรุณี  มงคลสวัสดิ์) 

 
 
 

ลงนาม................................................................................กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐพล  สุวรรณกุศลส่ง) 

 
 
 

ลงนาม................................................................................เลขานุการ  
         (นางสาวอัญชนา  คล่องไชยชน) 
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3. บทน า 
 

 3.1 ชื่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน 
 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 
 3.2 รอบการประเมินผลการด าเนินงาน 
            ประจ าปีการศึกษา 2557  (วันที่ 1 สิงหาคม  2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

 
 3.3 วัน เดือน ปี ที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 วันพุธที่  26  สิงหาคม  2558 

 
      3.4 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

ประวัติความเป็นมา 
คณะมัณฑนศิลป์  ได้ถือก าเนิดข้ึนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2499  ด้วยด าริของท่านศาสตราจารย์ ศิลป์ 

พีระศรี และได้ด าเนินการเปิดสอนในสาขาวิชาศิลปตกแต่ง (Decorative Arts)  ในปีการศึกษานั้น  โดยท่านพระยา
อนุมานราชธน  (เสฐียรโกเศศ)  ได้บัญญัติชื่อภาษาไทยว่า “คณะมัณฑนะศิลป์” แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการ
ด าเนินการปรับแก้ให้ถูกต้องกับภาษาเขียนเป็น “คณะมัณฑนศิลป์”  และท่านศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี   ได้
จัดสร้างหลักสูตรสาขาวิชาศิลปตกแต่ง 4 ปี  (3 ปีส าหรับระดับอนุปริญญา และ 4 ปีส าหรับระดับปริญญาตรี)  มีท่าน
ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  รักษาการในต าแหน่งคณบดี  และหลวงวิเชียรแพทยาคม (อธิบดีกรมศิลปากร ในเวลา
นั้น) รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยศิลปากร  (เทียบเท่าอธิการบดีมหาวิทยาลัย)  

ระหว่าง พ.ศ. 2499 – 2516  คณะมัณฑนศิลป์  จัดการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ สาขาวิชาศิลปตกแต่ง  
แต่ในเวลานั้นเรียกชื่อสาขาวิชามัณฑนศิลป์ เรียกตามชื่อคณะวิชา โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ อนุปริญญา หลักสูตร 
3 ปี และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิอนุปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) หรือ
ปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) ตามล าดับ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 – 2544  คณะฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรเป็นการจัดการศึกษา
เฉพาะระดับปริญญาตรี ไม่มีระดับอนุปริญญา  พร้อมทั้งขยายสาขาวิชาเพ่ิมขึ้น  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 6 
สาขาวิชา คือ สาขาการออกแบบภายใน  สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์  สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์  สาขาประ
ยุกตศิลปศึกษา  สาขาเครื่องเคลือบดินเผา  และสาขาการออกแบบเครื่องประดับ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและขยายการศึกษาในระดับที่สูงและกว้างขวางข้ึน คณะมัณฑนศิลป์ได้เปิดสอนระดับ
ปริญญาโท 4 สาขาวิชา ในปี พ.ศ.2541 คือ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาประยุกตศิลปศึกษา สาขาเครื่อง
เคลือบดินเผา  ปี พ.ศ.2547 สาขาการออกแบบภายใน  ปี พ.ศ.2552 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และปี พ.ศ. 
2549 คณะฯ เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ในสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์และ
สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (ปัจจุบันปิดหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชาแล้ว) และได้เปิดหลักสูตรเครื่องแต่งกาย 4 ป ี
โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปะการออกแบบ (Design Arts) หลักสูตรนานาชาติระดับดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร
ปริญญาโทการออกแบบเครื่องประดับ ตามล าดับ ต่อมาในปีการศึกษา 2556 คณะฯ จัดการเรียนการสอนรวม 14 
หลักสูตร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 7 หลักสูตร 
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(โครงการปกติ 6 หลักสูตรและโครงการพิเศษ 1 หลักสูตร) โครงการพิเศษในระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) 1 หลักสูตร ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
โดยได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ในหลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร ส่วน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เหลือ คณะฯ ได้ด าเนินการขอปรับปรุงหลักสูตรและงดรับนักศึกษา  โดยในปีการศึกษา 
2557 คณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา 
ออกแบบเครื่องประดับ และออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ ศิลปะการออกแบบ และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ
(หลักสูตรนานาชาติ) รวม 11 หลักสูตร  

