




คำนำ

 หนังสือคู�มืออาจารย�เล�มนี ้ จัดทำขึ้นเพื่อเ<นคู�มือให�อาจารย�และบุคลากรสายวิชาการคณะมัณฑนศิลป�ได�

ทราบข�อมูลท่ีเกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใช�ประโยชน�ได�อย�างถูกต�องและเ<นไปในแนวทางเดียวกัน คณะ

มัณฑนศิลป�ได�รวบรวมเนื้อหาสาระที่คาดว�าจะเ<นประโยชน�ต�ออาจารย�ในด�านต�าง  ๆ ได�แก� ข�อมูลที่เกี่ยวกับคณะ

มัณฑนศิลป� อาทิ แผนยุทธศาสตร� แผนจัดการศึกษาสาขาศิลปะการออกแบบ แผนยุทธศาสตร�การวิจัยและสร�างสรรค� 

สรุปสาระของระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ และเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีมีผลบังคับใช�ในZจจุบัน ด�านงาน

กิจการนักศึกษา ด�านการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวข�องกับการเรียนการสอน และภาระงานของอาจารย�

 สำหรับรายละเอียดของระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศฯ หรือเอกสารท่ีอ�างถึงฉบับสมบูรณ� คณะฯ ได�จัดส�ง

ข�อมูลไว�ที่แต�ละภาควิชา และบางส�วนข�อมูลที่เผยแพร�ให�ทราบทั่วไปที ่ www.decorate.su.ac.th เพื่อที่อาจารย�จะ

สามารถค�นหาข�อมูลท่ีเกี่ยวข�องได�เพิมเติม หรืออาจารย�อาจสอบถามหัวหน�างาน และเจ�าหน�าท่ีสำนักงานเลขานุการ

คณะ ผู�รับผิดชอบในแต�ละสายงานได�ตลอดเวลา

 ขอขอบคุณบุคลากรทุกท�านผู�รวบรวมและนำเสนอข�อมูลที่มีประโยชน� และผู�มีส�วนเกี่ยวข�องในการจัดทำ

คู�มืออาจารย�คณะมัณฑนศิลป� มหาวิทยาลัยศิลปากร ไว� ณ โอกาสนี้

 

 (รองศาสตราจารย�เอกชาติ  จันอุไรรัตน�)

 คณบดีคณะมัณฑนศิลป�

 เมษายน 2554
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ประวัติและพัฒนาการคณะมัณฑนศิลป�

 คณะมัณฑนศิลป� ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ด�วยดำริของท�านศาสตราจารย� ศิลป�  

พีระศร ี และได�เhดรับนักศึกษารุ�นแรกสาขาวิชาศิลปตกแต�ง (Decorative Arts) iการศึกษา2499 สำหรับชื่อ “คณะ

มัณฑนศิลป�” มีท่ีมาจากการบัญญัติชื่อภาษาไทยว�า “คณะมัณฑนะศิลป” โดยท�านพระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ)  

ซึ่งต�อมา ได�มีการดำเนินการปรับแก�ให�ถูกต�องกับภาษาเขียนเ<น “คณะมัณฑนศิลป�” ในi พ.ศ.  2517 และท�าน

ศาสตราจารย�ศิลป� พีระศรี ได�จัดสร�างหลักสูตรสาขาวิชาศิลปตกแต�ง 4 i (3 iสำหรับระดับอนุปริญญา และ 4 i

สำหรับระดับปริญญาตรี)  โดยศาสตราจารย�ศิลป� พีระศรี ได�รักษาการในตำแหนงคณบดีคนแรก ขณะท่ีผู�รักษาการใน

ตำแหนงผู�อำนวยการมหาวิทยาลัยศิลปากร (เทียบเท�าอธิการบดีมหาวิทยาลัย)ช�วงเวลานั้น คือ หลวงวิเชียรแพทยาคม 

(อธิบดีกรมศิลปากร)  

 ระหว�าง พ.ศ. 2499-2516 คณะมัณฑนศิลป� ได�จัดการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียวคือ สาขาวิชาศิลปตกแต�ง 

ในเวลานั้นเรียกชื่อสาขาวิชามัณฑนศิลป� เรียกตามชื่อคณะวิชา โดยมีเพียง 2 ระดับการศึกษา คือ ระดับอนุปริญญา 

หลักสูตร 3 i และระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 i ผู�สำเร็จการศึกษาจะได�รับวุฒิอนุปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป�) 

และปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป�) ตามลำดับ

 ต�อมาระหว�างi พ.ศ. 2517-2544 ได�มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร�างหลักสูตรเ<นการจัดการศึกษา

เฉพาะระดับปริญญาตร ี ไม�มีการรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา พร�อมท้ังขยายสาขาวิชาเพิมขึ้น กระท่ังZจจุบันiการ

ศึกษา 2554 คณะมัณฑนศิลป�มีหลักสูตรรวม 14 หลักสูตร เhดสอนระดับปริญญาตร ี 7 สาขาวิชา คือ สาขาการ

ออกแบบภายใน สาขาการออกแบบนิเทศศิลป� สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ� สาขาประยุกตศิลปศึกษา สาขาเครื่อง

เคลือบดินเผา สาขาการออกแบบเครื่องประดับ สาขาการออกแบบเครื่องแต�งกาย (โครงการพิเศษ)  ระดับปริญญาโท-

เอก รวม 6 หลักสูตร โดยในi พ.ศ.2541 ได�เhดสอนระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา คือ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป� 

สาขาประยุกตศิลปศึกษา สาขาเครื่องเคลือบดินเผา i พ.ศ. 2547 เhดสาขาการออกแบบภายใน iการศึกษา 2551 

เhดสอนสาขาวิชาศิลปะการออกแบบระดับปริญญาโท-เอก (หลักสูตรนานาชาติ)  และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�

และในiการศึกษา 2554 เริมเhดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ตามลำดับ
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ปรัชญา 
บัณฑิตคณะมัณฑนศิลป�เ<นผู�มีความรู� ความสามารถในการสร�างสรรค�งานทางด�านมัณฑนศิลป� เ<นผู�รอบรู�

มีทัศนคติอันดีงาม รู�จักคิด วินิจฉัย มีความคิดสร�างสรรค� สามารถพัฒนาตนเอง

มีคุณธรรมและนำคุณประโยชน�มาสู�สังคม

(ผ�านความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป� ครั้งท่ี 8/2553 เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2553)

ปณิธาน 
สร�างบัณฑิตให�มีคุณธรรมและภูมิZญญา ด�วยความคิดสร�างสรรค� ในศิลปวิทยาการ

เพ่ือร�วมพัฒนาสังคมไทยให�ยั่งยืน โดยมุ�งเน�นการผลิตนักออกแบบท่ีมีความรู� 

ความชำนาญในวิชาชีพ และความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีดี

 
(ผ�านความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป� ครั้งท่ี 8/2553 เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2553)

วิสัยทัศน� 
ผู�นำด�านการเรียนรู�และสร�างสรรค�ศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ

The Leader of Learning and Creating International Design Arts

(ผ�านความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป� ครั้งท่ี 8/2553 เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2553

และท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป� ครั้งท่ี 9/2553 เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2553 ให�ความเห็นชอบการปรับวิสัยทัศน�ภาษาอังกฤษ)
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พันธกิจ
 • ผลิตบุคลากรผู�มีความรู�ความสามารถในวิชาชีพชั้นสูงสาขามัณฑนศิลป� ให�เ<นผู�เพียบพร�อมด�านความ

คิด สติZญญา และความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 • ส�งเสริมการค�นคว�า วิจัยและสร�างสรรค�ผลงาน เพ่ือพัฒนาความก�าวหน�าทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง

 • ให�บริการทางวิชาการแก�สังคมตามศักยภาพที่มีอยู� เพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคนิควิทยาการ การ

สร�างสรรค� และการพัฒนาวิถีชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคม

 • ทำนุบำรุงและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย�างยิงในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย และการ

ประยุกต�ศิลปะอันเ<นเอกลักษณ�ของชาติ ให�ประสานกลมกลืนกับคุณค�าใช�สอยของการออกแบบสมัยใหม�

 (ผ�านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป� ครั้งที ่ 8/2553 เมื่อวันที ่ 16  

กันยายน  2553)

วัตถุประสงค�
 • จัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเ<นสำคัญทุกหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร วิธีการสอน และบุคลากรมีการ

พัฒนาอย�างต�อเนื่อง

 • วิจัย สร�างสรรค�ในสาขาวิชามัณฑนศิลป�และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข�อง เพ่ือสร�างองค�ความรู� พัฒนาการเรียน

การสอน และพัฒนาชุมชนสังคม

 • จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพ่ือเผยแพร�องค�ความรู�และเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งชุมชน และร�วมมือ

กับองค�กรภาครัฐ เอกชน หรือวงวิชาชีพ

 • เผยแพร�ผลงานศิลปะการออกแบบของบุคลากรและนักศึกษาท้ังระดับชาติและนานาชาติ

 • ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให�มีประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาการศึกษา  การวิจัยสร�างสรรค�

 • พัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

(ผ�านความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป� ครั้งท่ี 8/2553 เมื่อวันท่ี 16  กันยายน  2553)
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แผนยุทธศาสตร�คณะมัณฑนศิลป� พ.ศ. 2554 – 2563

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร�ท่ี 1

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน�นให�ผู�เรียนมีความคิดสร�างสรรค�

เป�าประสงค� เพ่ือผลิตบัณฑิตให�เ<นผู�มีความรู� ความสามารถในการสร�างสรรค�งานทางด�านมัณฑนศิลป� 

 มีความรอบรู� ทัศนคติอันดีงาม รู�จักคิด วินิจฉัย และมีความคิดสร�างสรรค� 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร� • ร�อยละของหลักสูตรได�รับการพัฒนาตามมาตรฐานของ สกอ. 

 • ร�อยละของหลักสูตรมีลักษณะเชิงสร�างสรรค�

 • ร�อยละของหลักสูตรท่ีได�รับการพัฒนาปรับปรุงอย�างสร�างสรรค�ต�อจำนวนหลักสูตร

 ท่ีต�องปรับปรุงท้ังหมด  

 • ร�อยละ ของผู�สำเร็จการศึกษาได�งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา 1 i

นโยบายท่ี 1 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ.

กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

1.1 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน

การสอนเพ่ือให�ผู�เรียนมีความคิด

สร�างสรรค�

1.1.1 จัดให�มีระบบและกลไกในการ

ส�งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน

(1) จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรให�ได�

ตามเกณฑ�มาตรฐาน สกอ.

• แต�งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต�างๆ 

ของคณะ

• ส�งเสริม/สนับสนุนให�มีการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน

• ทบทวนและปรับระเบียบ/ข�อบังคับ

ท่ีเกี่ยวข�องกับการจัดการเรียนการ

สอนให�เอื้อต�อการพัฒนาหลักสูตร

แบบยืดหยุ�นและหลากหลาย

1.1 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน

การสอนเพ่ือให�ผู�เรียนมีความคิด

สร�างสรรค�

1.1.2 ส�งเสริมให�มีการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน�นผู�เรียนเ<นสำคัญ

(1) ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน

การจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย�โครงการoกอบรมด�านการ

จัดการเรียนการสอน

นโยบายท่ี 2 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให�มีลักษณะเชิงสร�างสรรค�
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กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

2.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนให�มีลักษณะเชิง

สร�างสรรค�

2.1.1 พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ

ท่ีส�งเสริมให�ผู�เรียนมีความคิด

สร�างสรรค� และนำไปใช�ตอบสนอง

ความต�องการของสังคมได�จริง

(1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเชิง

บูรณาการ ระดับปริญญาตรีและ

ระดับปริญญาโท

• โครงการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบเครื่อง

ประดับ

2.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนให�มีลักษณะเชิง

สร�างสรรค�

2.1.2 ผลักดันให�มีการเhดหลักสูตร

ใหม�ในลักษณะหลักสูตรสร�างสรรค�

(1) กำหนดให�หลักสูตรสร�างสรรค�

เ<นเงื่อนไขในการเhดหลักสูตรใหม� 

โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา

• โครงการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาศิลปะการออกแบบ

• โครงการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาการบริหารจัดการการ

ออกแบบ

• โครงการหลักสูตรศิลปดุษฎี

บัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ 

(ไทย)

2.2 ส�งเสริมให�เกิดความร�วมมือใน

การจัดการเรียนการสอนกับหนวย

งานภายนอกท้ังในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ

2.2.1 สร�างความร�วมมือจากทุกภาค

ส�วนในการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบสหกิจศึกษา

(1) จัดทำแผนความร�วมมือสหกิจ

ศึกษาระหว�างคณะวิชากับหนวยงาน

ภาครัฐ/เอกชน

2.2 ส�งเสริมให�เกิดความร�วมมือใน

การจัดการเรียนการสอนกับหนวย

งานภายนอกท้ังในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ
2.2.2 ส�งเสริมสนับสนุนให�มีความ

ร�วมมือและการแลกเปล่ียนทาง

วิชาการกับสถาบัน องค�กรและ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนใน

ระดับชาติและนานาชาติ ในการ

จัดการเรียนการสอนร�วมกัน

(1) จัดทำข�อตกลงความร�วมมือทาง

วิชาการกับสถาบันการศึกษาอื่นใน

ระดับนานาชาติ

(2) ส�งเสริมสนับสนุนการให�เกิดการ

แลกเปล่ียนทางด�านวิชาการ

9



นโยบายท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต

กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

3.1 พัฒนาระบบและกลไกการ

ติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต

3.1.1 จัดให�มีระบบการติดตามและ

ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานหลักสูตร

(1) จัดทำฐานข�อมูลการติดตามและ

ประเมินคุณภาพบัณฑิต

• สำรวจภาวะการมีงานทำของ

บัณฑิต

นโยบายท่ี 4 พัฒนาระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

4.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือให�ผู�เรียนมีความคิดสร�างสรรค�

4.1.1 พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือส�งเสริมให�ผู�เรียนมีความคิด

สร�างสรรค�และนำไปใช�ตอบสนอง

ความต�องการของสังคมได�จริง

(1) กำหนดให�มีหนวยงาน/คณะ

กรรมการส�งเสริมและพัฒนาด�าน

การเรียนการสอน 

(2) สำรวจภาวะการมีงานทำของ

บัณฑิตและความพึงพอใจของผู�จ�าง

งาน

4.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือให�ผู�เรียนมีความคิดสร�างสรรค�

4.1.2 ส�งเสริมให�มีการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน�นผู�เรียนเ<นสำคัญ

(1) กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค�ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร

• ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห�งชาติ พ.ศ. 2552 : การพัฒนา

รายละเอียดของรายวิชาให�มี

คุณภาพ

(2) พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน�น

เพิมทักษะภาษาต�างประเทศ 

เทคโนโลยี และการเรียนรู�ด�วย

ตนเอง

• จัดทำรายวิชาพ้ืนฐานและ เรื่อง

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษา รายวิชาศึกษาท่ัวไปใน 

รูปแบบ E-learning

• โครงการศูนย�เรียนรู�ด�วยตนเอง 

คณะมัณฑนศิลป�
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กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

4.1.3 พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ

ท่ีส�งเสริมให�ผู�เรียนมีความคิด

สร�างสรรค� และนำไปใช�ตอบสนอง

ความต�องการของสังคม

(1) พัฒนากลุ�มรายวิชาศึกษาท่ัวไป

ให�เ<นไปตามปรัชญาการศึกษาของ

วิชาศึกษาท่ัวไป

• ปรับปรุงการจัดการศึกษาของกลุ�ม

รายวิชาศึกษาท่ัวไปให�นักศึกษามี

พ้ืนความรู�และความคิดสร�างสรรค�

และบูรณาการศาสตร�

ยุทธศาสตร�ท่ี 2

การปรับปรุงและพัฒนาด�านกิจการนักศึกษาเ<นแหล�งเรียนรู�ระบบคุณค�าและมีความรับผิดชอบต�อสังคม

เป�าประสงค� นักศึกษามีแหล�งเรียนรู�ระบบคุณค�าและความรับผิดชอบต�อสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร� จำนวนนักศึกษาหรือศิษย�เก�าได�รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย�อง ท่ีมีลักษณะ

 เชิงสร�างสรรค� คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต�อสังคม

นโยบายท่ี 5 การปรับปรุงและพัฒนาด�านกิจการนักศึกษาให�มีความเข�มแข็ง

กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

5.1 ส�งเสริมการดำเนินงานด�าน

กิจการนักศึกษาอย�างเ<นรูปธรรม มี

ศักยภาพ และความเข�มแข็ง

5.1.1 จัดให�มีระบบและกลไกการ

พัฒนาศักยภาพผู�นำนักศึกษา 

องค�กรนักศึกษา และบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีเกี่ยวข�องกับงานกิจการ

นักศึกษาอย�างเ<นรูปธรรม

(1) จัดทำแผนพัฒนาด�านกิจการ

นักศึกษาอย�างเ<นรูปธรรม

• แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะ

มัณฑนศิลป� ประจำi

(2) จัดกิจกรรมสร�างความร�วมมือ

ภายในระหว�างฝ�ายกิจการนักศึกษา 

คณะวิชา สภานักศึกษา และสโมสร

นักศึกษา

• โครงการท่ีเกี่ยวข�องกับกิจกรรม

นักศึกษา โดยคณะกรรมการ

นักศึกษา
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กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

5.1.2 จัดสรรทรัพยากร สำหรับการ

พัฒนานักศึกษาให�สอดคล�องกับเป�า

หมายการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีความคิด

สร�างสรรค�  คุณธรรม จริยธรรมต�อ

สังคม 

(1) กำหนดหลักเกณฑ�ให�มีการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินงาน

ด�านกิจการนักศึกษาอย�างชัดเจน

• การสำรวจความต�องการ

ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนานักศึกษา

• จัดสรรงบประมาณประจำi

สำหรับกิจกรรมนักศึกษา

5.1.3 สร�างเครือข�ายความร�วมมือ

ผู�นำนักศึกษากับสถาบันการศึกษา

อื่น/ระหว�างคณะวิชา 

(1) ส�งเสริมให�ผู�นำนักศึกษาสร�าง

เครือข�ายความร�วมมือผู�นำนักศึกษา

กับสถาบันการศึกษาอื่น

• โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและ

ปฏิบัติการสาขาวิชาของคณะวิชา

กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

5.2 เสริมสร�างนักศึกษาให�มี

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ

5.2.1 สนับสนุนการจัดโครงการ/

กิจกรรมด�านคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

(1) ส�งเสริมการพัฒนานักศึกษาให�มี

คุณธรรม จริยธรรมควบคู�กับการ

พัฒนาด�านวิชาการและวิชาชีพ

• โครงการกิจกรรมนักศึกษา ด�าน

คุณธรรม จริยธรรม ด�านวิชาการ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ

• โครงการกิจกรรมประกวดแข�งขัน

ด�านศิลปะการออกแบบ

ยุทธศาสตร�ท่ี 3

การพัฒนาสภาพแวดล�อมทางการศึกษาท่ีเอื้อให�เกิดการเรียนรู� และความคิดสร�างสรรค�

เป�าประสงค� คณะฯมีสภาพแวดล�อมท่ีเอื้อต�อการเรียนรู�และกระตุ�นให�เกิดความคิดสร�างสรรค�

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร� • จำนวนแหล�งเรียนรู�ท่ีเพิมขึ้น หรือพัฒนาให�ตอบสนองกับความต�องการของนักศึกษา

 • ร�อยละของนักศึกษามีความพึงพอใจในแหล�งเรียนรู�

 • จำนวนโครงการท่ีส�งเสริมให�บุคลากร/นักศึกษามีส�วนร�วมในการพัฒนาและแก�ไข

 สภาพแวดล�อมของคณะ

นโยบายท่ี 6 บริหารจัดการพ้ืนท่ีและสภาพแวดล�อมทางการศึกษา ให�มีแหล�งเรียนรู�ท่ีเอื้อให�เกิดการเรียนรู�

 และความคิดสร�างสรรค�
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นโยบายท่ี 7  พัฒนาแหล�งเรียนรู�และสภาพแวดล�อมทางการศึกษา

กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

7.1 บริหารจัดการพ้ืนท่ีและสภาพ

แวดล�อมทางการศึกษา ให�มีแหล�ง

เรียนรู�ท่ีเอื้อให�เกิดการเรียนรู�และ

ความคิดสร�างสรรค�

7.1.1 พัฒนาสภาพแวดล�อมทางการ

ศึกษาของคณะฯ ให�มีศักยภาพ เอื้อ

ต�อการเรียนรู�และส�งเสริมให�เกิด

ความคิดสร�างสรรค�ของนักศึกษา

(1) จัดพ้ืนท่ีเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�

อย�างสร�างสรรค�

• สำรวจความต�องการประสิทธิภาพ

แหล�งเรียนรู�ของนักศึกษา

7.2 สนับสนุนส่ือ อุปกรณ�และ

ทรัพยากรต�างๆ ท่ีเ<นประโยชน�ต�อ

การเรียนรู�ของนักศึกษา

7.2.1 พัฒนาทรัพยากรด�าน

เทคโนโลยีสารสนเทศให�มี

ประสิทธิภาพ มีความเพียงพอต�อ

การใช�งานและมีความทันสมัย

(1) จัดหาส่ือ อุปกรณ�และทรัพยากร

ต�าง ๆ ท่ีเ<นประโยชน�ต�อการเรียนรู�

ของนักศึกษา

• โครงการจัดหาส่ือ อุปกรณ�และ

ทรัพยากรต�าง ๆ ท่ีเ<นประโยชน�

ต�อการเรียนรู�ของนักศึกษา

7.2.2 ส�งเสริมให�บุคลากรและ

นักศึกษามีส�วนร�วมในการพัฒนาและ

แก�Zญหาทางกายภาพหรือสภาพ

แวดล�อมท้ังสองวิทยาเขตของคณะฯ 

ให�เ<นแบบอย�างท่ีดีของสังคม

(1) โครงการส�งเสริมให�บุคลากรและ

นักศึกษามีส�วนร�วมในการพัฒนาและ

แก�Zญหาทางกายภาพหรือสภาพ

แวดล�อมทุกวิทยาเขตของคณะฯ

• โครงการสำรวจความคิดเห็นใน

การพัฒนาและแก�Zญหาทาง

กายภาพหรือสภาพแวดล�อม

• โครงการส�งเสริมการใช�พลังงานให�

เกิดประโยชน�สูงสุด

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการวิจัยและสร�างสรรค�

ยุทธศาสตร�ท่ี 4

การสร�างความเ<นเลิศด�านการวิจัยเชิงสร�างสรรค�

เป�าประสงค� เ<นคณะวิชาวิจัยเชิงสร�างสรรค� สาขาศิลปะการออกแบบ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร� • ร�อยละของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ท่ีมีการตีพิมพ�หรือเผยแพร�ในระดับชาติและ

 นานาชาติ/การได�รับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรต�ออาจารย�ประจำและนักวิจัยประจำ

 • จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ท้ังจากภายในและภายนอกสถาบัน 

 ต�ออาจารย�ประจำและนักวิจัยประจำ  บาท/i

 • ร�อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ท่ีนำไปใช�ประโยชน�ในการแก�ไขZญหา/พัฒนา

 สังคมได�ต�อผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ท้ังหมด
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นโยบายท่ี 8 ผลักดันและพัฒนาผลงานวิจัยและสร�างสรรค�ของคณะฯ

กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

8.1 ส�งเสริม และผลักดันให�เกิดงาน

วิจัยเชิงสร�างสรรค� นวัตกรรม และ

การนำไปใช�ประโยชน�

8.1.1 จัดให�มีระบบและกลไกในการ

พัฒนาศักยภาพการวิจัย/สร�างสรรค�

และเผยแพร�งานวิจัย/สร�างสรรค�

(1) จัดทำแผนแม�บทการวิจัย/

สร�างสรรค�ให�สอดคล�องกับแผน

แม�บทการวิจัยของมหาวิทยาลัย

• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

ระดมความคิดเห็นเรื่อง การ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการคณะฯ

(2) กำหนดนโยบายให�มีการทำงาน

วิจัยเชิงบูรณาการ

• โครงการแสดงนิทรรศการผลงาน

สร�างสรรค�ของคณาจารย�ประจำ

คณะฯ

(3) สนับสนุนงบประมาณoกอบรม

เขียนโครงร�างงานวิจัยเพ่ือขอรับทุน

สนับสนุนจากภายนอกและได�รับการ

ตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติ/

นานาชาติ

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

เขียนข�อเสนอโครงการวิจัย/

สร�างสรรค�

(4) จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการ

เขียนโครงร�างงานวิจัย (Research  

Proposal Development Grant)  

สำหรับการเสนอขอทุนสนับสนุนจาก

แหล�งทุนภายนอก

(5) สนับสนุนงบประมาณในการแปล

ผลงานวิจัยเ<นภาษาต�างประเทศ

เพ่ือตีพิมพ�เผยแพร�เ<นภาษาต�าง

ประเทศเพ่ือตีพิมพ�เผยแพร�ใน

วารสารระดับนานาชาติ

(6) จัดสรรทุนพัฒนาผลงานวิจัย/

งานสร�างสรรค�
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กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

(7) สนับสนุนเงินรางวัลให�อาจารย�ท่ี

สามารถผลิตผลงานวิจัย/สร�างสรรค�

ท่ีได�รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร

(8) สนับสนุนค�าใช�จ�ายในการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

(9) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการจัด

ทำ/เผยแพร�โครงการวิจัย/สร�างสรรค�       

(10) จัดสรรงบประมาณสนับสนุน

เฉพาะนักวิจัยรุ�นใหม�

8.2 สร�างเครือข�ายความร�วมมือกับ

หนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและ

เอกชนเพ่ือแสวงหาแหล�งทุนใหม� ๆ

8.2.1 ส�งเสริมให�มีการทำสัญญา

ความร�วมมือกับหนวยงานภายนอกท่ี

มีทุนสนับสนุนการทำวิจัย

(1) สนับสนุนการทำโครงการวิจัย

ร�วมกับภาครัฐและเอกชน

(2) แสวงหาความร�วมมือทางด�าน

การวิจัยกับมหาวิทยาลัย/หนวยงาน

ระดับนานาชาติ

• โครงการสาธิตการใช�วัสดุก�อสร�าง

ในการออกแบบตกแต�งภายใน

ท่ีพักอาศัยโดยใช�แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือกรณีศึกษา บ�านเอื้อ

อาทร รังสิตคลองสาม ปทุมธานี

• โครงการถ�ายทอดองค�ความรู�เพ่ือ

การวิจารณ�งานทางการออกแบบ

พ้ืนท่ีภายใน

• การนำเสนอภาพลักษณ�เครื่อง

ประดับไทยสู�เวทีแฟชั่นระดับ

สากล : โครงการสร�างตราสินค�า

เครื่องประดับชาติพันธุ�ร�วมสมัยท่ี

มีรากฐานจากภูมิZญญาท�องถิน

• การออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ�ต�นแบบจากผือวัสดุ

ธรรมชาติในท�องถิน

• การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรูป

พลาสติกแผ�นระบบสูญญากาศ

เพ่ือการสาธิตและสร�างต�นแบบ

ผลิตภัณฑ� 
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กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

8.2.2 สนับสนุนให�นำZญหาหรือ

ความต�องการของกลุ�มอุตสาหกรรม

หรือธุรกิจและชุมชนหรือสังคม มาใช�

เ<นโจทย�วิจัย หรือเ<นส�วนหนึ่งใน

การจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนาหลักสูตร

(1) สนับสนุนการทำโครงการวิจัย

ร�วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร�ท่ี 5

การสร�างความเข�มแข็งให�ชุมชน และสังคมโดยการให�บริการทางวิชาการอย�างเ<นระบบและ ต�อเนื่อง

พร�อมท้ังเผยแพร�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป�าประสงค� เ<นแหล�งถ�ายทอดองค�ความรู�แก�ชุมชนและสังคม 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร� • ร�อยละของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต�องการพัฒนา/

 แก�Zญหาและเสริมสร�างความเข�มแข็ง หรือมีการเผยแพร�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 หรือส�งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค� (Creative Economy) แก�สังคม ชุมชน ประเทศชาติ/

 นานาชาติ ต�อโครงการบริการวิชาการท้ังหมด

 • ร�อยละของผู�รับบริการมีความพึงพอใจ

นโยบายท่ี 9 ปรับและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด�านการบริการวิชาการให�มีลักษณะเชิงรุก

กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

9.1 สร�างความเข�มแข็งด�านการ

บริการวิชาการให�เ<นกลไกในการ

สร�างรายได�ของคณะ

9.1.1 ปรับบทบาท ระบบการบริหาร

จัดการใหม� และแผนดำเนินงานด�าน

การบริการวิชาการให�มีลักษณะเชิง

รุก ให�เ<นแหล�งสร�างรายได�ของ

คณะวิชา 

(1) ปรับโครงสร�าง/กระบวนงานใน

เชิงรุก โดยหาช�องทาง/กลุ�มเป�า

หมายใหม�เพ่ือเพิมรายได�ให�กับคณะ

วิชา

• โครงการศูนย�นวัตกรรม คณะ

มัณฑนศิลป�

(2) แสวงหาแหล�งทุนและความร�วม

มือกับทุกภาคส�วนในการให�บริการ

วิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย
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นโยบายท่ี 10 การให�บริการวิชาการเพ่ือสร�างความเข�มแข็งแก�ชุมชน

กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

10.1 ให�บริการวิชาการท่ีสร�างคุณค�า

แก�มหาวิทยาลัยและเพิมคุณค�าแก�

ชุมชนให�เข�มแข็งและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น โดยมีรูปแบบการให�บริการ

วิชาการท่ีมีความหลากหลาย

10.1.1 พัฒนาการให�บริการวิชาการ

โดยพัฒนามาจากงานวิชาการหรือ

งานวิจัยของคณะ รวมท้ังมีรูปแบบ

การให�บริการวิชาการท่ีมีความหลาก

หลาย ตอบสนองความต�องการ

พัฒนาและเสริมสร�างความเข�มแข็ง

ให�ชุมชน 

(1) จัดทำแผนงานการให�บริการ

วิชาการท่ีสอดคล�องกับความ

ต�องการของชุมชน สังคม โดย

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และนำไป

สู�การเกิดรายได�ชุมชน

• โครงการสำรวจความต�องการ

เกี่ยวกับบริการวิชาการและ

วิชาชีพท่ีตอบสนองความต�องการ

พัฒนา/แก�ไขZญหาของชุมชน

สังคม

(2) ส�งเสริมและเผยแพร�ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง หรือส�งเสริม

เศรษฐกิจสร�างสรรค� (Creative 

Economy) แก�ชุมชน สังคม

• โครงการบริการวิชาการท่ีมีรูปแบบ

การให�บริการวิชาการท่ีมีความ

หลากหลาย ตอบสนองความ

ต�องการพัฒนา และเสริมสร�าง

ความเข�มแข็งให�ชุมชน

• โครงการบริการวิชาการท่ีสร�าง

องค�ความรู�และช�วยเพิมรายได�แก�

ชุมชน สังคม โดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

10.2 พัฒนาระบบและกลไกการจัด

เก็บและติกตามข�อมูลด�านการให�

บริการวิชาการ

10.2.1 จัดให�มีระบบการจัดเก็บและ

ติดตามข�อมูลด�านการให�บริการ

วิชาการ

(1) จัดทำฐานข�อมูลด�านการให�

บริการวิชาการ

10.3 พัฒนาคุณภาพงานบริการ

วิชาการให�เข�มแข็งและสร�างงานวิจัย

ท่ีสามารถนำไปใช�บริการวิชาการได

10.3.1 สนับสนุนการจัดทำโครงการ

วิจัยท่ีตอบสนองกับความต�องการ

พัฒนา/แก�Zญหาของชุมชน

(1) จัดโครงการบริการวิชาการ ท่ี

ตอบสนองกับความต�องการพัฒนา/

แก�ไขZญหาของชุมชน

10.4 มีการประเมินผลการดำเนิน

งานจากการให�บริการวิชาการเพ่ือ

ปรับปรุงการดำเนินงานให�ดีขึ้น

10.4.1 จัดให�มีระบบการประเมินผล

การดำเนินงานจากการให�บริการ

วิชาการ

(1) โครงการประเมินผลการดำเนิน

งานจากการให�บริการวิชาการ
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กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

10.5 ให�บริการวิชาการแก�ชุมชน 

สังคมและประเทศชาติในรูปแบบต�าง 

ๆ ตามความถนัดและในด�านท่ีคณะ

มีความเชี่ยวชาญหรือมีการบูรณา

การร�วมกับสาขาอื่นๆ การให�บริการ

อาจให�เปล�าโดยไม�คิดค�าบริการ หรือ

อาจคิดค�าใช�จ�ายตามความเหมาะสม 

ให�ท้ังองค�กรภาครัฐและเอกชน

องค�การอิสระ องค�การสาธารณะ 

ชุมชน และสังคมโดยกว�าง รูปแบบ

การให�บริการมีความ

หลากหลาย

10.5.1 ให�บริการวิชาการแก�ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบ

ต�างๆ ตามความถนัด และในด�านท่ี

คณะวิชามีความเชี่ยวชาญหรือมี  

การบูรณาการร�วมกับสาขาอื่น ๆ

(1) โครงการบริการวิชาการในรูป

แบบท่ีหลากหลายตามความถนัดใน

ด�านท่ีคณะมีความเชี่ยวชาญ หรือมี

การบูรณาการกับสาขาอื่น ๆ 

10.5 ให�บริการวิชาการแก�ชุมชน 

สังคมและประเทศชาติในรูปแบบต�าง 

ๆ ตามความถนัดและในด�านท่ีคณะ

มีความเชี่ยวชาญหรือมีการบูรณา

การร�วมกับสาขาอื่นๆ การให�บริการ

อาจให�เปล�าโดยไม�คิดค�าบริการ หรือ

อาจคิดค�าใช�จ�ายตามความเหมาะสม 

ให�ท้ังองค�กรภาครัฐและเอกชน

องค�การอิสระ องค�การสาธารณะ 

ชุมชน และสังคมโดยกว�าง รูปแบบ

การให�บริการมีความ

หลากหลาย

10.5.2 ให�บริการวิชาการโดยคิดค�า

ใช�จ�ายตามความเหมาะสม ท้ัง

องค�กรภาครัฐและเอกชน องค�กร

อิสระ องค�กรสาธารณะ ฯลฯ

(1) โครงการบริการวิชาการท่ีจัดให�

ชุมชน และสังคม โดยไม�คิดค�าใช�

จ�าย (โครงการจากงบประมาณ

แผ�นดิน)

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร�ท่ี 6

การอนุรักษ�และส�งเสริมเอกลักษณ�ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

รวมท้ังการประยุกต�ใช�เพ่ือรักษาคุณค�าและเพิมคุณค�าในระดับชาติและนานาชาติ

เป�าประสงค� เ<นผู�นำในการอนุรักษ�และประยุกต�ใช�ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือเพิมคุณค�าและมูลค�าในระดับ

 ชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร� • ร�อยละของโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเ<นโครงการเพ่ือการอนุรักษ�และส�งเสริม

 เอกลักษณ�ของชาติ

 • ร�อยละของโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีนำความรู�มาประยุกต�ใช�เพ่ือรักษา

 คุณค�าหรือเพิมมูลค�าต�อโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้ังหมด

นโยบายท่ี 11 จัดตั้งสถาบันด�านศิลปะและวัฒนธรรม

กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

11.1 จัดตั้งศูนย�ข�อมูลเพ่ือการเรียน

รู�ทางศิลปะ วัฒนธรรม และมรดก

ของชาติ

11.1.1 เ<นศูนย�ข�อมูล/เรียนรู�ทาง

ด�านศิลปะการออกแบบ และการ

สร�างสรรค�

(1) โครงการจัดทำฐานข�อมูลด�าน

ศิลปะและวัฒนธรรม ด�านออกแบบ

และสร�างสรรค�
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กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

11.2 ผลักดันให�มีการนำผลงานท่ี

จัดการแสดงให�เ<นรูปแบบท่ีสามารถ

นำมาใช�ประโยชน�

11.2.1 ประสานงานและส�งเสริมให�มี

การปรับเปล่ียนวิธีการเผยแพร�ผล

งานศิลปะและงานสร�างสรรค�

(1) แสวงหาความร�วมมือ และแหล�ง

ทุนจากภายนอก

นโยบายท่ี 12 อนุรักษ�และส�งเสริมเอกลักษณ�ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

12.1 มีระบบและกลไกควบคุมการ

ดำเนินงานด�านการทำนุบำรุงศิลป

วัฒนธรรมให�เ<นไปอย�างมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

12.1.1 จัดให�มีระบบและกลไกเพ่ือ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ี

สอดคล�องกับอัตลักษณ�ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร และมี

ประโยชน�โดยตรงต�อชุมชน

(1) แผนงานการดำเนินงานด�านการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสอดคล�อง

กับอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร และมีประโยชน�โดยตรงต�อ

ชุมชน

12.1 มีระบบและกลไกควบคุมการ

ดำเนินงานด�านการทำนุบำรุงศิลป

วัฒนธรรมให�เ<นไปอย�างมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

12.1.2 มีการบูรณาการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมเข�ากับงานวิจัย และ

การบริการวิชาการ แต�ละสาขาวิชา

(1) โครงการทำนุบำรุงศิลป

วัฒนธรรม มีการบูรณาการเข�ากับ

งานวิจัยและงานบริการวิชาการ

12.2 พัฒนามาตรฐานการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 5 ด�าน ได�แก� 

มาตรฐานด�านนโยบาย ด�านการส�ง

เสริม ด�านการสนับสนุน ด�านการ

สร�างมาตรฐาน และด�านการเผย

แพร�ศิลปวัฒนธรรม เ<นไปอย�างมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

12.2.1 เชื่อมโยงความรู�ท�องถินสู�

สากลอันจะเ<นกลไกในการr�นฟู 

อนุรักษ� สืบสาน พัฒนา

(1) โครงการส�งเสริมและสนับสนุน

ให�เกิดความเชื่อมโยงความรู�ท�องถิน

ใน เชิงr�นฟู อนุรักษ� สืบสาน พัฒนา  

เช�น โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ�

ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ 

ศาสนา ภาษา ศิลปกรรม การละเล�น 

การแต�งกาย วิถีชีวิต  ฯลฯ โดย

ความร�วมมือทางด�านศิลปะ และ

วัฒนธรรมกับภาครัฐและเอกชน ท้ัง

ระดับท�องถิน ระดับชาติ และ

นานาชาติ

12.2 พัฒนามาตรฐานการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 5 ด�าน ได�แก� 

มาตรฐานด�านนโยบาย ด�านการส�ง

เสริม ด�านการสนับสนุน ด�านการ

สร�างมาตรฐาน และด�านการเผย

แพร�ศิลปวัฒนธรรม เ<นไปอย�างมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

12.2.2 เผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมร�วม

สมัยในเชิงสร�างสรรค� 

(1) โครงการเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม

ร�วมสมัยในเชิงสร�างสรรค� เช�น 

ศิลปะวัฒนธรรมในยุคใหม� ด�วย

ระบบดิจิตอล
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กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

12.2.3 ส�งเสริมภูมิZญญาไทย/

ภูมิZญญาท�องถิน ให�เ<นรากฐาน

การพัฒนาองค�ความรู�ท่ีดีขึ้น

(1) โครงการส�งเสริมสนับสนุนให�เกิด

ความรู� ความเข�าใจ และตระหนักใน

ความสำคัญของภูมิZญญาไทย/

ภูมิZญญาท�องถิน สามารถนำมา

พัฒนา ให�เกิดรายได�ให�กับท�องถิน

12.2.4 สนับสนุนและส�งเสริมให�มี

การนำศิลปะและวัฒนธรรมมาใช�ใน

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร�างสรรค� 

(Creative Economy)

(1) โครงการด�านการออกแบบส่ือ 

สิงพิมพ� โฆษณา การตกแต�งและ

การก�อสร�างเชิงสร�างสรรค�

(2) โครงการผลิตวัสดุเชิงสร�างสรรค�

(3) โครงการอนุรักษ�งานศิลป�และ

สืบสานวัฒนธรรมไทยเชิงสร�างสรรค�

12.3 จัดตั้งศูนย�ข�อมูลเพ่ือการเรียน

รู�ทางศิลปะวัฒนธรรม และมรดก

ของชาติ

12.3.1 เ<นศูนย�ข�อมูล/เรียนรู�ทาง

ด�านศิลปะการออกแบบ และงาน

สร�างสรรค� 

(1) โครงการศูนย�เรียนรู�ด�วยตนเอง

ทางด�านศิลปะ การออกแบบ งาน

สร�างสรรค�

• แผนการประชาสัมพันธ�ศูนย�เรียนรู�

ด�วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู�ทางศิลป

วัฒนธรรมและมรดกของชาติ ให�เ<น

ท่ีรู�จักท้ังในระดับชาติ นานาชาติ

12.3.2 สร�างเครือข�ายความร�วมมือ

ทางด�านศิลปะและวัฒนธรรมกับภาค

รัฐและเอกชน ท้ังระดับท�องถิน 

ระดับชาติ และนานาชาติ

(1) โครงการเครือข�ายสารสนเทศ

ด�านศิลปะและการออกแบบ
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 ด�านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร�ท่ี 7

การบริหารจัดการองค�กรอย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการเ<มหาวิทยาลัยแห�งการสร�างสรรค�

เป�าประสงค�ท่ี 1 บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร� • ร�อยละของบุคลากรทุกระดับสามารถสร�างสรรค�ผลงานตามสายงาน เพ่ือการพัฒนา

 องค�กรอย�างมีประสิทธิภาพต�อจำนวนบุคลากรท้ังหมด

 • ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด

 • ร�อยละของอาจารย�ท่ีมีตำแหนงทางวิชาการต�อจำนวนอาจารย�ประจำท้ังหมด 

 มีแผนพัฒนาบุคลากรสายบริหารและปฏิบัติการ

 • ร�อยละของบุคลากรสายบริหารและปฏิบัติการท่ีได�รับการพัฒนา

นโยบายท่ี 13   การปรับปรุงระเบียบ/ข�อบังคับ

นโยบายท่ี 14 การปรับโครงสร�างการบริหาร/สำนักงานฯ ให�เอื้อต�อการบริหารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ

นโยบายท่ี 15  การพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

15.1 พัฒนาขีดความสามารถและ

สมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ

15.1.1 ส�งเสริมและสนับสนุนให�

อาจารย�มีคุณวุฒิเพิมสูงขึ้นอีก   

ร�อยละ 5 ต�อi

(1) จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต�อ

ระดับปริญญาเอกของบุคลากรสาย

วิชาการ 

(2) ให�ความสำคัญกับการบรรจุ

บุคลากรกรคุณวุฒิระดับปริญญา

เอกเ<นลำดับต�น จัดจ�างอาจารย�

ประเภทลูกจ�างชั่วคราว/ผู�มีความรู�

ความสามารถพิเศษในคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอก

15.1 พัฒนาขีดความสามารถและ

สมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ

15.1.2 สร�างแรงจูงใจให�กับผู�ท่ีมี

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก

(1) จัดสวัสดิการ/กำหนดค�า

ตอบแทนท่ีจูงใจ

15.1 พัฒนาขีดความสามารถและ

สมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ

15.1.3 ส�งเสริมและสนับสนุนให�

อาจารย�เข�าสู�ตำแหนงทางวิชาการใน

สัดส�วนเพิมสูงขึ้น

(1) ส�งเสริมและกำกับดูแลการขอ

ตำแหนงทางวิชาการ เตรียมความ

พร�อมการเข�าสู�ตำแหนงทางวิชาการ

สำหรับอาจารย�บรรจุใหม�
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กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

15.1.4 สร�างแรงจูงใจให�อาจารย�เข�า

สู�ตำแหนงทางวิชาการในสัดส�วนเพิม

สูงขึ้น

(1) ให�เงินรางวัลพิเศษสำหรับผู�ท่ีเข�า

สู�ตำแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

(เฉพาะตำแหนงศาสตราจารย�)

(2) กำหนดแนวทางการเข�าสู�

ตำแหนงทางวิชาการให�ผูกกับการต�อ

สัญญาจ�าง

15.1.1 สนับสนุนให�บุคลากรได�รับ

การพัฒนาให�มีสมรรถนะตรงตาม

สายงานตลอดจนความสำนึกรับผิด

ชอบต�อองค�กร

(1)  จัดตั้งคณะกรรมการในระดับ

หนวยงานเพ่ือวิเคราะห� ศึกษา 

ศักยภาพในการพัฒนาสมรรถนะท่ี

เหมาะสมให�สอดคล�องกับภารกิจ

ของแต�ละหนวยงาน

(2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสาย

ปฏิบัติการ

• โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน

เลขานุการคณะมัณฑนศิลป� โดย

การoกอบรม/การสนับสนุนการ

ศึกษาต�อในระดับท่ีสูงขึ้น

15.3.1 สนับสนุนให�บุคลากรสาย

บริหาร ได�รับการพัฒนาให�มี

สมรรถนะและความพร�อม ตรงตาม

สายงาน

(1)  จัดตั้งกรรมการในระดับหนวย

งานเพ่ือวิเคราะห�  ศึกษา ศักยภาพ

ในการพัฒนาสมรรถนะท่ีเหมาะสม

ให�สอดคล�องกับภารกิจของแต�ละ

หนวยงาน  

(2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสาย

บริหาร

• โครงการพัฒนาบุคลากรระดับ

หัวหน�างาน
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 6 ด�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร�ท่ี 8

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจให�มีประสิทธิภาพ 

เป�าประสงค�ท่ี 1 มีระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรและการ

 ดำเนินการต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร�  • ร�อยละของผู�บริหารทุกระดับนำระบบสารสนเทศมาใช�ในการติดตาม ประเมินผล 

 และตัดสินใจ

 • ร�อยละของบุคลากรทุกระดับนำระบบสารสนเทศมาใช�ในการเพิมประสิทธิภาพ

 การปฏิบัติงาน

นโยบายท่ี 16   การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ�ท่ี มาตรการท่ี แผนปฏิบัติ

16.1 พัฒนาและจัดทำฐานข�อมูล

ส�วนกลางให�ครอบคลุมความ

ต�องการใช�งานและการอ�างอิงของ ผู�

บริหาร

16.1.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

สำหรับดำเนินการต�าง ๆ ท่ีมีอยู�แล�ว

ในZจจุบันและพัฒนาระบบอื่น ๆ ให�

มีความเชื่อมโยงครบถ�วนและเ<น

Zจจุบัน ตอบสนองผู�ใช�บริการ

(1) โครงการปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสิน

ใจของผู�บริหารระดับสูง
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แผนยุทธศาสตร�การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมัณฑนศิลป�
 

 สำนักงานคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาได�กำหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

โดยสำนักงานคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษา ได�พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของการศึกษา เพ่ือเ<น

เครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษา ในอันท่ีจะทำให�มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นในสถาบันการศึกษา มี

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ เพื่อให�มหาวิทยาลัยเ<นที่

ยอมรับจากหนวยงานและองค�กรต�างๆ รวมไปถึงการได�รับรองมาตรฐานการศึกษา

 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความหมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจ

สอบ และประเมินการดำเนินงานในแต�ละองค�ประกอบคุณภาพตามดัชนี หรือตัวบ�งชี้ท่ีกำหนดเพ่ือเ<นหลักประกันแก�ผู�

ท่ีมีส�วนเกี่ยวข�องและสาธารณชนได�มั่นใจว�าสถาบันนั้น ๆ สามารถให�ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษามี 2 ลักษณะ คือ

 1) การประกันคุณภาพภายใน

 หมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ

วิชา ภาควิชาและหนวยงานภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงานต�นสังกัด ซึ่งในส�วน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได�แก� สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มีหน�าที่กำกับดูแลเรื่องการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย ภาควิชา /สำนักงานเลขานุการ คณะวิชา ดูแลเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาและคณะ

วิชา

 2) การประกันคุณภาพภายนอก

 หมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจาก

ภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกท่ี

สำนักงานดังกล�าวรับรอง

 เพื่อเ<นการประกันคุณภาพและให�มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

สืบเนื่องจากนโยบายดังกล�าว คณะวิชา/ภาควิชา และหนวยงานในZจจุบัน ให�ความสนใจและดำเนินการเรื่องการ

ประกันคุณภาพทางวิชาการอย�างกว�างขวาง ทั้งนี้เพื่อให�เกิดความมั่นใจว�ากิจกรรมการผลิตบัณฑิตที่มหาวิทยาลัย

ดำเนินการและเงินภาษีประชาชนที่ลงทุนในการสนับสนุนการศึกษาระดับสูงนั้นได�ผลดีและมีคุณภาพ ประกอบกับ   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 ได�ระบุให�สถาบันการศึกษาจัดให�มีระบบประกันคุณภาพของสถาบันท่ี

ต�องดำเนินการอย�างต�อเนื่องและเhดเผยต�อสาธารณชน

 หาวิทยาลัยศิลปากร ได�เล็งเห็นความสำคัญและความจำเ<นของการประกันคุณภาพการศึกษาตามดำริ และ

นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้แต่งต้ัง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือทำหน�าท่ีรับผิดชอบพัฒนาระบบประกันคุณภาพ กำหนด

แนวทางและดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพร�อมทั้งจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพ 

การศึกษา เพ่ือดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

24



 ตามนโยบายของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมัณฑนศิลป� มหาวิทยาลัยศิลปากรได�ตอบรับ

นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มุ�งมั่นท่ีจะพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯอย�าง

จริงจังและต�อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ ให�ทัดเทียมมาตรฐานสากล และทันกับสภาวะเศรษฐกิจ

และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน� โดยถือนโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเ<นกรอบใน

การดำเนินงาน

 นอกจากความมุ�งมั่นในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแล�ว คณะฯ ยังมีเป�าประสงค�ในการสร�างสรรค� วิจัย

ทางการออกแบบและศิลปะประยุกต� เพื่อให�เกิดองค�ความรู�เพื่อพัฒนาและประยุกต�ให�เกิดประโยชน�ในด�านต�างๆกับ

ประเทศชาติ และให�บริการทางวิชาการแก�สังคม เพ่ือให�การดำเนินงานของคณะฯ มุ�งไปสู�เป�าหมายท่ีคาดหวังไว� คณะฯ

จึงกำหนดวัตถุประสงค�ไว�ดังนี้ 

ด�านการเรียนการสอน

 1. จัดการเรียนการสอนให�มีคุณภาพ โดยมีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให�เ<นไปตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา

 2. สรรหาและพัฒนาให�ได�อาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรและความสามารถสูง

 3. จัดกระบวนการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพและเน�นผู�เรียนเ<นสำคัญ

 4. จัดการวัดและประเมินผลการเรียนอย�างเ<นระบบและได�มาตรฐาน

 5. คัดเลือกและส�งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให�เ<นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค�

 6. จัดหาZจจัยเกื ้อหนุนและสภาพแวดล�อมเพื ่อส�งเสริมการเรียนรู �ของนักศึกษาอย�างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ

การพัฒนานักศึกษา

 1. ให�นักศึกษามีความรอบรู�ด�านพ้ืนฐานศิลปะ การออกแบบ ศิลปะการออกแบบขั้นสูงและมีทักษะทางภาษา 

และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

 2. ส�งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให�มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และความสัมพันธ�

ระหว�างบุคลโดยเน�นการทำงานเ<นหมู�คณะและบำเพ็ญประโยชน�เพ่ือสังคม

การวิจัย / การสร�างสรรค�

 1. สนับสนุนการสร�างสรรค� / วิจัยเพ่ือพัฒนาองค�ความรู� และสร�างองค�ความรู�ใหม�

 2. สนับสนุนทรัพยากรท่ีจำเ<นสำหรับงานสร�างสรรค� / วิจัย

 3. ส�งเสริม ให�มีการเผยแพร� และถ�ายทอดผลงานการสร�างสรรค� / วิจัยของอาจารย�ท้ังในระดับชาต ิ และ

ระดับนานาชาติ  

การบริการวิชาการแก�สังคม

 1. จัดให�บริการทางวิชาการแก�สังคมเพื่อเผยแพร�ความรู�ทางศิลปะการออกแบบที่เกี่ยวข�องกับการเรียนการ

สอน การวิจัยและสร�างสรรค� แก�กลุ�มเป�าหมายและกลุ�มผู�ด�อยโอกาสและประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการ

 2. ส�งเสริมให�อาจารย�ประจำทุกคนมีส�วนร�วมในการให�บริการวิชาการชีพแก�สังคม ในระดับชาติและ

นานาชาติ
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การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. จัดกิจกรรมเพื่อส�งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข�องกับการเรียนการสอนอย�าง

ต�อเนื่อง

 2. ส�งเสริมการดำเนินงานด�านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร�างมาตรฐานนักออกแบบไทยทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ

การบริหารและจัดการ

 1. จัดโครงสร�างระบบบริหารให�สอดคล�องกับปณิธานและวัตถุประสงค�ของคณะฯ

 2. กำหนดหน�าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรอย�างชัดเจน

 3. สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม

 4. พัฒนาบุคลากรให�มีศักยภาพท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีให�มีประสิทธิภาพดียิงขึ้น

 5. เhดโอกาสให�บุคลากรภายในมีส�วนร�วมและกระจายอำนาจในการบริหารจัดการคณะฯ

 6. ให�มีระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการดำเนินงาน การวางแผน และการตัดสินใจ

 7. ให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงตามแผนท่ีได�กำหนด และติดตามผลอย�างต�อเนื่อง

การเงินและงบประมาณ

 1. ให�มีระบบและกลไก กำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช�จ�ายงบประมาณอย�างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน�ตามวัตถุประสงค�

 2. แสวงหาทรัพยากรการเงินจากแหล�งภายนอกอื่น นอกเหนือจากงบประมาณแผ�นดิน และเงินรายได�จาก

ค�าลงทะเบียน

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

 1. มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่อง เพื่อส�งเสริมให�คุณภาพการ

ศึกษาได�มาตรฐานฯท่ีกำหนด

 2. ส�งเสริมให�บุคลากรและนักศึกษามีส�วนร�วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาและ

คณะวิชา

 3. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับภาควิชา และระดับคณะวิชา โดยเชิญผู�ทรง

คุณวุฒิจากหนวยงานภายใน  จากหนวยงานภายนอก เพ่ือให�เกิดการปรับปรุงการดำเนินงานท่ีคุณภาพอย�างต�อเนื่อง
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ

อุดมการณ�และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาต ิพ.ศ.2542 และแก�ไขเพิม
เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และนโยบายด�านการศึกษาของรัฐบาลท่ีได�แถลงต�อรัฐสภาต�างมีอุดมการณ�และหลักการ

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให�เ<นสังคมแห�งการเรียนรู� และเพื่อให�คนไทยทั้งปวงได�รับโอกาสเท�าเทียมกัน
ทางการศึกษา พัฒนาคนได�อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต อันเ<นเงื่อนไขไปสู�ระบบเศรษฐกิจฐานความรู�ท่ีพึงประสงค�

 อุดมการณ�สำคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให�มีการศึกษาตลอดชีวิตและสร�างสังคมไทยให�เ<นสังคม
แห�งการเรียนรู� การศึกษาสร�างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย�างสมดุลระหว�างZญญาธรรม คุณธรรม และ

วัฒนธรรม เ<นการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยท้ังปวง มุ�งสร�างพ้ืนฐานท่ีดีในวัยเด็ก ปลูกvงความเ<นสมาชิกท่ีดีของ
สังคมตั้งแต�วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาความรู�ความสามารถเพ่ือการทำงานท่ีมีคุณภาพ โดยให�สังคมทุกภาค

ส�วนมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาได�ตรงความต�องการของผู�เรียน และสามารถตรวจสอบได�อย�างมั่นใจว�าการศึกษา
เ<นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเ<นZจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน สามารถพึงตนเองและ

พ่ึงกันเองได� และสามารถแข�งขันได�ในระดับนานาชาติเพ่ือให�เ<นไปตามอุดมการณ�และหลักการในการจัดการศึกษาดัง
กล�าว จึงได�กำหนดมาตรฐานและตัวบ�งชี้ไว� 3 มาตรฐานและ 11 ตัวบ�งชี้ ได�แก�

 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค� ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก
 มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา

 มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร�างสังคมแห�งการเรียนรู�/สังคมแห�งความรู�

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค� ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก
คนไทยเ<นคนเก�ง คนดี และมีความสุข

 เป�าหมายของการจัดการศึกษาอยู�ท่ีการพัฒนาคนไทยทุกคนให�เ<น “ คนเก�ง คนดี และมีความสุข” โดยมี

การพัฒนาที่เหมาะสมกับช�วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความต�องการ ทั้งในด�าน
สุขภาพร�างกายและจิตใจ สติZญญา ความรู�และทักษะคุณธรรมและจิตสำนึกท่ีพึงประสงค� และอยู�ในสังคมได�อย�าง

ปกติสุข

 ตัวบ�งชี้
 1.1 กำลังกาย กำลังใจท่ีสมบูรณ�

  1.1.1 คนไทยมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีพัฒนาการด�านร�างกาย จิตใจ สติZญญา เจริญเติบโต
อย�างสมบูรณ�ตามเกณฑ�การพัฒนาในแต�ละช�วงวัย

 1.2 ความรู�และทักษะท่ีจำเ<นและเพียงพอในการดำรงชีวิตและพัฒนาสังคม
  1.2.1 คนไทยได�เรียนรู�เต็มตามศักยภาพของตนเอง

  1.2.2 คนไทยมีงานทำและนำความรู�ไปใช�ในการสร�างงานและสร�างประโยชน�ให�สังคม
 1.3 ทักษะการเรียนรู�และปรับตัว

  1.3.1 คนไทยสามารถเรียนรู�ด�วยตนเอง รักการเรียนรู�ทันโลก รวมท้ังมีความสามารถในการใช�
แหล�งความรู�และส่ือต�าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม

  1.3.2 คนไทยสามารถปรับตัวได� มีมนุษยสัมพันธ�ดีและสามารถทำงานร�วมกับผู�อื่นได�เ<นอย�างดี
 1.4 ทักษะทางสังคม
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  1.4.1 คนไทยเข�าใจและเคารพในธรรมชาต ิ สิงแวดล�อมและสังคม มีทักษะและความสามารถท่ี
จำเ<นต�อการดำเนินชีวิตในสังคมอย�างมีความสุข

  1.4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ เข�าใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณค�าของวัฒนธรรมท่ีแตกต�าง
กัน สามารถแก�Zญหาในฐานะสมาชิกของสังคมโลกโดยสันติวิธี

 1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเ<นพลเมืองไทยและพลโลก
  1.5.1 คนไทยดำเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต

  1.5.2 คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเ<นคน
ไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ�นดินไทย และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย เ<นสมาชิกท่ีดี เ<นอาสา

สมัครเพ่ือชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก

มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา
จัดการเรียนรู�ท่ีมุ�งพัฒนาผู�เรียนเ<นสำคัญและการบริหารโดยใช�สถานศึกษาเ<นฐาน

 การจัดกระบวนการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเ<นสำคัญ ผู�เรียนเ<นแบบอย�างที่ด ี ได�oกการคิด ได�เรียนรู�จาก
ประสบการณ�ตรงท่ีหลากหลายตรงตามความต�องการ และมีความสุขในการเรียนรู� คร ู คณาจารย� รู�จักผู�เรียนเ<นราย

บุคคล เตรียมการสอนและส่ือท่ีผสมผสานความรู�สากลกับภูมิZญญาไทย จัดบรรยากาศเอื้อต�อการเรียนรู� จัดหาและ
พัฒนาแหล�งการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย และพัฒนาความคิดของผู�เรียนอย�างเ<นระบบและสร�างสรรค�

 ความสำเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเ<นสำคัญขึ้นอยู�กับ
 1. Zจจัยด�านบุคคล ได�แก� ผู�เรียน ครู คณาจารย� ผู�บริหาร ผู�ปกครอง และสมาชิกชุมชน

 2. Zจจัยด�านการบริหาร ได�แก� หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล

 ตัวบ�งชี้
 2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู�และสภาพแวดล�อมที่ส�งเสริมให�ผู�เรียนได�พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพ
  2.1.1 มีการจัดหลักสูตรท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ�มผู�เรียนทุก ระบบสอดคล�อง

ตามความต�องการของผู�เรียนและท�องถิน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู�เรียน
  2.1.2 ผู�เรียนมีโอกาส/สามารถเข�าถึงหลักสูตรต�าง ๆ ท่ีจัดไว�อย�างท่ัวถึง

  2.1.3 องค�กรท่ีให�บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล�อมท่ีต�อการเรียนรู� มีอาคารสถานท่ี มีการส�ง
เสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย

  2.1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู� สื่อเพื่อการเรียนรู�และการให�บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอื้อต�อการเรียนรู�ด�วยตนเอง และการเรียนรู�แบบมีส�วนร�วม

 2.2 มีการพัฒนาผู�บริหาร ครู คณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษาอย�างเ<นระบบและมีคุณภาพ

  2.2.1 ผู�บริหาร คร ู คณาจารย� และบุคลากรทางการศึกษาได�รับการพัฒนาอย�างเ<นระบบต�อ
เนื่อง เพ่ือสร�างความเข�มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ

  2.2.2 ผู�บริหาร ครู คณาจารย� และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการ
ทำงานและผูกพันกับงานมีอัตราการออกจากงานและอัตราความทำผิดวินัยลดลง

  2.2.3 มีแนวโน�มในการรวมตัวจัดตั้งองค�กรอิสระเพื่อสร�างเกณฑ�มาตรฐานเฉพาะกลุ�ม และ
ติดตามการดำเนินการดำเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการส่ังสมองค�ความรู� ท่ีหลากหลาย
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 2.3 มีการบริหารจัดการท่ีใช�สถานศึกษาเ<นฐาน
  2.3.1 องค�กร ชุมชน มีส�วนร�วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู�ตามสภาพท�องถิน สภาพZญหา

และความต�องการท่ีแท�จริงของผู�เรียน

  2.3.2 ผู�รับบริการ/ผู�เกี่ยวข�องทุกกลุ�มมีความพึงพอใจต�อการจัดบริการทางการศึกษาของสถาน

ศึกษา

  2.3.3 มีการกำหนดระบบประกันคุณภาพภายในเ<นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

เพ่ือนำไปสู�การพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได�

มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร�างสังคมแห�งการเรียนรู� / สังคมแห�งความรู�

การสร�างวิถีการเรียนรู� และแหล�งการเรียนรู�ให�เข�มแข็ง

 การเรียนรู� ความรู� นวัตกรรม ส่ือและเทคโนโลย ี เ<นZจจัยสำคัญของการพัฒนาสู�สังคมแห�งความรู� การส�ง

เสริมและสร�างกลไกเพื่อให�คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเข�าถึงZจจัยและเรียนรู�อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิตด�วย
รูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยการได�รับความร�วมมือจากทุกภาคส�วนของสังคม จะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ

ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศรวมท้ังการเพิมศักยภาพการแข�งขันของประเทศ

 ตัวบ�งชี้

 3.1 การบริการวิชาการและสร�างความร�วมมือระหว�างสถานศึกษากับชุมชนให�เ<นสังคมแห�งการเรียนรู�/

สังคมแห�งความรู�
  3.1.1 สถานศึกษาร�วมมือกับบุคลากรและองค�กรในชุมชนที่เกี่ยวข�องทุกฝ�ายทุกระดับ ร�วมจัด

Zจจัยและกระบวนการเรียนรู�ภายในชุมชน และให�บริการวิชาการท่ีเ<นประโยชน�แก�การพัฒนาคนในชุมชน เพ่ือให�สังคม