สภาสถาปนิกได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2547) โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกครั้งที่ 4/ 2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติ
เห็นชอบรับรองปริญญาหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

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

 
 ปรัชญา 
 “สร้างนักออกแบบคุณภาพ”  (ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

มัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2555) 
 

 ปณิธานการศึกษา 
สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรมและภูมิปัญญา  ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในศิ ลปวิทยาการ เพ่ือร่วมพัฒนา

สังคมไทยให้ยั่งยืน  โดยมุ่งเน้นการผลิตนักออกแบบที่มีความรู้ ความช านาญในวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ดี (ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16  กันยายน  
2553) 

 
วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้น าด้านการเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ The Leader of Learning and 

Creating International Design Arts (ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั้ง
ที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2553 และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 9/2553  เมื่อ
วันที่  14  ตุลาคม 2553  ให้ความเห็นชอบการปรับวิสัยทัศน์ภาษาอังกฤษ) 

 
พันธกิจ 

1) ผลิตบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพชั้นสูงสาขามัณฑนศิลป์  ให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้านความคิด  
สติปัญญา  และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

2) ส่งเสริมการค้นคว้า  วิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง 
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3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามศักยภาพที่มีอยู่ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเทคนิควิทยาการ  การ
สร้างสรรค์  และการพัฒนาวิถีชีวิตที่เหมาะสมในสังคม 

4) ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย   และการประยุกต์
ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ   ให้ประสานกลมกลืนกับคุณค่าใช้สอยของการออกแบบสมัยใหม่ 

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

 
แผนกลยุทธ์ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
แผนยุทธศาสตร์คณะมัณฑนศิลป์  พ.ศ. 2554–2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

 

เป้าประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑติให้
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการ
สร้างสรรค์งานทางด้านมัณฑนศิลป์ มี
ความรอบรู้ ทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิด 
วินิจฉัย และมคีวามคิดสรา้งสรรค ์ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ 80 ของหลักสูตรได้รับการพัฒนา

ตามมาตรฐานของ สกอ.  
2. ร้อยละ 50 ของหลักสูตรมลีักษณะเชิง

สร้างสรรค ์  
3. ร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา

ปรับปรุงอย่างสร้างสรรค์ต่อจ านวน
หลักสตูรที่ต้องปรับปรุงท้ังหมด   

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

ให้เอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรแบบยืดหยุ่นและหลากหลาย 
มาตรการที่  1.1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
แผนปฏิบัติ (1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์ 

(1.1) โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน 
นโยบายที่  2      การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค ์

กลยุทธ์ที่    2.1  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนให้มลีักษณะเชิงสร้างสรรค์ 
มาตรการที่  2.1.1    พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีความคดิสร้างสรรค์ และน าไปใช้ตอบสนองความ

ต้องการของสังคมได้จริง 
แผนปฏิบัติ (1)  ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรเชิงบูรณาการ ระดับปริญญาตรีและระดับปรญิญาโท 

      (1.1) โครงการหลักสตูรศลิปมหาบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
มาตรการที่  2.1.2  ผลักดันให้มกีารเปิดหลักสูตรใหม่ในลักษณะหลักสูตรสร้างสรรค ์      

 แผนปฏิบัติ (1)  ก าหนดให้หลักสูตรสร้างสรรค์เป็นเง่ือนไขในการเปดิหลักสูตรใหม่ โดยเฉพาะในระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

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

กลยทุธ์ท่ี   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 าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในระดับนานาชาต ิ

   (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  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค ์
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 
: การพัฒนารายละเอียดของรายวชิาให้มีคุณภาพ 

 (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)  ปรับปรุงการจดัการศึกษาของกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปให้นักศกึษามีพื้นความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์และบรูณาการศาสตร ์

  ยุทธศาสตร์ที่   2   การปรับปรุง
และพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ระบบคุณค่าและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าประสงค์  
นักศึกษามีแหล่งเรียนรูร้ะบบคณุคา่และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าไดร้บัรางวัล

ประกาศเกยีรตคิุณยกย่อง ท่ีมีลักษณะเชิง
สร้างสรรค์ คณุธรรม จรยิธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม   170   คน 

นโยบายที่ 5   การปรับปรุงและพัฒนาด้านกิจการนักศกึษาให้มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่   5.1   ส่งเสริมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีศักยภาพ และความเข้มแข็ง 
มาตรการที่  5.1.1 จัดให้มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา องค์กรนักศึกษา และ บคุลากรสาย 
สนับสนุนท่ีเกีย่วขอ้งกับงานกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
แผนปฏิบัติ   (1)  จัดท าแผนพัฒนาดา้นกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
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  (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)  ส่งเสริมให้ผู้น 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
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอ้ือให้
เกิดการเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์  
คณะฯ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และกระตุ้นใหเ้กิดความคิด
สร้างสรรค ์
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. จ านวนแหล่งเรยีนรู้ที่เพิ่มขึ้น หรือ 

พัฒนาให้ตอบสนองกับความต้องการของ
นักศึกษา  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 ให้มีแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ 
และความคิดสร้างสรรค ์
มาตรการที่  7.1.1  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคณะฯ ให้มีศักยภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้  และส่งเสรมิให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
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 
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แผนปฏิบัติ (1)   โครงการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามสี่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปญัหาทาง 
กายภาพหรือสภาพแวดล้อมทุกวิทยาเขตของคณะฯ 

(1.1) โครงการส ารวจความคิดเห็นในการพัฒนาและแก้ปญัหาทางกายภาพ 
หรือสภาพแวดล้อม 

(1.2) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการวิจัยและสร้างสรรค ์

  ยุทธศาสตร์ที่   4   
การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย
เชิงสร้างสรรค ์
 

เป้าประสงค์   
เป็นคณะวิชาวิจัยเชิงสร้างสรรค์  
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดบัชาติ
และนานาชาต/ิการไดร้ับสิทธิบตัรและ
อนุสิทธิบัตรต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งจากภายในและภายนอก
สถาบัน ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ 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/ สร้างสรรค์ 
 (4)  จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการเขียนโครงร่างงานวิจัย (Research Proposal Development 

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 
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แผนปฏิบัติ (1)  สนบัสนุนการท 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 มาใช้
เป็นโจทย์วิจัย หรือเป็นส่วนหน่ึงในการจัดการเรยีน การสอนและการพัฒนาหลักสูตร 
แผนปฏิบัติ (1)  สนับสนุนการท าโครงการวิจัยร่วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการวิชาการ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 5 
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และ
สังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ
อย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์  
เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แกชุ่มชนและ
สังคม  
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ  80 ของโครงการบริการวชิาการ

และวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการ
พัฒนา/แก้ปัญหาและเสรมิสร้างความ
เข้มแข็ง หรือมีการเผยแพร่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หรือส่งเสริมเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
แก่สังคม ชุมชน ประเทศชาต/ินานาชาติ 
ต่อโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

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/กลุ่มเปูาหมายใหม่เพื่อเพิม่รายได้ให้กับคณะ

วิชา 
  (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 
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   (2)  ส่งเสริมและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
(Creative Economy) แก่ชุมชน สังคม 

(2.1) โครงการบริการวิชาการทีม่ีรูปแบบการให้บริการวิชาการที่มีความหลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ชุมชน 

(2.2) โครงการบริการวิชาการทีส่ร้างองค์ความรู้และช่วยเพิ่มรายได้แก่ชุมชน สังคม โดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