ไทยเ<นสังคมแห�งภูมิZญญา และคนไทยมีการเรียนรู�ตลอดชีวิต

  3.1.2 ชุมชนเ<นท่ีตั้งขององค�กรท่ีมีบริการทางการศึกษามีสถานภาพเ<นสังคม

แห�งการเรียนรู�/สังคมแห�งความรู� มีความปลอดภัย ลดความขัดแย�ง มีสันติสุข และมีการพัฒนาก�าวหน�าอย�างต�อเนื่อง

 3.2 การศึกษาวิจัย สร�างเสริม สนับสนุนแหล�งการเรียนรู�และกลไกการเรียนรู�

  3.2.1 ศึกษาวิจัย สำรวจ จัดหา และจัดตั้งแหล�งการเรียนรู�ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ

  3.2.2 ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี สิงอำนวยความสะดวก ภูมิZญญา

และอื่นๆ)  และความร�วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสร�างกลไกการเรียนรู�ทุกประเภท เพ่ือให�คน

ไทยสามารถเรียนรู�ตลอดชีวิตได�จริง

  3.2.3 ศึกษาวิจัยเพ่ือสร�างองค�ความรู�ใหม�และการพัฒนาประเทศ

 3.3 การสร�างและจัดการความรู�ในทุกระดับทุกมิติของสังคม

  3.3.1 ครอบครัว ชุมชน องค�กรทุกระดับ และองค�กรท่ีจัดการศึกษามีการสร�างและ ใช�ความรู� มี

การแลกเปล่ียนเรียนรู�จนกลายเ<นวัฒนธรรมแห�งการเรียนรู�

เอกสาร/แหล�งค�นคว�าเพิมเติม สภาการศึกษา, สำนักงาน. มาตรฐานการศึกษา. กรุงเทพฯ, สหายบล็อกการพิมพ� : 2547. Website : http://www.onec.go.th.
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แนวการปฏิบัติของอาจารย�คณะมัณฑนศิลป� มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1. จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ให�ภาควิชาเพ่ือจัดส�งให�คณะฯ เตรียมการท่ีเกี่ยวข�อง และจัดเก็บรวบรวม

ภายใน 1 สัปดาห� ก�อนเhดภาคการศึกษา 

 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีสะท�อนถึงวัตถุประสงค�และคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตร และแสดง

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานท่ี การเชิญอาจารย�พิเศษ วิทยากร ในประมวลการสอนรายวิชาดัง

กล�าว

 3. ให�คำปรึกษาทางวิชาการแก�นักศึกษาทางระบบสารสนเทศ หรือจัดตารางเวลาให�นักศึกษาเข�าพบ

 4. ส�งผลการเรียนของนักศึกษาให�ภาควิชาเพ่ือเสนอคณะฯ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด

 5. ส�งรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานรอบ 6 เดือน พร�อมแฟ�มสะสมงานของตนเอง หลังสินสุดภาค

การศึกษานั้นๆ

 6. พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยนำผลการพัฒนา 

ไปใช�ปรับปรุงแผนการเรียนการสอนอย�างต�อเนื่อง

 7. ทำผลงานสร�างสรรค� ผลงานวิชาการศิลปะการออกแบบ และถ�ายทอดความรู�สู�สาธารณชนทุกiใน    

รูปแบบต�าง ๆ

 8. นำความรู� และประสบการณ�ท่ีได�จากการวิจัย / สร�างสรรค� การให�บริการวิชาการแก�สังคมเชื่อมโยงเข�า

กับการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยอาจแสดงหลักฐานในรูปแบบของประมวลการสอน / มคอ.3  

เ<นต�น

 9. เข�าร�วมกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นท่ีคณะ/ ภาควิชาจัดขึ้น ตามวาระต�าง ๆ

 10. ให�ความร�วมมือกับการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา โดยรวบรวมหลักฐานการ

ดำเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข�องและส�งภายในระยะเวลาท่ีกำหนด

มติท่ีประชุมกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป� ครั้งท่ี 3/2554 วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2554 
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ข�อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท่ีอาจารย�ควรทราบ
 

 เพื่อให�การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค� อาจารย�ควรมีความเข�าใจในภารกิจที่เกี่ยวข�องกับการ

จัดการศึกษา ดังนี้.-

 1. หลักสูตรและการลงทะเบียน

 งานบริการการศึกษาได�จัดทำเอกสารคู�มือหลักสูตรประจำทุกiการศึกษา มีรายละเอียดโครงสร�างหลักสูตร 

ประกอบด�วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะและวิชาเลือกเสร ี แผนการศึกษาและลักษณะเนื้อหารายวิชา 

อาจารย�สามารถใช�เ<นข�อมูลในการแนะนำและให�คำปรึกษาการลงทะเบียนแก�นักศึกษา ตามกำหนดเวลาปฎิทินการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อพ�นกำหนดวันลงทะเบียนแล�วนักศึกษายังไม�ได�ลงทะเบียนภายในกำหนดวันเพิม-ถอน 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนช�าทางอินเตอร�เน็ตด�วยตนเอง โดยเสียค�าปรับลงทะเบียนวันละ 30 บาทแต�ไม�เกิน 500 

บาท  และหากเมื่อพ�นกำหนดวันเพิม-ถอนแล�ว นักศึกษายังไม�ได�ลงทะเบียนอีก นักศึกษาจะต�องยื่นคำร�องขอลง

ทะเบียนช�าเ<นกรณีพิเศษ โดยต�องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ ก�อน จึงจะแจ�งให�กองบริการการ

ศึกษาดำเนินการลงทะเบียน 

 ในกรณีที่นักศึกษาประสงค�จะเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ลงทะเบียน สามารถดำเนินการทางอินเตอร�เน็ตด�วย

ตนเองภายในช�วงเวลากำหนดวันเพิม-ถอน หากเมื่อพ�นกำหนดนักศึกษาต�องขอลงทะเบียนเพิม-ถอนช�าเ<นกรณีพิเศษ

โดยผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯเช�นกันโดยต�องลงทะเบียนก�อนวันแรกของการสอบประจำภาค

การศึกษา   และหากนักศึกษาขอผ�อนผันการชำระเงินค�าลงทะเบียน แล�วไม�ไปชำระเงินตามกำหนด จะถูกลบข�อมูล

การลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ 

 2. การจัดทำแผนการสอน / ประมวลการสอน / มคอ.3

 ในแต�ละภาคการศึกษาอาจารย�ผู�สอนจะต�องดำเนินการวางแผนการสอน เตรียมสอนล�วงหน�า เพ่ือให�บรรลุ

วัตถุประสงค�ของรายวิชา โดยท่ัวไปการวางแผนการสอน ประกอบด�วย จุดมุ�งหมายในการสอน เนื้อหารายวิชา การ

กำหนดกิจกรรมการเรียนการการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และนำสิงเหล�านี้มาจัดทำเ<น

ประมวลการสอน เพ่ือใช�เ<นเอกสารในการกำหนดแนวทางการสอนสำหรับอาจารย�ผู�สอน เ<นการส่ือสารเพ่ือทำความ

เข�าใจให�การเรียนการสอนของผู�เรียนและอาจารย�ผู�สอน แจกจ�ายให�นักศึกษาในสัปดาห�แรกของการเรียนการสอน

 3. การเชิญอาจารย�พิเศษ

 จากการจัดทำประมวลการสอนนำไปสู�ขั้นตอนการพิจารณากำหนดการเชิญสอนอาจารย�พิเศษ โดยงาน

บริการการศึกษาจะดำเนินการเชิญอาจารย�พิเศษตามประมวลการสอน ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป� ครั้ง

ท่ี 7/2538 เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2538 และ ครั้งท่ี 3/2542 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2542 ได�พิจารณากำหนดหลัก

เกณฑ�การเชิญสอนอาจารย�พิเศษไว� ดังนี้

 1) การเชิญสอนอาจารย�พิเศษ ให�เชิญได�รายวิชาละไม�เกิน 14 สัปดาห�ต�อภาคการศึกษา โดยสัปดาห�แรก

และสัปดาห�สุดท�ายตามกำหนดปฏิทินการศึกษา กำหนดให�อาจารย�ผู�สอนประจำรายวิชาเ<นผู�รับผิดชอบ

 2) รายวิชาแกนอาจารย�ผู�สอนควรเ<นคณาจารย�ประจำ
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 3) รายวิชาท่ีเชิญสอนอาจารย�พิเศษ ประเภทผู�เชี่ยวชาญ ควรปรับลดระยะเวลาของการเชิญลงเท�าท่ีจำเ<น 

ไม�ควรเชิญตลอดภาคการศึกษา โดยให�คณาจารย�ประจำเ<นผู�ร�วมสอน เว�นแต�เ<นรายวิชาเฉพาะวิชาชีพพิเศษ ท่ีไม�มี

อาจารย�ภายในคณะฯสอนได�

 4. การใช�บริการอุปกรณ�โสตฯ เพ่ือการเรียนการสอน

 หนวยผลิต บริการส่ือและเทคโนโลย ีมีหน�าท่ีให�บริการอุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ� จัดเตรียมโปรแกรม อุปกรณ�

คอมพิวเตอร�ห�องเรียน PC และ MAC อาจารย�ท่ีมีความประสงค�ขอใช�บริการ    อุปกรณ�โสตฯ เพ่ือใช�การเรียนการ

สอนหรือเพ่ือเตรียมการสอน ติดต�อขอใช�บริการได�ท่ีหนวยผลิตฯ ชั้น 3 กรุณาแจ�งรายการขอใช�อุปกรณ�ล�วงหน�า

ประมาณ 2 วัน เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีสามารถจัดอุปกรณ�ฯ  ให�บริการอาจารย�ได�ท่ัวถึง  

 5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต�ละรายวิชาและมีเวลาเข�าชั้นเรียนไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ในภาคการศึกษา

นั้นๆ อาจารย�ผู�สอนจะประเมินผลการเรียนจากการจัดสอบปลายภาคหรือจากคะแนนผลการปฏิบัติงานตลอดภาคการ

ศึกษา ตามค�าระดับและรายงานผลการศึกษา ตามกำหนดระยะเวลาของปฏิทินการศึกษา โดยผลการศึกษาฯ งาน

บริการการศึกษาจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน�าภาควิชาฯ คณบดี และคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป�

ตามลำดับ และหากรายวิชาใดที่อาจารย�ผู�สอนให�ค�า I โดยมิได�แก�ไขค�าระดับคะแนนตามปฏิทินการศึกษาของกอง

บริการการศึกษา ผลการศึกษาของนักศึกษาจะถูกปรับค�าระดับเ<น F ทันที ดังนั้นอาจารย�ผู�สอนจึงควรตรวจผลงาน

และให�ค�าระดับผลการศึกษาตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาท่ีมีผลการสอบในรายวิชาใดไม�ต่ำกว�าระดับ D 

ถือว�าสอบได�ในรายวิชานั้น ยกเว�นว�าหลักสูตรกำหนดกำหนดให�ได�สูงกว�าระดับ D  และรายวิชาใดท่ีสอบได�สูงกว�าระดับ 

D+ นักศึกษาไม�มีสิทธิลงทะเบียนรายวิชานั้นอีก 

 

 6. การจำแนกสภาพนักศึกษา

 กองบริการการศึกษาจะดำเนินการจำแนกสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเว�นภาคการศึกษาแรก

ของนักศึกษาiหนึ่ง การจำแนกสภาพนักศึกษามีดังนี้.-

 • นักศึกษาเด�น  ได�รับเกรดเฉล่ียสะสม 3.20 เ<นต�นไป

 • นักศึกษาปกติ  ได�รับเกรดเฉล่ียสะสมตั้งแต� 2.00 เ<นต�นไป

 • นักศึกษารอพินิจ ได�รับเกรดเฉล่ียสะสมต่ำกว�า 2.00 

 ซึ่งหากอาจารย�ผู�สอนส�งผลการศึกษาล�าช�า ก็จะมีผลกระทบต�อการจำแนกสภาพนักศึกษา อาจทำให�

นักศึกษาเสียประโยชน�กรณีท่ีนักศึกษามีผลคะแนนต่ำกว�า 2.00 ซึ่งอาจทำให�นักศึกษาพ�นสภาพได�ในกรณีดังนี้.-

 6.1 ต่ำกว�า 1.50 1 ครั้ง ( ไม�นับภาคการศึกษาแรก )

ภาคต�น/ชั้นiท่ี 1 2.00-4.00 ยังไม�พิจารณา

ภาค…/ชั้นiท่ี… 0.00-1.49 พ�นสภาพ / ต่ำกว�า 1.50
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 6.2 ต่ำกว�า 1.80 ( 1.50-1.79 ) สองภาคการศึกษาต�อเนื่องกัน

ภาคต�น/ชั้นiท่ี 1 0.00-1.99 ยังไม�พิจารณา

ภาค…/ชั้นiท่ี… 1.50-1.79 รอพินิจ 1

ภาค…/ชั้นiท่ี… 1.50-1.79 พ�นสภาพ / ต่ำกว�า 1.80 ต�อเนื่องกัน 2 ครั้ง

 6.3 ต่ำกว�า 2.00 ( 1.80- 1.99 ) ส่ีภาคการศึกษาต�อเนื่องกัน

ภาคต�น/ชั้นiท่ี 1 0.00-1.99 ยังไม�พิจารณา

ภาค…/ชั้นiท่ี… 1.80-1.99 รอพินิจ 1

ภาค…/ชั้นiท่ี… 1.80-1.99 รอพินิจ 2

ภาค…/ชั้นiท่ี… 1.80-1.99 รอพินิจ 3

ภาค…/ชั้นiท่ี… 1.80-1.99 พ�นสภาพ / ต่ำกว�า 2.00 ต�อเนื่องกัน 4 ครั้ง

 7. การลาพัก – การขอกลับเข�าศึกษา

 นักศึกษายื่นคำร�องขอลาพักการศึกษาต�อคณบดีคณะท่ีสังกัดในกรณีใดกรณีหนึ่ง

  7.1 ถูกเกณฑ�หรือระดมพลเข�ารับราชการทหารกองประจำการ

  7.2 ได�รับทุนการศึกษาระหว�างประเทศหรือทุนอื่นใดท่ีมห�วิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน

  7.3 เจ็บป�วบต�องพักรักษาตัว โดยมีใบรับรองแพทญ�

  7.4 มีเหตุจำเ<นสุดวิสัยอันควรได�รับการพิจารณาให�ลาพักได�

  7.5 มีความจำเ<นส�วนตัว ในกรณีนักศึกษาต�องเคยลงทะเบียนเรียนไม�น�อยกว�า 1 ภาคการศึกษา

และได�ค�าเฉล่ียสะสมไม�ต่ำกว�า 2.00

 ท้ังนี้ ให�นักศึกษายื่นคำร�องโนเร็วท่ีสุด โดยไม�เกินวันแรกของการสอบปลายภาคการศึกษานั้น และเมื่อได�รับ

อนุมัตินักศึกษาต�องชำระเงินค�าธรรมเนียมรักษาสภาพการเ<นนักศึกษา 500 บาท และค�าประกันอุบัติเหตุiการศึกษา 

100 บาท

 การขอกลับเข�าศึกษา นักศึกษายื่นคำร�องขอกลับเข�าศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย�ท่ีปรึกษา และ

คณบดีก�อนเhดภาคการศึกษา
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หน�าท่ีของอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ

 เมื่อเข�าสู�รั้วอุดมศึกษา นักศึกษาต�องปรับตัวเข�ากับสภาพแวดล�อมทางการเรียน สภาพแวดล�อมทางสังคม

และกลุ�มเพื่อนของมหาวิทยาลัย เพื่อให�นักศึกษาเข�ามาศึกษาและใช�ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยอย�างมีความสุขและ

ประสบความสำเร็จด�านการศึกษาตามท่ีตั้งไว� คณะวิชาจึงมีการแต�งตั้งอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ กำหนดให�เ<นผู�

ดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต�แรกเข�าศึกษาจนกระท่ังนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปจากสถาบัน โดยมี

วัตถุประสงค�เพ่ือ.-

 1. เพื่อให�คำปรึกษาแนะนำทางด�านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกรายวิชาลักษณะรายวิชา การลง

ทะเบียนเรียน และวิธีการเรียน เพ่ือให�นักศึกษาเลือกศึกษาตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองได�

 2. เพื่อให�การแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข�อบังคับและบริการสวัสดิการต�าง  ๆ ของคณะวิชาที่จัดให�แก�

นักศึกษา

 3. เพ่ือเ<นท่ีพ่ึงของนักศึกษาในการให�คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาให�สามารถแก�ไขZญหาต�างๆของตนเอง

 4. เพื่อเ<นการสร�างสัมพันธภาพระหว�างนักศึกษาและอาจารย�ให�เกิดความอบอุ�นและความเข�าใจอันดีงาม 

ตลอดระยะเวลาการศึกษาในสถาบัน

บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ  

 เพื่อให�สอดคล�องและบรรลุวัตถุประสงค�ของการแต�งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษาทางวิชาการ บทบาทและหน�าที่

ความรับผิดชอบของอาจารย�ท่ีปรึกษาฯ ท่ีมีต�อนักศึกษาในความดูแล คือ.-

 1. ให�คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกวิชาเอก-โท การลงทะเบียนวิชาเรียนแต�ละภาค

การศึกษา และวางแผนการศึกษาให�เ<นไปตามหลักสูตร

 2. ทักท�วงการลงทะเบียนบางรายวิชา เมื่อเห็นว�า การลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ ไม�เหมาะสมต�อนักศึกษา 

เช�น นักศึกษามีผลคะแนนสะสมต่ำ  หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจำนวนหลายวิชา อาจมีผลทำให�นักศึกษาเรียนได�ไม�

ดีเท�าท่ีควร เ<นต�น

 3. ควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให�เ<นไปตามระเบียบข�อบังคับของมหาวิทยาลัย

 4. ให�คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนและการค�นคว�าระเบียบ กฎเกณฑ�การใช�ชีวิตความเ<นอยู�

ภายในมหาวิทยาลัย การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย�างสม่ำเสมอ 

 5. ให�การปรึกษาแนะนำและช�วยเหลือนักศึกษา เพ่ือแก�ไขZญหาอุปสรรคในด�านการเรียน และZญหาทาง

สังคม อารมณ� และส�วนตัว ท่ีจะมีผลกระทบต�อการเรียนของนักศึกษา

 อาจารย�ท่ีปรึกษาฯ แต�ละท�านมีภาระรับผิดชอบดูแลนักศึกษาจำนวนท่ีแตกต�างกัน การปฏิบัติของอาจารย�ก็

แตกต�างกัน บางท�านดูแลนักศึกษาอย�างใกล�ชิด มีการพบปะกับนักศึกษาอย�างสม่ำเสมอ บางท�านมีเวลาพบนักศึกษา

เฉพาะช�วงเhดภาคการศึกษาก�อนลงทะเบียนเท�านั้น ดังนั้น เพ่ือให�อาจารย�ท่ีปรึกษาฯ สามารถรู�จักและมีข�อมูลของ

นักศึกษาในความดูแลของตนอย�างเพียงพอและชัดเจน อาจารย�ท่ีปรึกษาฯ ควรมีข�อปฏิบัติดังนี้ .-
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ข�อปฏิบัติของอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ

 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข�อบังคับ ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน หลักสูตรและข�อมูลต�างๆ ท่ี

เกี่ยวข�อง เพ่ือให�มีความพร�อมในการให�คำปรึกษาแนะนำแก�นักศึกษาได�ถูกต�อง และมีความมั่นใจยิงขึ้น

 2. อาจารย�ท่ีปรึกษาฯ ควรนัดนักศึกษาในความดูแลก�อนวันลงทะเบียน เพ่ือปรึกษาหารือ ชี้แจง ซักซ�อม

ความเข�าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ และขั้นตอนลงทะเบียน จะได�ไม�เกิดข�อผิดพลาดในการลงทะเบียนขึ้น

 3. อาจารย�ท่ีปรึกษาฯ ควรอยู�ปฏิบัติหน�าท่ีในวันท่ีมีการลงทะเบียน และระยะท่ีมีการเพิม–ถอนรายวิชา เพ่ือ

จะได�สามารถให�คำแนะนำและตรวจสอบจำนวนหนวยกิตของนักศึกษาได�

 4. อาจารย�ท่ีปรึกษาฯ ควรแจ�งกำหนดตารางเวลาท่ีนักศึกษาสามารถเข�าพบ เพ่ือรับคำปรึกษาแนะนำด�าน

การเรียน การปรับตัวเข�ากับสังคม และสิงแวดล�อม ท่ีมีผลกระทบต�อการศึกษาของนักศึกษา

 5. ควรจัดทำแฟ�มประวัติข�อมูลนักศึกษา อาจารย�ท่ีปรึกษาฯ สามารถเก็บรายละเอียดข�อมูลนักศึกษาจาก

ระบบทะเบียนบริการการศึกษา การสัมภาษณ� / สังเกตนักศึกษาท่ีได�มีการพบกันในแต�ละครั้ง ซึ่งข�อมูลเหล�านั้น อาจใช�

เ<นประโยชน�สำหรับช�วยเหลือนักศึกษา 

 6. ควรติดตามนักศึกษาในความดูแล จากระบบการบริการการศึกษาผ�านเครือข�ายอินเตอร�เน็ตที่มีฐาน

ข�อมูลครอบคลุมท้ังด�านหลักสูตร การจัดตารางสอน – ตารางสอบ การลงทะเบียน ประวัติและผลการศึกษาของ