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 
ที่คณะฯ มคีวามเชี่ยวชาญหรือมีการบูรณาการร่วมกับสาขาอ่ืนๆ การให้บริการอาจให้เปลา่โดยไมค่ิดคา่บริการ หรืออาจคิด
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ให้ท้ังองค์กรภาครัฐและเอกชน องค์การอิสระ องค์การสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง 
รูปแบบการให้บริการมคีวามหลากหลาย 
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 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลกัษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมท้ัง
การประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและ
เพ่ิมคุณค่าในระดับชาติและนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์  
เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยกุต์ใช้
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมคุณคา่และ
มูลค่าในระดับชาติและนานาชาต ิ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ 80 ของโครงการท านุบ ารงุ

ศิลปวัฒนธรรมเป็นโครงการเพื่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 

2. ร้อยละ 50 ของโครงการท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าความรู้มาประยุกต์ใช้ 
เพื่อรักษาคุณคา่หรือเพิ่มมูลคา่ต่อ
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ทั้งหมด 

นโยบายที่  11   จัดต้ังสถาบันดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่   11.1  จัดตั้งศูนย์ข้อมลูเพื่อการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และมรดกของชาติ 
มาตรการที่  11.1.1  เป็นศูนย์ข้อมูล/เรียนรู้ทางด้านศลิปะการออกแบบ และการสร้างสรรค์ 
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการจดัท าฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านออกแบบและสร้างสรรค ์
กลยุทธ์ที่   11.2  ผลักดันใหม้ีการน าผลงานท่ีจัดการแสดงให้เป็นรปูแบบท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
มาตรการที่  11.2.1  ประสานงานและส่งเสรมิให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแพร่ผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ 
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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)  โครงการส่งเสริมและสนับสนนุให้เกิดความเช่ือมโยงความรู้ท้องถิ่นในเชิงฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบ 

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

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 
   (3)  โครงการอนุรักษ์งานศลิป ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยเชิงสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่   12.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมลูเพื่อการเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรม และมรดกของชาติ 
มาตรการที่  12.3.1  เป็นศูนย์ข้อมูล/เรียนรู้ทางด้านศลิปะการออกแบบ และงานสร้างสรรค์  
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการศูนย์เรยีนรู้ด้วยตนเองทางด้านศิลปะ การออกแบบ งานสร้างสรรค ์

(2) แผนการประชาสมัพันธ์ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการเรยีนรู้ทางศลิปวัฒนธรรมและมรดกของชาติ 
ให้เป็นท่ีรู้จักท้ังในระดับชาติ นานาชาติ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่   7   
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์  
 

เป้าประสงค์ที ่ 1   
บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน  
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ  30  ของบุคลากรทุกระดบั

สามารถสรา้งสรรค์ผลงานตามสายงาน 
เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
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2. ร้อยละ  38  ของอาจารย์ที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

3. ร้อยละ  42 ของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

4. มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ
วิชาการ 

5. ร้อยละ 100 ของบุคลากรสายสนบัสนุน
วิชาการที่ได้รับการพัฒนา 

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/ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษในคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก   

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 

กลยุทธ์ที่   15.2 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุน 
มาตรการที่  15.1.1  สนับสนุนให้บุคลากรไดร้ับการพัฒนาใหม้ีสมรรถนะตรงตามสายงานตลอดจนความส านึก 
รับผิดชอบต่อองค์กร 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดตั้งคณะกรรมการในระดับหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ ศึกษา ศักยภาพในการพัฒนา 

สมรรถนะที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
(2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน 

(1.1)  โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ โดยการฝึกอบรม/ 
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 
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 ยุทธศาสตร์ที ่  8   
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการตามพันธกิจให้มี
ประสิทธิภาพ  
 

เป้าประสงค์ที่  1   
มีระบบสารสนเทศท่ีมีคณุภาพและ
ครอบคลมุในการบริหารจดัการทรพัยากร
และการด าเนินการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยั  

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  
1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารทุกระดับน า

ระบบสารสนเทศมาใช้ในการตดิตาม 
ประเมินผล และตัดสินใจ 

2. ร้อยละ  80  ของบุคลากรทุกระดบัน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
 
 
โครงสร้างการบริหารงานคณะมัณฑนศิลป ์
 

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการภายในคณะมณัฑนศลิป ์
 

 

ภาควิชา 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ภาควิชาการ 
ออกแบบเครือ่งแต่งกาย 

คณะมัณฑนศิลป์ 

ภาควิชา 
ออกแบบตกแต่งภายใน 

ภาควิชา 
ออกแบบนิเทศศิลป์ 

ภาควิชา 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ภาควิชา 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ภาควิชา 
ออกแบบเครือ่งประดับ 

ส านักงาน 
เลขานกุารคณะ 
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 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะมัณฑนศิลป์ (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/ 

คณะกรรมการด าเนินงานบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ 

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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การเรียนการสอน 
 หลักสูตร 

 ในปีการศึกษา 2557 คณะฯ จัดการเรียนการสอนรวม 11 หลักสูตร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา  
ดังนี้  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 7 หลักสูตร (โครงการปกติ 6 หลักสูตรและ
โครงการพิเศษ 1 หลักสูตร) โครงการพิเศษในระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และปริญญาเอก (หลักสูตร
นานาชาติ) 1 หลักสูตร ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยได้
เปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 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  

 
นักศึกษา 
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 

 
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 
 
 การบริหารจัดการ 

งบประมาณ  
คณะฯ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ระดับปริญญาตรี โครงการ

ปกติ และโครงการพิเศษ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีรายรับ - รายจ่ายงบประมาณประจ าปี 
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 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 

 
4. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

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
วิชาการให้มากยิ่งขึ้น 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
ชัดเจนและสรา้งกลไกในการติดตามให้
ครบถ้วนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- มีการระบุในแผนด าเนินงานของภาควิชา ลง
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. 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
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) 
- 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 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
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 
- 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 ้
- โครงการ 

องค์ประกอบท่ี 7 การ
บริหารจดัการ 

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

- มติกรรมการคณะฯ วาระที่คณาจารย์รายงาน
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับความรู้ใหม่ๆ 
หรือรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเสนอ
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
สนับสนุนให้ เกิดสื่อในการเผยแพร่องค์
ความรู้ในหลายรูปแบบ 

ให้ขึ้นเว็บไซต์คณะฯ หรือมีการเผยแพร่ใน
รูปแบบอ่ืนๆ 

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 
2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม : การออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในบ้านพักรับรองในอุทยานแห่งชาติ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวไทย 

 3. ควรสร้างหลักสตูรที่รองรับการเข้าสู่
อาเซียนและระดับสากล 

คณะฯ มีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลกัสูตร
นานาชาติ) 
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5.  วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
 5.1 เพ่ือประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. ) ปี  2553 ก าหนด โดยใช้ เกณฑ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมการประกันคุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 5.2 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ค้นหาจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของคณะมัณฑนศิลป์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร อย่าง
ต่อเนื่อง 
 5.3 น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
 
6.  วิธีการประเมิน 
     6.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมเพ่ือเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจ
เยี่ยม  

โดยศึกษาจากรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี
การศึกษา 2557 และร่วมกันตรวจประเมินตามรายองค์ประกอบของ สกอ. 
 6.2  การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม  
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาเอกสารรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงตาม
รายงานที่ระบุไว้ และการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
ประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพภายใน  
 6.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณาผลการประเมิน
ตนเองของคณะมัณฑนศิลป์ โดยได้เสนอแนะจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ผลการประเมินราย
องค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 6.4  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจาก
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 กับเอกสารอ้างอิงและ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและการด าเนินงานจริง 
 
7.   ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1) 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินด้วยวาจา เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558  แล้ว
เห็นว่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้ง 
5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมิน
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดตามตาราง ป. 1
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ตารางท่ี 2 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของ คณะ
มัณฑนศิลป์ 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 3.01 

23.88 2.17 2.17 2.17 

  11   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 18.18 

21 22.95 1.43 1.43 
  91.5 

 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 42.61 

41 44.81 2.80 2.80 

  91.5 
 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า น้อยกว่า 20 

1,028.74 11.37       

90.5         
1) หาค่าความต่างจากเกณฑ์
มาตรฐาน 

11.37 42.09 0 0   
8 

 
      