นักศึกษา อาจารย�ท่ีปรึกษาฯสามารถใช�ประโยชน�จากนำข�อมูลในระบบ เช�น การตรวจสอบประวัตินักศึกษา ปฏิทินการ

ศึกษา รายวิชาท่ีเhดสอนรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาต�างๆ เ<นต�น โดยเรียกดูข�อมูลนักศึกษาความดูแล 

ผ�านทางชุดเมนูของอาจารย�ท่ีปรึกษาฯ คือ

   6.1  ข�อมูลประวัตินักศึกษา

   6.2 สามารถควบคุมการลงทะเบียนของนักศึกษาได� หากไม�ได�เห็นชอบการลงทะเบียน

   6.3  ตรวจสอบรายการลงทะเบียนแต�ละภาคการศึกษา

   6.4  ผลการศึกษา

   6.5  ตรวจสอบการจบการศึกษา

หน�าท่ีอาจารย�ท่ีปรึกษาฝ�ายกิจการนักศึกษา

 อาจารย�ท่ีปรึกษาฝ�ายกิจการนักศึกษามีอำนาจหน�าท่ี ดังนี้

 1. ให�คำปรึกษา แนะนำ และดูแลความเรียบร�อยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของคณะ หรือชมรมแล�วแต�กรณ ี

ท้ังนี้เพ่ือให�การจัดกิจกรรมเ<นไปตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข�อบังคับของมหาวิทยาลัย

 2. เสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมของคณะฯ หรือชมรมแล�วแต�กรณี เพ่ือประกอบการพิจารณาของ

มหาวิทยาลัย

 3. เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะหรือคณะกรรมการชมรม แล�วแต�กรณ ี แต�ไม�มีสิทธิ

ออกเสียง เพ่ือการนี้ให�คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะหรือคณะกรรมการชมรมแล�วแต�กรณี เสนอวาระการประชุม

ต�ออาจารย�ท่ีปรึกษาของคณะ หรืออาจารย�ท่ีปรึกษาของชมรมแล�วแต�กรณี เพ่ือพิจารณาก�อนเข�าท่ีประชุม

 4. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย หรือแนวปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต�อมหาวิทยาลัย
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การจัดการเรียนการสอนโดยเน�นผู�เรียนเ<นสำคัญ

 กระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเ<นสำคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีถือว�าผู�เรียนสำคัญท่ีสุด เ<นกระบวน

การจัดการศึกษาท่ีต�องเน�นให�ผู�เรียนแสวงหาความรู� และพัฒนาความรู�ได�ด�วยตนเอง หรือรวมท้ังมีการoกและปฏิบัติใน

สภาพจริงของการทำงาน มีการเชื่อมโยงสิงท่ีเรียนกับสังคมและการประยุกต�ใช� มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให�ผู�

เรียนได�คิดวิเคราะห� สังเคราะห� ประเมินและสร�างสรรค�สิงต�างๆ

 นอกจากนี ้ ต�องส�งเสริมให�ผู�เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดยสะท�อนจากการท่ี

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา  หรือเลือกทำโครงงานหรือชินงานในหัวข�อท่ีสนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ

 รูปแบบการจัดการเรียนรู�ในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเน�นผู�เรียนเ<นสำคัญ ซึ่งมุ�งพัฒนาความรู้และ

ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบตัวอย่างเช่น 1 

 1) การเรียนรู�จากกรณีZญหา (Problem-based Learning : PBL)

 เ<นรูปแบบการเรียนรู�ที่ให�ผู�เรียนควบคุมการเรียนรู�ด�วยตนเอง ผู�เรียนคิดและดำเนินการเรียนรู� กำหนด

วัตถุประสงค� และเลือกแหล�งเรียนรู�ด�วยตนเอง โดยผู�สอนเ<นผู�ให�คำแนะนำ เ<นการส�งเสริมให�เกิดการแก�Zญหา

มากกว�าการจำเนื้อหาข�อเท็จจริง  เ<นการส�งเสริมการทำงานเ<นกลุ�มและพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งวิธีการนี้จะทำได�ดี

ในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพราะผู�เรียนมีระดับความสามารถทางการคิดและการดำเนินการด�วย

ตนเองได�ดี

 เงื่อนไขท่ีทำให�เกิดการเรียนรู� ประกอบด�วย ความรู�เดิมของผู�เรียน ทำให�เกิดความเข�าใจข�อมูลใหม�ได�  การจัด

สถานการณ�ท่ีเหมือนจริง ส�งเสริมการแสดงออกและการนำไปใช�อย�างมีประสิทธิภาพ การให�โอกาสผู�เรียนได�ไตร�ตรอง

ข�อมูลอย�างลึกซึ้ง ทำให�ผู�เรียนตอบคำถาม จดบันทึก สอนเพ่ือน สรุป วิพากษ�วิจารณ�สมมติฐานท่ีได�ตั้งไว�ได�ดี

 2) การเรียนรู�เ<นรายบุคคล (individual study)

 เนื่องจากผู�เรียนแต�ละบุคคลมีความสามารถในการเรียนรู� และความสนใจในการเรียนรู�ท่ีแตกต�างกัน ดังนั้นจึง

จำเ<นท่ีจะต�องมีเทคนิคหลายวิธ ี เพ่ือช�วยให�การจัดการเรียนในกลุ�มใหญ�สามารถตอบสนองผู�เรียนแต�ละคนท่ีแตกต�าง

กันได�ด�วย อาทิ

 2.1 เทคนิคการใช� Concept Mapping ท่ีมีหลักการใช�ตรวจสอบความคิดของผู�เรียนว�าคิดอะไร เข�าใจสิงท่ี

เรียนอย�างไรแล�วแสดงออกมาเ<นกราฟxก

 2.2 เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาท่ีผู�เรียนกับผู�สอนร�วมกันกำหนด  เพ่ือใช�เ<นหลักยึดในการ

เรียนว�าจะเรียนอะไร อย�างไร เวลาใด ใช�เกณฑ�อะไรประเมิน

 2.3 เทคนิค Know –Want-Learned ใช�เชื่อมโยงความรู�เดิมกับความรู�ใหม� ผสมผสานกับการใช� Mapping 

ความรู�เดิม เทคนิคการรายงานหน�าชั้นที่ให�ผู�เรียนไปศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองมานำเสนอหน�าชั้นซึ่งอาจมีกิจกรรม

ทดสอบผู�yงด�วย

 2.4 เทคนิคกระบวนการกลุ�ม (Group Process) เ<นการเรียนท่ีทำให�ผู�เรียนได�ร�วมมือกัน แลกเปล่ียนความรู�

ความคิดซึ่งกันและกัน เพ่ือให�บรรลุเป�าหมายเดียวกัน เพ่ือแก�Zญหาให�สำเร็จตามวัตถุประสงค� 
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 3) การเรียนรู�แบบสรรคนิยม (Constructivism)

 การเรียนรู�แบบนี้มีความเชื่อพื้นฐานว�า “ผู�เรียนเ<นผู�สร�างความรู�โดยการอาศัยประสบการณ�แห�งชีวิตที่ได�รับ

เพื่อค�นหาความจริง โดยมีรากฐานจากทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งนักทฤษฎีสรรคนิยมได�

ประยุกต�ทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาดังกล�าวในรูปแบบและมุมมองใหม� ซึ่งแบ�งออกเ<น 2 กลุ�มใหญ� คือ

 3.1 กลุ�มท่ีเน�นกระบวนการรู�คิดในตัวบุคคล (radical constructivism or personal Constructivism or 

cognitive oriented constructivist theories)  เ<นกลุ�มท่ีเน�นการเรียนรู�ของมนุษย�เ<นรายบุคคล โดยมีความเชื่อว�า

มนุษย�แต�ละคนรู�วิธีเรียนและรู�วิธีคิด เพ่ือสร�างองค�ความรู�ด�วยตนเอง

 3.2 กลุ�มท่ีเน�นการสร�างความรู�โดยอาศัยปฏิสัมพันธ�ทางสังคม (Social constructivism or socially 

oriented constructivist theories) เ<นกลุ�มท่ีเน�นว�า ความรู� คือ ผลผลิตทางสังคม โดยมีข�อตกลงเบื้องต�นสอง

ประการ คือ 1) ความรู�ต�องสัมพันธ�กับชุมชน 2) Zจจัยทางวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร�มีผลต�อการเรียนรู� ดังนั้น 

ครูจึงมีบทบาทเ<นผู�อำนวยความสะดวกในการเรียนรู� 

 

 4) การเรียนรู�จากการสอนแบบเอส ไอ พี

 การสอนแบบเอส ไอ พ ี เ<นรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อoกทักษะทางการสอนให�กับผู�เรียนระดับ

อุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาให�มีความรู�ความเข�าใจ และความสามารถเกี่ยวกับทักษะการสอน โดยผลท่ีเกิดกับผู�

เรียนมีผลทางตรง คือ การมีทักษะการสอน การมีความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับทักษะทางการสอนและผลทางอ�อม คือ 

การสร�างความรู�ด�วยตนเอง ความร�วมมือในการเรียนรู� และความพึงพอใจในการเรียนรู�

 วิธีการท่ีใช�ในการสอน คือ การทดลองoกปฏิบัติจริงอย�างเข�มข�น ต�อเนื่อง และเ<นระบบ โดยการสอนแบบ

จุลภาค มีท่ีให�ผู�เรียนทุกคนมีบทบาทในการoกทดลองตั้งแต�เริมต�นจนสินสุดการoก ขั้นตอนการสอน คือ ขั้นความรู�

ความเข�าใจ ขั้นสำรวจ วิเคราะห�และออกแบบการoกทักษะ ขั้นoกทักษะ ขั้นประเมินผล โครงสร�างทางสังคมของรูป

แบบการสอนอยู�ในระดับปานกลางถึงต่ำ ในขณะที่ผู�เรียนoกทดลองทักษะการสอนนั้น ผู�สอนต�องให�การช�วยเหลือ

สนับสนุนอย�างใกล�ชิดสิงที่จะทำให�การoกเ<นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ความพร�อมของระบบ

สนับสนุน ได�แก� ห�องปฏิบัติการสอน ห�องส่ือเอกสารหลักสูตรและการสอน และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ�ต�าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข�อง

 5) การเรียนรู�แบบแสวงหาความรู�ได�ด�วยตนเอง (Self-Study)

 การเรียนรู�แบบนี้เ<นการให�ผู�เรียนศึกษาและแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง เช�น การจัดการเรียนการสอนแบบ

สืบค�น (Inquiry Instruction) การเรียนแบบค�นพบ (Discovery Learning)  การเรียนแบบแก�Zญหา (Problem 

Solving) การเรียนรู�เชิงประสบการณ� (Experiential Learning)  ซึ่งการเรียนการสอนแบบแสวงหาความรู�ด�วยตนเองนี้

ใช�ในการเรียนรู�ท้ังท่ีเ<นรายบุคคล และกระบวนการกลุ�ม 

 6) การเรียนรู�จากการทำงาน (Work-based Learning) 

การเรียนรู�แบบนี้เ<นการจัดการเรียนการสอนท่ีส�งเสริมผู�เรียนให�เกิดพัฒนาการทุกด�าน ไม�ว�าจะเ<นการเรียนรู�

เนื้อหาสาระ การoกปฏิบัติจริง oกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดย

สถาบันการศึกษามักร�วมมือกับแหล�งงานในชุมชน รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนร�วมกัน ตั้งแต�การกำหนด

วัตถุประสงค� การกำหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีการประเมิน
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7) การเรียนรู�ท่ีเน�นการวิจัยเพ่ือสร�างองค�ความรู� (Research–based Learning) 

การเรียนรู�ท่ีเน�นการวิจัยถือได�ว�าเ<นหัวใจของบัณฑิตศึกษา  เพราะเ<นการเรียนท่ีเน�นการแสวงหาความรู�ด�วย

ตนเองของผู�เรียนโดยตรง เ<นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู� และการทดสอบความสามารถทางการเรียนรู�

ด�วยตนเองของผู�เรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนอาจแบ�งได�เ<น 4 ลักษณะใหญ� ๆ ได�แก� การสอนโดยใช�วิธีวิจัย

เ<นวิธีสอน การสอนโดยผู�เรียนร�วมทำโครงการวิจัยกับอาจารย�หรือเ<นผู�ช�วยโครงการวิจัยของอาจารย� การสอนโดยผู�

เรียนศึกษางานวิจัยของอาจารย�และของนักวิจัยชั้นนำในศาสตร�ที่ศึกษา และการสอนโดยใช�ผลการวิจัยประกอบการ

สอน

8) การเรียนรู�ท่ีใช�วิธีสร�างผลงานจากการตกผลึกทางZญญา (Crystal-Based Approach) 

การจัดการเรียนรู�ในรูปแบบนี้ เ<นการส�งเสริมให�ผู�เรียนได�สร�างสรรค�ความรู�ความคิดด�วยตนเองด�วยการ

รวบรวม ทำความเข�าใจ สรุป วิเคราะห� และสังเคราะห�จากการศึกษาด�วยตนเอง เหมาะสำหรับบัณฑิตศึกษา เพราะผู�

เรียนท่ีเ<นผู�ใหญ� มีประสบการณ�เกี่ยวกับศาสตร�ท่ีศึกษามาในระดับหนึ่งแล�ว

วิธีการเรียนรู�เริมจากการทำความเข�าใจกับผู�เรียนให�เข�าใจวัตถุประสงค�ของการเรียนรู�ตามแนวนี้ จากนั้นทำ 

ความเข�าใจในเนื้อหาและประเด็นหลัก  ๆ ของรายวิชา มอบหมายให�ผู�เรียนไปศึกษาวิเคราะห�เอกสาร แนวคิดตาม

ประเด็นท่ีกำหนด แล�วให�ผู�เรียนพัฒนาแนวคิดในประเด็นต�าง ๆ แยกทีละประเด็น โดยให�ผู�เรียนเขียนประเด็นเหล�านั้น

เ<นผลงานในลักษณะที่เ<นแนวคิดของตนเองที่ผ�านการกลั่นกรอง วิเคราะห�เจาะลึกจนตกผลึกทางความคิดเ<นของ

ตนเอง จากนั้นจึงนำเสนอให�กลุ�มเพ่ือนได�ช�วยวิเคราะห� วิจารณ�อีกครั้ง

เอกสารข้อมูลจาก 

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) http://www.obec.go.th สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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การบริหารจัดการท่ีเกี่ยวข�องกับการเรียนการสอน
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ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู�ดำรงตำแหนงอาจารย� ผู�ช�วยศาสตราจารย�

รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย�

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (3) แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ก.พ.อ. จึงกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการเพ่ือให�ผู�ดำรงตำแหนงวิชาการติดตามความ
ก�าวหน�าทางวิชาการและพัฒนาองค�ความรู�อย�างเหมาะสมต�อการดำรงตำแหนง โดยให�สภาสถาบันอุดมศึกษานำไป
ออกข�อบังคับให�สอดคล�องกับมาตรฐาน ดังต�อไปนี้

 ข�อ 1 ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำรงตำแหนงอาจารย� ต�องมีภาระงานท้ังหมดไม�น�อยกว�า
สามสิบห�าหนวยชั่วโมงต�อสัปดาห�ต�อภาคการศึกษาปกต ิ โดยมีภาระงานสอนขั้นต่ำไม�น�อยกว�าร�อยละส่ีสิบห�าของภาระ
งานท้ังหมด ส�วนภาระงานท่ีเหลือให�เ<นอำนาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากำหนดสัดส�วนของภาระงาน
ด�านอื่น ๆ
 ในกรณีท่ีเ<นการสอนระบบทวิภาค อย�างน�อยต�องมีภาระงานสอนขั้นต่ำไม�น�อยกว�าสองรายวิชา รายวิชาละ
สามหนวยกิต
 ในกรณีท่ีเ<นการสอนรายวิชาท่ีมีผู�สอนร�วมกันหลายคน หรือสอนมากกว�าสองรายวิชาภาระงานสอนต�องไม�
น�อยกว�าภาระงานสอนตามวรรคสอง วิธีการคำนวณภาระงานสอนตามวรรคนี้ให�เ<นไปตามสภาสถาบันอุดมศึกษา
กำหนด
 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดภาระงานสอนและภาระงานอื่นน�อยกว�าที่
กำหนดในสองวรรคก�อนก็ได� โดยให�สอดคล�องกับพันธกิจของแต�ละสถาบันอุดมศึกษาหรือแต�ละสาขาวิชา

 ข�อ 2 ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำรงตำแหนงผู�ช�วยศาสตราจารย� อย�างน�อยต�องมีภาระ
งานดังต�อไปนี้
 (1) ต�องปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย�ผู�สอนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากำหนด
 (2)  มีภาระงานท่ีปรากฏเ<นผลงานทางวิชาการ ดังต�อไปนี้
  (ก)  งานวิจัยท่ีได�รับการเผยแพร�ตามเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กำหนด iละหนึ่งรายการ หรือ
  (ข)  ตำรา หรือหนังสือท่ีได�รับการเผยแพร�ตามเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กำหนด iละหนึ่งรายการ หรือ
  (ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีเทียบได�กับงานวิจัยตาม (ก) iละหนึ่งรายการ หรือ
  (ง)  บทความทางวิชาการ iละสองรายการ

 ข�อ 3 ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย� อย�างน�อยต�องมีภาระ
งานดังต�อไปนี้
 (1) ต�องปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย�ผู�สอนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากำหนด
 (2)  มีภาระงานท่ีปรากฏเ<นผลงานทางวิชาการ ดังต�อไปนี้
  (ก)  งานวิจัย ท่ีได�รับการเผยแพร�ตามเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กำหนด iละสองรายการ หรือ
  (ข)  ตำรา หรือหนังสือท่ีได�รับการเผยแพร�ตามเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กำหนด iละสองรายการ หรือ
  (ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีเทียบได�กับงานวิจัยตาม (ก) iละสองรายการ
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 ข�อ 4 ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำรงตำแหนงศาสตราจารย� อย�างน�อยต�องมีภาระงานดัง
ต�อไปนี้
 (1)  ต�องปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย�ผู�สอนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากำหนด
 (2)  มีภาระงานท่ีปรากฏเ<นผลงานทางวิชาการ ดังต�อไปนี้
  (ก)  งานวิจัยท่ีได�รับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติ ตามเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กำหนด iละหนึ่งรายการ 
หรือ
  (ข) ตำรา หรือหนังสือท่ีได�รับการเผยแพร�ตามเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กำหนด iละสอง รายการ หรือ
  (ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีเทียบได�กับงานวิจัยตาม (ก) iละหนึ่งรายการ
 ในกรณีท่ีสาขาวิชาใดไม�มีวารสารระดับนานาชาติเผยแพร�ผลงานให�สภาสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศกำหนดวารสารทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร�

 ข�อ 5 ผลงานทางวิชาการตามข�อ 2 ข�อ 3 และข�อ 4 แต�ละรายการอาจเ<นผลงานของผู�ดำรงตำแหนง
วิชาการแต�ผู�เดียว หรือเ<นผลงานร�วมกับผู�อื่นตามสัดส�วนที่เหมาะสม โดยให�สภาสถาบันอุดมศึกษาเ<นผู�กำหนดให�
เหมาะสมกับสภาพของผลงานและสาขาวิชา

 ข�อ 6 การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการตามข�อ 2 ข�อ 3 และข�อ 4 ให�เ<นไปตามเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กำหนด ใน
เอกสารแนบท�ายประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต�งตั้งบุคคลให�ดำรงตำแหนงผู�ช�วย
ศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย� (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2550 โดยให�สภาสถาบันอุดมศึกษาประกาศราย
ชื่อวารสารทางวิชาการโดยพิจารณาจากวารสารท่ีมีกระบวนการกล่ันกรองโดยผู�ทรงคุณวุฒ ิ (peer review) ก�อนเผย
แพร� และเ<นวารสารท่ีได�รับการยอมรับในวงวิชาการแต�ละสาขาวิชา และแจ�งให� ก.พ.อ. ทราบ

 ข�อ 7 ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจลดหรือยกเว�นภาระงาน ให�แก�ผู�ดำรงตำแหนง
ประเภทผู�บริหาร และอาจกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ฯ ท่ีแตกต�างไปจากท่ีกำหนดไว�ข�างต�นก็ได�

 ข�อ 8 ให�สภาสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการออกข�อบังคับว�าด�วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู�ดำรง
ตำแหนงอาจารย� ผู�ช�วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย�กำหนดหลักเกณฑ�ในการกำหนดภาระงาน
ทางวิชาการของผู�ดำรงตำแหนงอาจารย� ผู�ช�วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย� โดยคำนึงถึง
มาตรฐานท่ีกำหนดไว�ในประกาศ ก.พ.อ. นี้ ท้ังนี้ ให�สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให�สอดคล�องกับสาขาวิชาและค�า
เฉล่ียของผลงานทางวิชาการทุกประเภท

 ข�อ 9 ให�ใช�มาตรฐานภาระงานทางวิชาการตามประกาศนี้บังคับแก�มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ตั้งแต�
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เ<นต�นไป และให�สภาสถาบันอุดมศึกษาดังกล�าว ดำเนินการออกข�อบังคับว�าด�วยการกำหนด
ภาระงานทางวิชาการของผู�ดำรงตำแหนงอาจารย� ผู�ช�วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย� ให�แล�ว
เสร็จก�อนวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

 ประกาศ ณ วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551
 ศรีเมือง เจริญศิริ
 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประธาน ก.พ.อ.
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ประกาศ คณะมัณฑนศิลป� มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรคณะมัณฑนศิลป� 

พ.ศ. 2548 

 ตามมติคณะรัฐมนตร ี ท่ีจะส�งเสริมและสนับสนุนให�ทุกส�วนราชการ มีการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ จัดทำ 

เป�าหมายดำเนินการ ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่เ<นรูปธรรมและวิธีวัดผลสัมฤทธิ์ จัดทำข�อตกลงผลงานล�วงหน�า 

เพ่ือใช� เ<นฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลัก

เกณฑ�และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฉบับลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2547 ให�คณะวิชามอบหมายงานอย�าง

เ<นลายลักษณ�อักษรแก� บุคลากร โดยพิจารณาให�เหมาะสมกับระดับ ตำแหนง และความรู�ความสามารถ เพื่อ

ประโยชน�ในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ การประเมินเพื่อเลื่อนตำแหนงหรือขึ้นขั้นเงินเดือน และให�ถือเ<น

เอกสารราชการท่ีสำคัญ ซึ่งต�องเก็บรักษาไว�นั้น 

 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป� ในการประชุมครั้งท่ี 9/2548 เมื่อวันท่ี 25 

สิงหาคม 2548 จึงกำหนดภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรคณะมัณฑนศิลป� เพ่ือใช�พิจารณาประกอบการมอบหมายงาน 

ดังนี้ 

กรอบภาระงาน ภาระงานขั้นต่ำ

1. งานสอน 

1.1 อาจารย�มีรายวิชาสอน

ไม�น�อยกว�า 2 รายวิชา (สอนเด่ียว) 

หรือไม�น�อยกว�า 5 หนวยกิต (สอนร�วม) 

ต�อภาคการศึกษา หรือสองเท�าต�อiการศึกษา ใน

ระดับปริญญาตรี 

ท้ังนี้ ผู�ท่ีดำรงตำแหนงกรรมการสอบศิลปนิพนธ�จะ

ไม�นำจำนวนหนวยกิตของรายวิชาศิลปนิพนธ� มา

นับรวมกับรายวิชาข�างต�น 

1.2 ผู�ดำรงตำแหนงคณบดี รองคณบดี หรือหัวหน�าภาควิชา ให�

มีรายวิชาสอน 

ไม�น�อยกว�า 1 รายวิชา (สอนเด่ียว) 

หรือไม�น�อยกว�า 3 หนวยกิต (สอนร�วม) 

ต�อภาคการศึกษา หรือสองเท�าต�อiการศึกษา ใน

ระดับปริญญาตรี 

ท้ังนี้ ผู�ท่ีดำรงตำแหนงกรรมการสอบศิลปนิพนธ�จะ

ไม�นำจำนวนหนวยกิตของรายวิชาศิลปนิพนธ� มา

นับรวมกับรายวิชาข�างต�น 

1.3 จัดให�มีเวลาพบหรือให�คำปรึกษาผู�เรียนโดยไม�ซ�อนทับ เวลา

ในรายวิชาสอน และจะต�องhดประกาศให�ทราบด�วย 

ไม�น�อยกว�า 6 ชั่วโมงต�อสัปดาห� 
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กรอบภาระงาน ภาระงานขั้นต่ำ

1.4 จัดส�งข�อมูลแบบรายงานการปฏิบัติราชการสำหรับ อาจารย� 

(ปค.มศ.1) แบบรายงานประมวลการสอน (ปค.มศ.2) แบบ

รายงานการสอนโดยอาจารย� (ปค.มศ.3) และแบบรายงาน

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยนักศึกษา (ปค.มศ.4) 

ทุกรายวิชาในความรับผิดชอบ 

2. งานวิจัย งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะ และ

วัฒนธรรม 

2.1 มีผลงานออกแบบสร�างสรรค� เด่ียวหรือร�วม หรือ มีงานวิจัย

เด่ียวหรือวิจัยร�วม 

ไม�น�อยกว�า 1 เรื่อง/ ชิน ภายในระยะเวลา 1 i 

ไม�น�อยกว�า 1 เรื่อง/ โครงการ ภายในระยะเวลา 3 

i 

2.2 มีบทความทางวิชาการใน/ ต�างประเทศ 

ท่ีพิมพ�เผยแพร� 

หรือ มีตำราพิมพ�เผยแพร� 

ไม�น�อยกว�า 1 เรื่องต�อi 

ไม�น�อยกว�า 1 เรื่อง/ โครงการ ภายในระยะเวลา 3 

i 

3. งานบริหาร 

3.1 ดำรงตำแหนงผู�บริหารหรือกรรมการระดับคณะฯ/ ภาควิชา 

โดยไม�นับรวมตำแหนงกรรมการศิลปนิพนธ�/ วิทยานิพนธ� 

ไม�น�อยกว�า 1 ตำแหนงต�อภาคการศึกษา 

3.2 เข�าประชุมภาควิชา/ สำนักงานเลขานุการ ( ให�ภาควิชา/ 

สำนักงานเลขานุการ พิจารณาให�มีข�อตกลงในการประชุม เช�น 

ประชุมทุกวันทำการใดในสัปดาห�สุดท�ายเดือน กรณี ขาดประชุม

ให�ชี้แจงเหตุผลท่ีสมควร เ<นต�น ) 

ทุกครั้ง 

3.3 เข�าประชุม/ สัมมนาบุคลากร ซึ่งคณะฯ จัดขึ้น ทุกครั้ง 

3.4 มีส�วนร�วมในการจัดหรือให�บริการวิชาการในระดับคณะ หรือ

ภาควิชา ท้ังนี้ควรส�งหลักฐาน (เช�น โครงการ คำส่ัง เ<น ต�น) 

ประกอบแบบรายงานการปฏิบัติราชการแก�คณะฯ ด�วย 

ไม�น�อยกว�า 1 ครั้งต�อiการศึกษา 

4. ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

4.1 ภาระงานหลัก 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 70 

4.2 ภาระงานรอง ไม�เกินร�อยละ 20 

4.3 ภาระงานอื่นๆ ท่ีได�รับมอบหมาย ไม�เกินร�อยละ 10 

 ท้ังนี้ ตั้งแต�บัดนี้เ<นต�นไป 

 ประกาศ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2548 

 ( อาจารย� วัฒนพันธุ� ครุฑะเสน ) 

 คณบดีคณะมัณฑนศิลป� 
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หลักเกณฑ�การคิดภาระงาน

กลุ�มศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลักษณะภาระงานลักษณะภาระงานลักษณะภาระงานลักษณะภาระงานลักษณะภาระงานลักษณะภาระงาน ภาระงาน/คน

1.งานผลิตบัณฑิต

1.1 ลักษณะภาระงานการสอน

1.1.1 การสอนภาคบรรยาย

1.งานผลิตบัณฑิต

1.1 ลักษณะภาระงานการสอน

1.1.1 การสอนภาคบรรยาย

1.งานผลิตบัณฑิต

1.1 ลักษณะภาระงานการสอน

1.1.1 การสอนภาคบรรยาย

1.งานผลิตบัณฑิต

1.1 ลักษณะภาระงานการสอน

1.1.1 การสอนภาคบรรยาย

1.งานผลิตบัณฑิต

1.1 ลักษณะภาระงานการสอน

1.1.1 การสอนภาคบรรยาย

1.งานผลิตบัณฑิต

1.1 ลักษณะภาระงานการสอน

1.1.1 การสอนภาคบรรยาย

1.1.1.1 สอนเด่ียว ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน (สอนซ้ำ)

ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน (สอนครั้งแรก)

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน (สอนซ้ำ) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน (สอนครั้งแรก)

ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน (สอนซ้ำ)

ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน (สอนครั้งแรก)

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน (สอนซ้ำ) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน (สอนครั้งแรก)

ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน (สอนซ้ำ)

ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน (สอนครั้งแรก)

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน (สอนซ้ำ) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน (สอนครั้งแรก)

ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน (สอนซ้ำ)

ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน (สอนครั้งแรก)

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน (สอนซ้ำ) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน (สอนครั้งแรก)

ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน (สอนซ้ำ)

ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน (สอนครั้งแรก)

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน (สอนซ้ำ) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน (สอนครั้งแรก)

3 / สัปดาห�

5 / สัปดาห�

4 / สัปดาห�

6 / สัปดาห�

1.1.1.2 สอนร�วม

(พร�อมกัน)

ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน

ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน

ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน

ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน

ระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมงสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน

2 / สัปดาห�

3 / สัปดาห�

1.1.2 การสอนภาคปฏิบัติ (ระดับปริญญาตรี/โท)

การสอนภาคปฏิบัติการด�านศิลปะออกแบบและก�อสร�าง โดยใช�เวลาตรวจงานในชั่วโมง ให�ใช�หลักการคิดตามสัดส�วน

ของอาจารย� 1 คน ต�อจำนวนนักศึกษา

1.1.2 การสอนภาคปฏิบัติ (ระดับปริญญาตรี/โท)

การสอนภาคปฏิบัติการด�านศิลปะออกแบบและก�อสร�าง โดยใช�เวลาตรวจงานในชั่วโมง ให�ใช�หลักการคิดตามสัดส�วน

ของอาจารย� 1 คน ต�อจำนวนนักศึกษา

1.1.2 การสอนภาคปฏิบัติ (ระดับปริญญาตรี/โท)

การสอนภาคปฏิบัติการด�านศิลปะออกแบบและก�อสร�าง โดยใช�เวลาตรวจงานในชั่วโมง ให�ใช�หลักการคิดตามสัดส�วน

ของอาจารย� 1 คน ต�อจำนวนนักศึกษา

1.1.2 การสอนภาคปฏิบัติ (ระดับปริญญาตรี/โท)

การสอนภาคปฏิบัติการด�านศิลปะออกแบบและก�อสร�าง โดยใช�เวลาตรวจงานในชั่วโมง ให�ใช�หลักการคิดตามสัดส�วน

ของอาจารย� 1 คน ต�อจำนวนนักศึกษา

1.1.2 การสอนภาคปฏิบัติ (ระดับปริญญาตรี/โท)

การสอนภาคปฏิบัติการด�านศิลปะออกแบบและก�อสร�าง โดยใช�เวลาตรวจงานในชั่วโมง ให�ใช�หลักการคิดตามสัดส�วน

ของอาจารย� 1 คน ต�อจำนวนนักศึกษา

1.1.2 การสอนภาคปฏิบัติ (ระดับปริญญาตรี/โท)

การสอนภาคปฏิบัติการด�านศิลปะออกแบบและก�อสร�าง โดยใช�เวลาตรวจงานในชั่วโมง ให�ใช�หลักการคิดตามสัดส�วน

ของอาจารย� 1 คน ต�อจำนวนนักศึกษา

1.1.2 การสอนภาคปฏิบัติ (ระดับปริญญาตรี/โท)

การสอนภาคปฏิบัติการด�านศิลปะออกแบบและก�อสร�าง โดยใช�เวลาตรวจงานในชั่วโมง ให�ใช�หลักการคิดตามสัดส�วน

ของอาจารย� 1 คน ต�อจำนวนนักศึกษา

คิดตามจำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา 1-10 คน 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 11-20 คน 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 21-30 คน 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 30 คนขึ้นไป 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 1-10 คน 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 11-20 คน 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 21-30 คน 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 30 คนขึ้นไป 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 1-10 คน 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 11-20 คน 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 21-30 คน 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 30 คนขึ้นไป 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 1-10 คน 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 11-20 คน 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 21-30 คน 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 30 คนขึ้นไป 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 1-10 คน 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 11-20 คน 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 21-30 คน 1 ชั่วโมงสอน

จำนวนนักศึกษา 30 คนขึ้นไป 1 ชั่วโมงสอน

1.5 / สัปดาห�

2 / สัปดาห�

2.5 / สัปดาห�

3 / สัปดาห�

หมายเหตุ เฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ให้ยกเว้นในรายวิชาตามบัญชีแนบท้ายท่ีมีผู้สอนมากกว่า 1 คนแต่ไม่เกิน 5 คนหมายเหตุ เฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ให้ยกเว้นในรายวิชาตามบัญชีแนบท้ายท่ีมีผู้สอนมากกว่า 1 คนแต่ไม่เกิน 5 คนหมายเหตุ เฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ให้ยกเว้นในรายวิชาตามบัญชีแนบท้ายท่ีมีผู้สอนมากกว่า 1 คนแต่ไม่เกิน 5 คนหมายเหตุ เฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ให้ยกเว้นในรายวิชาตามบัญชีแนบท้ายท่ีมีผู้สอนมากกว่า 1 คนแต่ไม่เกิน 5 คนหมายเหตุ เฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ให้ยกเว้นในรายวิชาตามบัญชีแนบท้ายท่ีมีผู้สอนมากกว่า 1 คนแต่ไม่เกิน 5 คนหมายเหตุ เฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ให้ยกเว้นในรายวิชาตามบัญชีแนบท้ายท่ีมีผู้สอนมากกว่า 1 คนแต่ไม่เกิน 5 คนหมายเหตุ เฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ให้ยกเว้นในรายวิชาตามบัญชีแนบท้ายท่ีมีผู้สอนมากกว่า 1 คนแต่ไม่เกิน 5 คน

ตามลักษณะภาระงานข�อ 1.1.1และข�อ 1.1.2 ให�คิดภาระงาน 1 ชั่วโมงสอน ลดลงตามลักษณะภาระงานข�อ 1.1.1และข�อ 1.1.2 ให�คิดภาระงาน 1 ชั่วโมงสอน ลดลงตามลักษณะภาระงานข�อ 1.1.1และข�อ 1.1.2 ให�คิดภาระงาน 1 ชั่วโมงสอน ลดลงตามลักษณะภาระงานข�อ 1.1.1และข�อ 1.1.2 ให�คิดภาระงาน 1 ชั่วโมงสอน ลดลงตามลักษณะภาระงานข�อ 1.1.1และข�อ 1.1.2 ให�คิดภาระงาน 1 ชั่วโมงสอน ลดลงตามลักษณะภาระงานข�อ 1.1.1และข�อ 1.1.2 ให�คิดภาระงาน 1 ชั่วโมงสอน ลดลง 0.5 / สัปดาห�

1.1.3 การสอนในลักษณะอื่น ๆ

(เลือกกรอกเพียงข�อใดข�อหนึ่งจาก 1.1.3.1 / 1.1.3.2 / 1.1.3.3)

1.1.3 การสอนในลักษณะอื่น ๆ

(เลือกกรอกเพียงข�อใดข�อหนึ่งจาก 1.1.3.1 / 1.1.3.2 / 1.1.3.3)

1.1.3 การสอนในลักษณะอื่น ๆ

(เลือกกรอกเพียงข�อใดข�อหนึ่งจาก 1.1.3.1 / 1.1.3.2 / 1.1.3.3)

1.1.3 การสอนในลักษณะอื่น ๆ

(เลือกกรอกเพียงข�อใดข�อหนึ่งจาก 1.1.3.1 / 1.1.3.2 / 1.1.3.3)

1.1.3 การสอนในลักษณะอื่น ๆ

(เลือกกรอกเพียงข�อใดข�อหนึ่งจาก 1.1.3.1 / 1.1.3.2 / 1.1.3.3)

1.1.3 การสอนในลักษณะอื่น ๆ

(เลือกกรอกเพียงข�อใดข�อหนึ่งจาก 1.1.3.1 / 1.1.3.2 / 1.1.3.3)

1.1.3.1 หัวหน�ารับผิดชอบรายวิชา1.1.3.1 หัวหน�ารับผิดชอบรายวิชา1.1.3.1 หัวหน�ารับผิดชอบรายวิชา1.1.3.1 หัวหน�ารับผิดชอบรายวิชา1.1.3.1 หัวหน�ารับผิดชอบรายวิชา1.1.3.1 หัวหน�ารับผิดชอบรายวิชา 0.5 / สัปดาห�

1.1.3.2 ผู�ประสานงานรายวิชา / การประสานงานการเรียนการสอนอ.พิเศษ1.1.3.2 ผู�ประสานงานรายวิชา / การประสานงานการเรียนการสอนอ.พิเศษ1.1.3.2 ผู�ประสานงานรายวิชา / การประสานงานการเรียนการสอนอ.พิเศษ1.1.3.2 ผู�ประสานงานรายวิชา / การประสานงานการเรียนการสอนอ.พิเศษ1.1.3.2 ผู�ประสานงานรายวิชา / การประสานงานการเรียนการสอนอ.พิเศษ1.1.3.2 ผู�ประสานงานรายวิชา / การประสานงานการเรียนการสอนอ.พิเศษ 0.25 / สัปดาห�

1.1.3.3 ผู�ประสานงานรายวิชาท่ีร�วมสอน การช�วยสอนบรรยาย1.1.3.3 ผู�ประสานงานรายวิชาท่ีร�วมสอน การช�วยสอนบรรยาย1.1.3.3 ผู�ประสานงานรายวิชาท่ีร�วมสอน การช�วยสอนบรรยาย1.1.3.3 ผู�ประสานงานรายวิชาท่ีร�วมสอน การช�วยสอนบรรยาย1.1.3.3 ผู�ประสานงานรายวิชาท่ีร�วมสอน การช�วยสอนบรรยาย1.1.3.3 ผู�ประสานงานรายวิชาท่ีร�วมสอน การช�วยสอนบรรยาย 2 / สัปดาห�

1.1.3.4 การสอนหรือoกงานนอกสถานท่ีตามหลักสูตร (สอนเด่ียว) 1 ชั่วโมงทำงาน

จริง

1.1.3.4 การสอนหรือoกงานนอกสถานท่ีตามหลักสูตร (สอนเด่ียว) 1 ชั่วโมงทำงาน

จริง

1.1.3.4 การสอนหรือoกงานนอกสถานท่ีตามหลักสูตร (สอนเด่ียว) 1 ชั่วโมงทำงาน

จริง

1.1.3.4 การสอนหรือoกงานนอกสถานท่ีตามหลักสูตร (สอนเด่ียว) 1 ชั่วโมงทำงาน

จริง

1.1.3.4 การสอนหรือoกงานนอกสถานท่ีตามหลักสูตร (สอนเด่ียว) 1 ชั่วโมงทำงาน

จริง

1.1.3.4 การสอนหรือoกงานนอกสถานท่ีตามหลักสูตร (สอนเด่ียว) 1 ชั่วโมงทำงาน

จริง

3 / ครั้ง / ภาค

1.1.3.5 การสอนหรือoกงานนอกสถานท่ีตามหลักสูตร(สอนร�วม) 1 ชั่วโมงทำงาน

จริง

1.1.3.5 การสอนหรือoกงานนอกสถานท่ีตามหลักสูตร(สอนร�วม) 1 ชั่วโมงทำงาน

จริง

1.1.3.5 การสอนหรือoกงานนอกสถานท่ีตามหลักสูตร(สอนร�วม) 1 ชั่วโมงทำงาน

จริง

1.1.3.5 การสอนหรือoกงานนอกสถานท่ีตามหลักสูตร(สอนร�วม) 1 ชั่วโมงทำงาน

จริง

1.1.3.5 การสอนหรือoกงานนอกสถานท่ีตามหลักสูตร(สอนร�วม) 1 ชั่วโมงทำงาน

จริง

1.1.3.5 การสอนหรือoกงานนอกสถานท่ีตามหลักสูตร(สอนร�วม) 1 ชั่วโมงทำงาน

จริง

2 / ครั้ง / ภาค

1.1.3.6 การควบคุมการoกงานนอกสถานท่ี 0.5/นักศึกษา 1.1.3.6 การควบคุมการoกงานนอกสถานท่ี 0.5/นักศึกษา 1.1.3.6 การควบคุมการoกงานนอกสถานท่ี 0.5/นักศึกษา 1.1.3.6 การควบคุมการoกงานนอกสถานท่ี 0.5/นักศึกษา 1.1.3.6 การควบคุมการoกงานนอกสถานท่ี 0.5/นักศึกษา 1.1.3.6 การควบคุมการoกงานนอกสถานท่ี 0.5/นักศึกษา 1 คน / ภาค

1.1.3.7 การเตรียมการสอนในห�องปฏิบัติการอื่นๆ 1 ชั่วโมงทำงานจริง1.1.3.7 การเตรียมการสอนในห�องปฏิบัติการอื่นๆ 1 ชั่วโมงทำงานจริง1.1.3.7 การเตรียมการสอนในห�องปฏิบัติการอื่นๆ 1 ชั่วโมงทำงานจริง1.1.3.7 การเตรียมการสอนในห�องปฏิบัติการอื่นๆ 1 ชั่วโมงทำงานจริง1.1.3.7 การเตรียมการสอนในห�องปฏิบัติการอื่นๆ 1 ชั่วโมงทำงานจริง1.1.3.7 การเตรียมการสอนในห�องปฏิบัติการอื่นๆ 1 ชั่วโมงทำงานจริง 1 / ครั้ง / สัปดาห�
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ลักษณะภาระงานลักษณะภาระงานลักษณะภาระงานลักษณะภาระงานลักษณะภาระงานลักษณะภาระงาน ภาระงาน/คน

1.2 งานท่ีปรึกษาทางวิชาการและงานควบคุมวิทยานิพนธ�/ ศิลปนิพนธ�1.2 งานท่ีปรึกษาทางวิชาการและงานควบคุมวิทยานิพนธ�/ ศิลปนิพนธ�1.2 งานท่ีปรึกษาทางวิชาการและงานควบคุมวิทยานิพนธ�/ ศิลปนิพนธ�1.2 งานท่ีปรึกษาทางวิชาการและงานควบคุมวิทยานิพนธ�/ ศิลปนิพนธ�1.2 งานท่ีปรึกษาทางวิชาการและงานควบคุมวิทยานิพนธ�/ ศิลปนิพนธ�1.2 งานท่ีปรึกษาทางวิชาการและงานควบคุมวิทยานิพนธ�/ ศิลปนิพนธ�1.2 งานท่ีปรึกษาทางวิชาการและงานควบคุมวิทยานิพนธ�/ ศิลปนิพนธ�

1.2.1 การให�การปรึกษาทางวิชาการ1.2.1 การให�การปรึกษาทางวิชาการ1.2.1 การให�การปรึกษาทางวิชาการ1.2.1 การให�การปรึกษาทางวิชาการ1.2.1 การให�การปรึกษาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี 

ระดับบัณฑิตศึกษา

1 / นักศึกษา

1-15 คน / สัปดาห�

1.5 / นักศึกษา

15 คนขึ้นไป / สัปดาห�

1.2.2 การควบคุมงานศิลปนิพนธ� / วิทยานิพนธ�1.2.2 การควบคุมงานศิลปนิพนธ� / วิทยานิพนธ�1.2.2 การควบคุมงานศิลปนิพนธ� / วิทยานิพนธ�1.2.2 การควบคุมงานศิลปนิพนธ� / วิทยานิพนธ�1.2.2 การควบคุมงานศิลปนิพนธ� / วิทยานิพนธ� ระดับปริญญาตรี 

ระดับบัณฑิตศึกษา

1 / นักศึกษา 

1 คน / สัปดาห�

1.5 / นักศึกษา 

1 คน / สัปดาห�

1.2.3 กรรมการสอบศิลปนิพนธ� / วิทยานิพนธ�1.2.3 กรรมการสอบศิลปนิพนธ� / วิทยานิพนธ�1.2.3 กรรมการสอบศิลปนิพนธ� / วิทยานิพนธ�1.2.3 กรรมการสอบศิลปนิพนธ� / วิทยานิพนธ�1.2.3 กรรมการสอบศิลปนิพนธ� / วิทยานิพนธ� ระดับปริญญาตรี 

ระดับบัณฑิตศึกษา

0.5 / นักศึกษา 

1 คน / ครั้ง

1 / นักศึกษา 

1 คน / ครั้ง

ผู�รับผิดชอบการสอบศิลปนิพนธ� / วิทยานิพนธ� 

(ใช�เฉพาะคณะสถาZตยกรรมสาสตร�และคณะมัณฑนศิลป�)

ผู�รับผิดชอบการสอบศิลปนิพนธ� / วิทยานิพนธ� 

(ใช�เฉพาะคณะสถาZตยกรรมสาสตร�และคณะมัณฑนศิลป�)

ผู�รับผิดชอบการสอบศิลปนิพนธ� / วิทยานิพนธ� 

(ใช�เฉพาะคณะสถาZตยกรรมสาสตร�และคณะมัณฑนศิลป�)

ผู�รับผิดชอบการสอบศิลปนิพนธ� / วิทยานิพนธ� 

(ใช�เฉพาะคณะสถาZตยกรรมสาสตร�และคณะมัณฑนศิลป�)

ผู�รับผิดชอบการสอบศิลปนิพนธ� / วิทยานิพนธ� 

(ใช�เฉพาะคณะสถาZตยกรรมสาสตร�และคณะมัณฑนศิลป�)

ผู�รับผิดชอบการสอบศิลปนิพนธ� / วิทยานิพนธ� 

(ใช�เฉพาะคณะสถาZตยกรรมสาสตร�และคณะมัณฑนศิลป�)

 0.5 / ครั้ง

เฉพาะคณะจิตรกรรม ฯ กรรมการสอบศิลป

นิพนธ�/ วิทยานิพนธ� 

เฉพาะคณะจิตรกรรม ฯ กรรมการสอบศิลป

นิพนธ�/ วิทยานิพนธ� 

เฉพาะคณะจิตรกรรม ฯ กรรมการสอบศิลป

นิพนธ�/ วิทยานิพนธ� 

เฉพาะคณะจิตรกรรม ฯ กรรมการสอบศิลป

นิพนธ�/ วิทยานิพนธ� 

เฉพาะคณะจิตรกรรม ฯ กรรมการสอบศิลป

นิพนธ�/ วิทยานิพนธ� 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ

2 / ครั้ง

1.5 / ครั้ง

1.3 งานกิจการนักศึกษา ( ยกเว�นผู�ท่ีมีตำแหนงทางบริหาร )

กรรมการท่ีปรึกษาฝ�ายกิจการนักศึกษา

1.3 งานกิจการนักศึกษา ( ยกเว�นผู�ท่ีมีตำแหนงทางบริหาร )

กรรมการท่ีปรึกษาฝ�ายกิจการนักศึกษา

1.3 งานกิจการนักศึกษา ( ยกเว�นผู�ท่ีมีตำแหนงทางบริหาร )

กรรมการท่ีปรึกษาฝ�ายกิจการนักศึกษา

1.3 งานกิจการนักศึกษา ( ยกเว�นผู�ท่ีมีตำแหนงทางบริหาร )

กรรมการท่ีปรึกษาฝ�ายกิจการนักศึกษา

1.3 งานกิจการนักศึกษา ( ยกเว�นผู�ท่ีมีตำแหนงทางบริหาร )

กรรมการท่ีปรึกษาฝ�ายกิจการนักศึกษา

1.3 งานกิจการนักศึกษา ( ยกเว�นผู�ท่ีมีตำแหนงทางบริหาร )

กรรมการท่ีปรึกษาฝ�ายกิจการนักศึกษา 1 / สัปดาห�

2.1 งานวิจัย2.1 งานวิจัย2.1 งานวิจัย2.1 งานวิจัย2.1 งานวิจัย2.1 งานวิจัย

งานวิจัยโดยผ�านความเห็นชอบ

ของกรรมการประจำคณะ ฯ 

(ไม�ได�รับค�าตอบแทนในรูปเงินเดือน)

งานวิจัยโดยผ�านความเห็นชอบ

ของกรรมการประจำคณะ ฯ 

(ไม�ได�รับค�าตอบแทนในรูปเงินเดือน)

งานวิจัยโดยผ�านความเห็นชอบ

ของกรรมการประจำคณะ ฯ 

(ไม�ได�รับค�าตอบแทนในรูปเงินเดือน)

งานวิจัยโดยผ�านความเห็นชอบ

ของกรรมการประจำคณะ ฯ 

(ไม�ได�รับค�าตอบแทนในรูปเงินเดือน)

2.1.1 หัวหน�าโครงการ

2.1.2 ผู�ร�วมวิจัย

2.1.1 หัวหน�าโครงการ

2.1.2 ผู�ร�วมวิจัย

ไม�เกิน 17.5/สัปดาห�/โครงการ

ไม�เกิน 12/สัปดาห�/โครงการ

2.2 งานสร�างสรรค� เชิงวิชาการ (งานศิลปะและการออกแบบ) ท่ีเทียบเท�ากับงานวิจัย2.2 งานสร�างสรรค� เชิงวิชาการ (งานศิลปะและการออกแบบ) ท่ีเทียบเท�ากับงานวิจัย2.2 งานสร�างสรรค� เชิงวิชาการ (งานศิลปะและการออกแบบ) ท่ีเทียบเท�ากับงานวิจัย2.2 งานสร�างสรรค� เชิงวิชาการ (งานศิลปะและการออกแบบ) ท่ีเทียบเท�ากับงานวิจัย2.2 งานสร�างสรรค� เชิงวิชาการ (งานศิลปะและการออกแบบ) ท่ีเทียบเท�ากับงานวิจัย2.2 งานสร�างสรรค� เชิงวิชาการ (งานศิลปะและการออกแบบ) ท่ีเทียบเท�ากับงานวิจัย2.2 งานสร�างสรรค� เชิงวิชาการ (งานศิลปะและการออกแบบ) ท่ีเทียบเท�ากับงานวิจัย

งานสร�างสรรค�ฯโดยผ�านความเห็นชอบ

ของกรรมการ/ประจำคณะ ฯ 

(ไม�ได�รับค�าตอบแทน)

งานสร�างสรรค�ฯโดยผ�านความเห็นชอบ

ของกรรมการ/ประจำคณะ ฯ 

(ไม�ได�รับค�าตอบแทน)

งานสร�างสรรค�ฯโดยผ�านความเห็นชอบ

ของกรรมการ/ประจำคณะ ฯ 

(ไม�ได�รับค�าตอบแทน)

งานสร�างสรรค�ฯโดยผ�านความเห็นชอบ

ของกรรมการ/ประจำคณะ ฯ 

(ไม�ได�รับค�าตอบแทน)

2.2.1  หัวหน�าโครงการ

2.2.2  ผู�ร�วมโครงการ

2.2.1  หัวหน�าโครงการ

2.2.2  ผู�ร�วมโครงการ

ไม�เกิน 17.5/สัปดาห�/โครงการ

ไม�เกิน 12/สัปดาห�/โครงการ

2.3 งานสร�างสรรค� / งานออกแบบ2.3 งานสร�างสรรค� / งานออกแบบ2.3 งานสร�างสรรค� / งานออกแบบ2.3 งานสร�างสรรค� / งานออกแบบ2.3 งานสร�างสรรค� / งานออกแบบ2.3 งานสร�างสรรค� / งานออกแบบ

ผลงานท่ีได�มีการเผยแพร�เชิงวิชาการผลงานท่ีได�มีการเผยแพร�เชิงวิชาการผลงานท่ีได�มีการเผยแพร�เชิงวิชาการผลงานท่ีได�มีการเผยแพร�เชิงวิชาการ - แสดงเด่ียว

- แสดงกลุ�ม

- แสดงเด่ียว

- แสดงกลุ�ม

2 / โครงการ / สัปดาห�

1 / โครงการ / สัปดาห�

2.4 ผลงานทางวิชาการ2.4 ผลงานทางวิชาการ2.4 ผลงานทางวิชาการ2.4 ผลงานทางวิชาการ2.4 ผลงานทางวิชาการ2.4 ผลงานทางวิชาการ2.4 ผลงานทางวิชาการ
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ลักษณะภาระงานลักษณะภาระงานลักษณะภาระงานลักษณะภาระงานลักษณะภาระงานลักษณะภาระงาน ภาระงาน/คน

2.4.1 งานเขียน (สามารถนำมาคิด

ภาระงานได�เพียง 1 ครั้ง เว�นแต�จะมี

การปรับปรุงเนื้อหาใหม�เกินร�อยละ 50 

ของเนื้อหาเดิม)

2.4.1 งานเขียน (สามารถนำมาคิด

ภาระงานได�เพียง 1 ครั้ง เว�นแต�จะมี

การปรับปรุงเนื้อหาใหม�เกินร�อยละ 50 

ของเนื้อหาเดิม)

2.4.1 งานเขียน (สามารถนำมาคิด

ภาระงานได�เพียง 1 ครั้ง เว�นแต�จะมี

การปรับปรุงเนื้อหาใหม�เกินร�อยละ 50 

ของเนื้อหาเดิม)

ตำรา 

(คิดภาระงานได�ไม�เกิน 2 ภาคการศึกษา)

เอกสารคำสอน 

(คิดภาระงานได�ไม�เกิน 1 ภาคการศึกษา)

เอกสารประกอบคำสอน 

ใน 1 ภาคการศึกษา

ตำรา 

(คิดภาระงานได�ไม�เกิน 2 ภาคการศึกษา)

เอกสารคำสอน 

(คิดภาระงานได�ไม�เกิน 1 ภาคการศึกษา)

เอกสารประกอบคำสอน 

ใน 1 ภาคการศึกษา

ตำรา 

(คิดภาระงานได�ไม�เกิน 2 ภาคการศึกษา)

เอกสารคำสอน 

(คิดภาระงานได�ไม�เกิน 1 ภาคการศึกษา)

เอกสารประกอบคำสอน 

ใน 1 ภาคการศึกษา

2 / โครงการ / สัปดาห�

1 / ครั้ง / สัปดาห�

0.5 / ครั้ง / สัปดาห�

2.4.2 บทความทางวิชาการ

บทความท่ีตีพิมพ�ในเอกสารทางวิชาการ

(คิดภาระงานได�ไม�เกิน 1 ภาคการศึกษา )

2.4.2 บทความทางวิชาการ

บทความท่ีตีพิมพ�ในเอกสารทางวิชาการ

(คิดภาระงานได�ไม�เกิน 1 ภาคการศึกษา )

2.4.2 บทความทางวิชาการ

บทความท่ีตีพิมพ�ในเอกสารทางวิชาการ

(คิดภาระงานได�ไม�เกิน 1 ภาคการศึกษา )

2.4.2 บทความทางวิชาการ

บทความท่ีตีพิมพ�ในเอกสารทางวิชาการ

(คิดภาระงานได�ไม�เกิน 1 ภาคการศึกษา )

2.4.2 บทความทางวิชาการ

บทความท่ีตีพิมพ�ในเอกสารทางวิชาการ

(คิดภาระงานได�ไม�เกิน 1 ภาคการศึกษา )

2.4.2 บทความทางวิชาการ

บทความท่ีตีพิมพ�ในเอกสารทางวิชาการ

(คิดภาระงานได�ไม�เกิน 1 ภาคการศึกษา )

1 / เรื่อง / สัปดาห�

3. งานบริการทางวิชาการแก�ชุมชน3. งานบริการทางวิชาการแก�ชุมชน3. งานบริการทางวิชาการแก�ชุมชน3. งานบริการทางวิชาการแก�ชุมชน3. งานบริการทางวิชาการแก�ชุมชน3. งานบริการทางวิชาการแก�ชุมชน

3.1 การประชุมทางวิชาการ/อบรม/

สัมมนา

3.1 การประชุมทางวิชาการ/อบรม/

สัมมนา

3.1 การประชุมทางวิชาการ/อบรม/

สัมมนา

วิทยากร 1 ชั่วโมงบรรยาย

กรรมการ 1 วันปฏิบัติการ

วิทยากร 1 ชั่วโมงบรรยาย

กรรมการ 1 วันปฏิบัติการ

วิทยากร 1 ชั่วโมงบรรยาย

กรรมการ 1 วันปฏิบัติการ

4 / โครงการ / ภาค

1 / โครงการ / ภาค

3.2 การจัดแสดงนิทรรศการ3.2 การจัดแสดงนิทรรศการ3.2 การจัดแสดงนิทรรศการ ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ

กรรมการ/อนุกรรมการ

ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ

กรรมการ/อนุกรรมการ

ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ

กรรมการ/อนุกรรมการ

4 / นิทรรศการ / ภาค

3 / นิทรรศการ / ภาค

3.3 งานบริการทางวิชาการในลักษณะอื่นๆตามท่ีได�รับมอบหมาย3.3 งานบริการทางวิชาการในลักษณะอื่นๆตามท่ีได�รับมอบหมาย3.3 งานบริการทางวิชาการในลักษณะอื่นๆตามท่ีได�รับมอบหมาย3.3 งานบริการทางวิชาการในลักษณะอื่นๆตามท่ีได�รับมอบหมาย3.3 งานบริการทางวิชาการในลักษณะอื่นๆตามท่ีได�รับมอบหมาย3.3 งานบริการทางวิชาการในลักษณะอื่นๆตามท่ีได�รับมอบหมาย3.3 งานบริการทางวิชาการในลักษณะอื่นๆตามท่ีได�รับมอบหมาย

3.3.1 งานท่ีปรึกษาให�แก�หนวยงานภายนอก3.3.1 งานท่ีปรึกษาให�แก�หนวยงานภายนอก3.3.1 งานท่ีปรึกษาให�แก�หนวยงานภายนอก3.3.1 งานท่ีปรึกษาให�แก�หนวยงานภายนอก3.3.1 งานท่ีปรึกษาให�แก�หนวยงานภายนอก3.3.1 งานท่ีปรึกษาให�แก�หนวยงานภายนอก 1 ชั่วโมงทำงาน 1 / ครั้ง / ภาค

3.3.2 งานบริการทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ เช�น การตรวจ (อ�าน)ผลงานทาง

วิชาการ 

การตัดสินงานศิลปกรรม

3.3.2 งานบริการทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ เช�น การตรวจ (อ�าน)ผลงานทาง

วิชาการ 

การตัดสินงานศิลปกรรม

3.3.2 งานบริการทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ เช�น การตรวจ (อ�าน)ผลงานทาง

วิชาการ 

การตัดสินงานศิลปกรรม

3.3.2 งานบริการทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ เช�น การตรวจ (อ�าน)ผลงานทาง

วิชาการ 

การตัดสินงานศิลปกรรม

3.3.2 งานบริการทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ เช�น การตรวจ (อ�าน)ผลงานทาง

วิชาการ 

การตัดสินงานศิลปกรรม

3.3.2 งานบริการทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ เช�น การตรวจ (อ�าน)ผลงานทาง

วิชาการ 

การตัดสินงานศิลปกรรม

1 ชั่วโมงทำงาน

1 / เรื่อง / ครั้ง / สัปดาห�

3.3.3 งานบริการทางวิชาการแก�ชุมชนในลักษณะอื่น ๆตามท่ีได�รับมอบหมาย เช�น 

การออกแบบ การควบคุมงาน 

3.3.3 งานบริการทางวิชาการแก�ชุมชนในลักษณะอื่น ๆตามท่ีได�รับมอบหมาย เช�น 

การออกแบบ การควบคุมงาน 

3.3.3 งานบริการทางวิชาการแก�ชุมชนในลักษณะอื่น ๆตามท่ีได�รับมอบหมาย เช�น 

การออกแบบ การควบคุมงาน 

3.3.3 งานบริการทางวิชาการแก�ชุมชนในลักษณะอื่น ๆตามท่ีได�รับมอบหมาย เช�น 

การออกแบบ การควบคุมงาน 

3.3.3 งานบริการทางวิชาการแก�ชุมชนในลักษณะอื่น ๆตามท่ีได�รับมอบหมาย เช�น 

การออกแบบ การควบคุมงาน 

3.3.3 งานบริการทางวิชาการแก�ชุมชนในลักษณะอื่น ๆตามท่ีได�รับมอบหมาย เช�น 

การออกแบบ การควบคุมงาน 

1 ชั่วโมงทำงาน

1 / ครั้ง / สัปดาห�

4. งานบริหาร4. งานบริหาร 4.1 คณบดี

4.2 รองคณบดี / หัวหน�าภาควิชา / 

หัวหน�าสาขาวิชา

4.3 ผู�ช�วยคณบดี / รองหัวหน�าภาควิชา / 

รองหัวหน�าสาขาวิชา

4.4 หัวหน�าหมวดวิชา / เลขานุการภาค / 

เลขานุการสาขาวิชา

4.1 คณบดี

4.2 รองคณบดี / หัวหน�าภาควิชา / 

หัวหน�าสาขาวิชา

4.3 ผู�ช�วยคณบดี / รองหัวหน�าภาควิชา / 

รองหัวหน�าสาขาวิชา

4.4 หัวหน�าหมวดวิชา / เลขานุการภาค / 

เลขานุการสาขาวิชา

4.1 คณบดี

4.2 รองคณบดี / หัวหน�าภาควิชา / 

หัวหน�าสาขาวิชา

4.3 ผู�ช�วยคณบดี / รองหัวหน�าภาควิชา / 

รองหัวหน�าสาขาวิชา

4.4 หัวหน�าหมวดวิชา / เลขานุการภาค / 

เลขานุการสาขาวิชา

4.1 คณบดี

4.2 รองคณบดี / หัวหน�าภาควิชา / 

หัวหน�าสาขาวิชา

4.3 ผู�ช�วยคณบดี / รองหัวหน�าภาควิชา / 

รองหัวหน�าสาขาวิชา

4.4 หัวหน�าหมวดวิชา / เลขานุการภาค / 

เลขานุการสาขาวิชา

28 / สัปดาห�

21 / สัปดาห�

15 / สัปดาห�

10 / สัปดาห�

5. งานในลักษณะอื่น ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากผู�บังคับบัญชา (ยกเว�นผู�มีตำแหนงบริหารหรือกรรมการโดย

ตำแหนง)

5. งานในลักษณะอื่น ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากผู�บังคับบัญชา (ยกเว�นผู�มีตำแหนงบริหารหรือกรรมการโดย

ตำแหนง)

5. งานในลักษณะอื่น ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากผู�บังคับบัญชา (ยกเว�นผู�มีตำแหนงบริหารหรือกรรมการโดย

ตำแหนง)

5. งานในลักษณะอื่น ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากผู�บังคับบัญชา (ยกเว�นผู�มีตำแหนงบริหารหรือกรรมการโดย

ตำแหนง)

5. งานในลักษณะอื่น ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากผู�บังคับบัญชา (ยกเว�นผู�มีตำแหนงบริหารหรือกรรมการโดย

ตำแหนง)

5. งานในลักษณะอื่น ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากผู�บังคับบัญชา (ยกเว�นผู�มีตำแหนงบริหารหรือกรรมการโดย

ตำแหนง)

5. งานในลักษณะอื่น ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากผู�บังคับบัญชา (ยกเว�นผู�มีตำแหนงบริหารหรือกรรมการโดย

ตำแหนง)

5.1 ผู�อำนวยการ / หัวหน�า หนวยงานท่ีคณะฯแต�งตั้ง5.1 ผู�อำนวยการ / หัวหน�า หนวยงานท่ีคณะฯแต�งตั้ง5.1 ผู�อำนวยการ / หัวหน�า หนวยงานท่ีคณะฯแต�งตั้ง5.1 ผู�อำนวยการ / หัวหน�า หนวยงานท่ีคณะฯแต�งตั้ง5.1 ผู�อำนวยการ / หัวหน�า หนวยงานท่ีคณะฯแต�งตั้ง5.1 ผู�อำนวยการ / หัวหน�า หนวยงานท่ีคณะฯแต�งตั้ง 15 / สัปดาห�

5.2 กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย� / กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ5.2 กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย� / กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ5.2 กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย� / กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ5.2 กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย� / กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ5.2 กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย� / กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ5.2 กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย� / กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ 2.5 / สัปดาห�
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ลักษณะภาระงานลักษณะภาระงานลักษณะภาระงานลักษณะภาระงานลักษณะภาระงานลักษณะภาระงาน ภาระงาน/คน

5.3 งานกรรมการต�าง ๆ ท้ังใน

มหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่น

5.3 งานกรรมการต�าง ๆ ท้ังใน

มหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่น

ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ

กรรมการ /อนุกรรมการ

ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ

กรรมการ /อนุกรรมการ

ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ

กรรมการ /อนุกรรมการ

ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ

กรรมการ /อนุกรรมการ

1 / สัปดาห�

0.5 / สัปดาห�

5.4 งานสภาคณาจารย� 5.4 งานสภาคณาจารย� ประธาน 

รองประธาน / เลขาธิการ

กรรมการ

ประธาน 

รองประธาน / เลขาธิการ

กรรมการ

ประธาน 

รองประธาน / เลขาธิการ

กรรมการ

ประธาน 

รองประธาน / เลขาธิการ

กรรมการ

3 / สัปดาห�/ภาค

2 / สัปดาห�/ภาค

1 / สัปดาห�/ภาค

5.5 งานธุรการท่ีเกี่ยวข�องกับการสอน และ/หรือ การบริหาร เช�น ผู�ดูแลอุปกรณ� 

เครื่องมือภาควิชา

5.5 งานธุรการท่ีเกี่ยวข�องกับการสอน และ/หรือ การบริหาร เช�น ผู�ดูแลอุปกรณ� 

เครื่องมือภาควิชา

5.5 งานธุรการท่ีเกี่ยวข�องกับการสอน และ/หรือ การบริหาร เช�น ผู�ดูแลอุปกรณ� 

เครื่องมือภาควิชา

5.5 งานธุรการท่ีเกี่ยวข�องกับการสอน และ/หรือ การบริหาร เช�น ผู�ดูแลอุปกรณ� 

เครื่องมือภาควิชา

5.5 งานธุรการท่ีเกี่ยวข�องกับการสอน และ/หรือ การบริหาร เช�น ผู�ดูแลอุปกรณ� 

เครื่องมือภาควิชา

5.5 งานธุรการท่ีเกี่ยวข�องกับการสอน และ/หรือ การบริหาร เช�น ผู�ดูแลอุปกรณ� 

เครื่องมือภาควิชา

1 ชั่วโมงทำงาน

1 / สัปดาห�

5.6 งานอื่น ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย5.6 งานอื่น ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย5.6 งานอื่น ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย5.6 งานอื่น ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย5.6 งานอื่น ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย5.6 งานอื่น ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 1 ชั่วโมงทำงาน

1 / โครงการ / สัปดาห�

รายละเอียดแนบท�าย 1 เฉพาะคณะมัณฑนศิลป� ( ประกอบข�อ 1.1.2)
ภาควิชาออกแบบตกแต�งภายใน   361 213 การเตรียมการศิลปนิพนธ�
    361 217 โครงการศึกษาส�วนบุคคล
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป�   362 207 การเตรียมการศิลปนิพนธ�
    362 407 การศึกษารายบุคคลสำหรับนักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต 1
    362 408 การศึกษารายบุคคลสำหรับนักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต 2
    362 411 การoกงานวิชาชีพ
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ�   363 256 โครงการศึกษาส�วนบุคคล 1
    363 257 โครงการศึกษาส�วนบุคคล 2
    363 258 โครงการศึกษาส�วนบุคคล 3
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา   364 210 การเตรียมการศิลปนิพนธ�
    364 247 โครงการศึกษาส�วนบุคคล
    364 401 ปฎิบัติงานประยุกต�ศิลป�ขั้นสูง 1
    364 402 ปฎิบัติงานประยุกต�ศิลป�ขั้นสูง 2
    364 406 ปฎิบัติงานประยุกต�ศิลป�ขั้นสูง 3
    364 413 การศึกษารายบุคคลสำหรับนักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา   365 210 การเตรียมการศิลปนิพนธ�
    365 224 โครงการศึกษาส�วนบุคคล 1
    365 225 โครงการศึกษาส�วนบุคคล 2
    365 226 โครงการศึกษาส�วนบุคคล 3
สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ  366 230 โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล 1
    366 231 โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล 2
รายละเอียดแนบท�าย 2 เฉพาะคณะจิตรกรรมฯ และคณะมัณฑนศิลป� ( ประกอบข�อ 2.4 )
2.4 งานสร�างสรรค� โดยเ<นงานท่ีได�รับการประเมินคุณค�า และ / หรือมีการเผยแพร�เชิงวิขาการ
 1) งานสร�างสรรค�เด่ียว ไม�เกิน 17.5 / สัปดาห� / โครงการ
 2) งานท่ีร�วมสร�างสรรค�เ<นกลุ�ม
  - หัวหน�าโครงการ ไม�เกิน 17.5 / สัปดาห� / โครงการ
  - ผู�ร�วมโครงการ ไม�เกิน 12 / สัปดาห� / โครงการ
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การสนับสนุนบุคลากรด�านการพัฒนาการเรียนการสอน

 บุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการได�รับโอกาสในการพัฒนาด�วยการไปศึกษา oกอบรมฯ ตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการให�ข�าราชการไปศึกษา oกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต�างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือตามระเบียบ ก.ม.ว�าด�วยการให�ข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต�อภายในประเทศ พ.ศ. 

2542 หรือ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว�าด�วยหลักเกณฑ�การให�พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา oกอบรม ดูงาน 

และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2550 แล�วยังมีโอกาสได�รับการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาทางวิชาการการเรียนการสอน อีกหลาย

ประการ  ดังต�อไปนี้

1. การสนับสนุนบุคลากรท่ีขอรับทุนอุดหนุนค�าใช�จ�าย

 1.1 การสนับสนุนในส�วนของมหาวิทยาลัย

  1.1.1 กองทุนสวัสดิการทางวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธี

การกู�ยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ พ.ศ.2547 เ<นเงินรายได�จากเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย จำนวน 

4,000,000 บาท ท่ีจัดสรรเ<นกองทุนให�บุคลากร ท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุน (ท่ีผ�านการประเมินทดลองปฏิบัติ

งานแล�ว)ได�กู�ยืม แต�ไม�คิดดอกเบี้ย โดยหักชำระจากเงินเดือนทุกเดือน ๆ เพ่ือนำไปใช�ในกิจกรรมทางวิชาการ โดยมี

การทำสัญญากู�ยืม/สัญญาค้ำประกัน ดังนี้

ประเภทกิจกรรม วงเงินให�กู�ยืม (บาท) ระยะเวลา(i)

1) ไปศึกษา oกอบรม ณ ต�างประเทศ หรือชดใช�ทุนฯ ไม�เกิน 100,000 5

2) ไปศึกษาภายในประเทศ ไม�เกิน 50,000 3

3) ซื้ออุปกรณ� เครื่องมือทางวิชาการ ไม�เกิน 50,000 3

4) ไปประชุม ดูงาน ณ ต�างประเทศ หรือ แสดงนิทรรศการฯ ไม�เกิน 50,000 3

5) จัดพิมพ�หนังสือ เอกสารวิชาการ สูจิบัตรนิทรรศการ ไม�เกิน 100,000 3

6) ไปทัศนศึกษา ณ ต�างประเทศ ไม�เกิน 50,000 3

7) เพ่ืองานวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1) -6) ตามดุลพินิจของ คกก. 3
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ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอรับทุน โดยสรุปดังนี้

 1. ผู�กู�ยืม  ยื่นเสนอขอรับทุน  (แบบคำขอกู�ยืมเงินกองทุนฯ)

 2. งานสารบรรณ กองกลาง รับ/รวบรวมแบบคำขอ

 3. กองคลัง มศก. รวบรวม/ตรวจสอบ/

  เวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน

 4. งานวินัยและนิติการ มศก. ทำสัญญากู�ยืม/ค้ำประกัน

 5. กองคลัง มศก. เบิกจ�ายเงินกู�

 6. ผู�กู�ยืม รายงานผล

  1.1.2 ทุนเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต�างประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลัก

เกณฑ�การส�งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการในต�างประเทศ ฉบับลงวันท่ี 7 กันยายน 2552 เ<นกองทุนให�บุลากร

สายวิชาการ(ท่ีปฏิบัติงานมาแล�ว 2 i)  ได�เสนอขอรับทุนเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเ<นทุนสนับสนุนเ<นค�าใช�

จ�ายค�าตั๋วเครื่องบิน/ค�าตั๋วรถไฟภายในเมืองหรือประเทศท่ีไปเสนอผลงาน และค�าลงทะเบียนตามท่ีจ�ายจริง แต�ไม�เกิน

ทุนละ 50,000 บาท มีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอรับทุน โดยสรุป ดังนี้

 

 1. ผู�ขอรับทุน ยื่นเสนอขอรับทุน

  (แบบฟอร�มการขอรับทุนฯ)

 

 2. คณะกรรมการประจำคณะฯ ให�ความเห็นชอบ / รับรองผลงานของผู�ขอทุน

 

 3. กองการเจ�าหน�าท่ี มศก. รวบรวม/ตรวจสอบ/พิจารณาอนุมัติทุน

 

 4. กองคลัง มศก. เบิกจ�ายเงินทุน

 5. ผู�กู�ยืม รายงานผล
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  1.1.3 ทุนเพ่ือการเพิมพูนความรู�ในต�างประเทศระยะส้ัน  ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลัก

เกณฑ�การส�งเสริมการเพิมพูนความรู�ในต�างประเทศระยะส้ัน ฉบับลงวันท่ี 7 กันยายน 2552 เ<นกองทุนให�บุคลากร

สายวิชาการ และสายสนับสนุน (ท่ีปฏิบัติงานมาแล�ว 2 i) ได�เสนอขอรับทุนเพ่ือไปศึกษา oกอบรม เขียนผลงานทาง

วิชาการ ในต�างประเทศระยะส้ัน โดยเ<นทุนสนับสนุนเ<นค�าใช�จ�ายค�าตั๋วเครื่องบิน/ค�าตั๋วรถไฟภายในเมืองหรือประเทศ

ท่ีไปเสนอผลงาน และค�าลงทะเบียน ตามท่ีจ�ายจริง แต�ไม�เกินทุนละ 50,000 บาท มีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอรับ

ทุน โดยสรุป ดังนี้

 1. ผู�ขอรับทุน ยื่นเสนอขอรับทุน (แบบเสนอขอรับทุนฯ)

 2. คณะกรรมการประจำคณะฯ ให�ความเห็นชอบ

 3. กองการเจ�าหน�าท่ี มศก. รวบรวม / ตรวจสอบ / พิจารณาอนุมัติทุน 

 4. กองคลัง มศก. เบิกจ�ายเงินทุน

 5. ผู�กู�ยืม รายงานผล

 1.2 การสนับสนุนในส�วนของคณะ

  1.2.1 ทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ตามประกาศคณะมัณฑนศิลป� เรื่อง หลักเกณฑ�

และวิธีการจ�ายเงินทุนสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป� พ.ศ.2550 ฉบับลงวันท่ี 19 

กุมภาพันธ� 2550 เ<นเงินรายได�นอกงบประมาณประจำiการศึกษา มี 3 แหล�งทุน คือ 

  ส�วนท่ี 1 จัดสรรจากเงินรายได�ภาควิชา / สาขาวิชา ประจำiการศึกษา (ไม�เกินร�อยละ 15 ของ

เงินรายรับจัดสรรของภาควิชา) 

  ส�วนท่ี 2 จัดสรรจากเงินกองทุนโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีส�วนกลาง (ท่ีหักจ�ายมาร�อยละ 

20 ต�อi) 

  ส�วนท่ี 3 จัดสรรจากเงินกองทุนฯสอบรับตรง ประจำiการศึกษา (เริมตั้งแต�iการศึกษา 2552) 
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  กำหนดจัดสรรเ<นทุนให�บุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานมาแล�ว 1 i เ<นทุนเพื่อพัฒนา

บุคลากรแบบให�เปล�า โดยนำไปใช�สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ ดังนี้ 

ประเภทกิจกรรม วงเงินให�ทุน (บาท) ระยะเวลา (i)

1) ค�าลงทะเบียนหรือค�าธรรมเนียมการศึกษา

          ระดับปริญญาโท

          ระดับปริญญาเอก

ตามท่ีจ�ายจริง

ตามท่ีจ�ายจริง

2

3

2) ไปประชุม ดูงาน ณ ต�างประเทศ หรือ แสดงนิทรรศการฯ ไม�เกิน 30,000 1

3) ไปประชุม ดูงาน ภายในประเทศ หรือ แสดงนิทรรศการฯ ไม�เกิน 15,000 1

4)  เพ่ือการวิจัยหรือเทียบเท�าการวิจัย ตามดุลพินิจของภาควิชา -

5) เพ่ืองานวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1) -4) ตามดุลพินิจของภาควิชา -

6) เพ่ือสร�างสรรค�ผลงานในการขอตำแหนงวิชาการระดับ

รองศาสตราจารย� หรือ ศาสตราจารย�

ไม�เกิน 100,000 / ตาม

ดุลพินิจของภาควิชา

-

มีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอรับทุน โดยสรุป ดังนี้

 1. ผู�ขอรับทุน ยื่นเสนอขอรับทุน  (บันทึก / หลักฐานท่ีเกี่ยวข�อง)

 2. ภาควิชา/สาขาวิชา ให�ความเห็นชอบ

 3. คณบดี ตรวจสอบ/ พิจารณาอนุมัติทุน

หรือถ�าเ<นกรณีเขียนตำรา หรือ เตรียมเสนอขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารย�

 4. คณะกรรมการประจำคณะฯ ตรวจสอบ / พิจารณาอนุมัติทุน /

  แต�งตั้งกรรมการประเมินผลงาน

 5. งานคลังและพัสดุ คณะฯ เบิกจ�ายเงินทุน

 6. ผู�กู�ยืม รายงานความก�าวหน�า / รายงานผล

  ตามระยะเวลาของโครงการ
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  1.2.2 ทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ตามประกาศคณะมัณฑนศิลป� เรื่อง หลักเกณฑ�

และวิธีการจ�ายเงินทุนสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป� พ.ศ.2550 ฉบับลงวันท่ี 

20 มกราคม 2550 เ<นเงินรายได�ของคณะท่ีสะสมเ<นรายiการศึกษา (ไม�น�อยกว�าร�อยละ 1) จัดสรรเ<นกองทุนให�

บุคลากรสายสนับสนุนในสำนักงาน และภาควิชา/สาขาวิชา ท่ีปฏิบัติงานมาแล�ว ๓ i เพ่ือพัฒนาบุคลากร แบบให�เปล�า 

โดยนำไปใช�ในกิจกรรมทางวิชาการ ดังนี้ 

ประเภทกิจกรรม วงเงินให�ทุน ระยะเวลา (i)

1) ค�าลงทะเบียนหรือค�าธรรมเนียมการศึกษา

          ระดับปริญญาตรี

          ระดับปริญญาโท

ไม�เกิน 10,000

ไม�เกิน 30,000

4

2

2) ไปประชุม ดูงาน ณ ต�างประเทศ หรือ แสดงนิทรรศการฯ ไม�เกิน 30,000 1

3) ไปประชุม ดูงาน ภายในประเทศ หรือ แสดงนิทรรศการฯ ไม�เกิน 15,000 1

4) เพ่ืองานวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1) -3) ตามดุลพินิจของคณบดี -

มีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอรับทุน โดยสรุป ดังนี้

 1. ผู�ขอรับทุน ยื่นเสนอขอรับทุน (บันทึก / หลักฐานท่ีเกี่ยวข�อง)

 

 2. สนง./ภาควิชา/สาขาวิชา ให�ความเห็นชอบ 

 3. งานบริหารและธุรการ คณะฯ ตรวจสอบ/ พิจารณาอนุมัติทุน

 4. งานคลังและพัสดุ คณะฯ เบิกจ�ายเงินทุน 

 5. ผู�กู�ยืม รายงานผล

2. การสนับสนุนบุคลากรท่ีไม�เกี่ยวข�องกับการขอรับเงินสนับสนุน

 2.1 การลาเพิมพูนความรู�ทางวิชาการ ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย (Zจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา หรือ สกอ.)  ว�าด�วยการให�ข�าราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพิมพูนความรู�ทางวิชาการ พ.ศ.2523 (และฉบับ

แก�ไขเพิมเติม)   ให�โอกาสข�าราชการสายวิชาการท่ีอายุไม�เกิน 57 i และปฏิบัติหน�าท่ีงานประจำติดต�อกันเ<นเวลาไม�

น�อยกว�า 6 i มีโอกาสขอไปปฏิบัติงานเพิมพูนความรู�ทางวิชาการในประเทศ(อาจไปเก็บข�อมูลต�างประเทศด�วยก็ได�) 

โดยได�รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหนงของทางราชการตามปกติ (แต�ต�องไม�ได�รับเงินเดือนหรือค�าตอบแทนจาก

บุคคลภายนอก)  และไม�ใช�เ<นการไปศึกษาเพ่ือเพิมคุณวุฒ ิ การขอไปปฏิบัติงานเพ่ือเพิมพูนความรู�ทางวิชาการ มี 3 

ลักษณะ ดังนี้
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 (1) การวิจัย

 (2) การแต�งหรือเรียบเรียงตำราทางวิชาการ

 (3) การปฏิบัติงานทางวิชาการอย�างอื่น ๆ 

 การไปปฏิบัติงานเพิมพูนความรู�ทางวิชาการสามารถขอลาได�เ<นระยะเวลาไม�เกิน 12 เดือน โดยผู�ได�รับ

อนุมัติการลานี้ต�องรายงานความก�าวหน�าทุก 3 เดือน และส�งรายงานฉบับสมบูรณ�ภายใน 30 วันหลังครบกำหนดท่ีได�

รับอนุมัติ มีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอลา โดยสรุป ดังนี้

 1. ผู�ขอลาเพิมพูน ยื่นแบบฟอร�มการขอไปปฏิบัติงาน

  เพ่ือเพิมพูนความรู�ทางวิชาการ (ป.ว.พ.1)

 2. ภาควิชา/สาขาวิชา ให�ความเห็น

 3. คณะกรรมการประจำคณะ ตรวจสอบ/ ให�ความเห็นชอบ

 4. ท่ีประชุมคณบดี พิจารณาอนุมัติ

 5. ผู�ขอลาเพิมพูน รายงานผล (ป.ว.พ.2 และ ป.ว.พ.3)

 2.2 การลาไปปฏิบัติธรรมโดยนับเ<นวันปฏิบัติราชการ ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ 

เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให�ข�าราชการ เจ�าหน�าท่ี และลูกจ�างของหนวยงาน

ภาครัฐท่ีเ<นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมท่ีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติรับรอง ฉบับลงวันท่ี 

20 พฤศจิกายน 2551 โดยเhดโอกาสให�บุคลากรสตร ี ไปปฏิบัติธรรมได�ครั้งหนึ่งในชีวิตการรับราชการ ลักษณะเดียว

กับบุคลากรชายได�โอกาสลาอุปสมบท ซึ่งสามารถขอไปปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมท่ีได�รับการรับรอง กว�า 313 

แห�งท่ัวประเทศ เ<นระยะเวลาไม�น�อยกว�า 1 เดือน แต�ไม�เกิน 3 เดือน โดยไม�ถือเ<นวันลาราชการ มีขั้นตอนการดำเนิน

การเสนอขอลา โดยสรุป ดังนี้

 1. ผู�ขอลาไปปฏิบัติธรรม ยื่นแบบขออนุญาตไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

 2. ภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ ตรวจสอบ/ให�ความเห็น

 3. กองการเจ�าหน�าท่ี มศก. พิจารณาอนุญาต

 4. ผู�ขอไปปฏิบัติธรรม รายงานตัว/ ส�งวุฒิบัตร-หนังสือรับรอง

 5. กองการเจ�าหน�าท่ี มศก. รับมอบวุฒิบัตร-หนังสือรับรอง / 

  ลงทะเบียนประวัติบุคคล

 

 6. สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ รับทราบ/รวบรวมสถิติ
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แผนงานกิจการนักศึกษา

ภาระงาน  / กิจกรรม
ภาคการศึกษาต�นภาคการศึกษาต�นภาคการศึกษาต�นภาคการศึกษาต�น ภาคการศึกษาปลายภาคการศึกษาปลายภาคการศึกษาปลายภาคการศึกษาปลาย

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

การบริการและสวัสดิการนักศึกษาการบริการและสวัสดิการนักศึกษาการบริการและสวัสดิการนักศึกษาการบริการและสวัสดิการนักศึกษาการบริการและสวัสดิการนักศึกษาการบริการและสวัสดิการนักศึกษาการบริการและสวัสดิการนักศึกษาการบริการและสวัสดิการนักศึกษาการบริการและสวัสดิการนักศึกษาการบริการและสวัสดิการนักศึกษาการบริการและสวัสดิการนักศึกษาการบริการและสวัสดิการนักศึกษาการบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�ปริญญาโท

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