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  

6 ข้อ 4 ข้อ 5 3 ปรับแก้จาก 6 ข้อ เป็น 
4 ข้อ ไม่ได้ข้อ 4,5 
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ตารางท่ี 2 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของ คณะ
มัณฑนศิลป์ 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 3 ข้อ 5 3 ปรับแก้จาก 6 ข้อ เป็น 
3 ข้อ ไม่ได้ข้อ 2, 5, 6 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. 2.73 2.07   

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์   

6 ข้อ 4 ข้อ 5 3 ปรับแก้จาก 6 ข้อ เป็น 
4 ข้อ ไม่ได้ข้อ 1,5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  97,876.73 

บาท/คน  

   7,185,048.00  79,392.80 5 3.97 

  90.5 3.97     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 40.00% 

40.20 43.93 5 5 

  91.5 5.49     

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 3.99   
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ตารางท่ี 2 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของ คณะ
มัณฑนศิลป์ 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม     

6 ข้อ 5 ข้อ 5 4 ปรับแก้จาก 6 ข้อ เป็น 
5 ข้อ ไม่ได้ข้อ 5 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 4.00   
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7 ข้อ 6 ข้อ 5 5 ปรับแก้จาก 7 ข้อ เป็น 

6 ข้อ ไม่ได้ข้อ 5 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 3 ข้อ 5 3 
ปรับแก้จาก 7 ข้อ เป็น 
3 ข้อ ไม่ได้ข้อ 1,2, 3 
และ 4 
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ตารางท่ี 2 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของ คณะ
มัณฑนศิลป์ 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ 5 ข้อ 5 4 ปรับแก้จาก 6 ข้อ เป็น 

5 ข้อ ไม่ได้ข้อ 5 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 3.50   

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 3.95 3.11   
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8. ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. 
 ตารางที ่ 3   ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ  
   คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนน ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า  
(I) 

กระบวนการ  
(P) 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์ 

(O) 
คะแนนรวม 

   0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
   4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 1.41 3.00 2.17 2.07 ต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 3.97 3.00 5.00 3.99 ดี 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  4.00  4.00 ดี 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

 5.00  5.00 
ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  การบรหิารจดัการ  3.50  3.50 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

2.05 3.57 3.59 3.11 
พอใช้ 

ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง ดี ดี พอใช้   

 
 
9.  จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 
- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ข้อสังเกตว่า ค่า FTES สูงกว่าค่ามาตรฐาน 
2. เร่งพัฒนาอาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น 
3. ให้ความรู้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เรื่องระบบประกันคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษามีหลายโครงการที่ดี ควรก าหนดแผนเพื่อให้กิจกรรมตอบสนองมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้าน 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
จุดแข็ง 
 - อาจารย์มีผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพด้านงานวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการให้มีจ านวนมากขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรผลักดันให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
- ควรมีระบบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สาธารณชน 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง 
- มีโครงการบริการวิชาการให้กับท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรมีการส ารวจความต้องการของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมก่อนที่จะน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ 
- ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนโครงการในปีต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
- เป็นคณะฯ ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นสถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ปี 2553 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะฯ ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บรรลุผลการท านุบ ารุงและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ได้ผลสัมฤทธิ์ 
- ควรเพิ่มศักยภาพและการสร้างมาตรฐานให้ได้เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องและชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง 
- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
- การบริหารความเสี่ยงไม่เห็นแนวโน้มที่ลดลง 
- การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ควรมองภาพรวมของการบริหารงานใน
ระดับคณะไม่ใช่ในประเด็นย่อย 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- คณะฯ ควรติดตามผลของระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี หากไม่ลดลงควรปรับแนวทางปูองกันความ
เสี่ยงใหม่ 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
 
ข้อเสนอแนะในภาพรวมระดับสถาบัน 

- การคิดต้นทุนต่อหน่วย มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางการคิดต้นทุนต่อหน่วยในระดับหลักสูตร เพ่ือให้
คณะวิชาน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารต่อไป 

 


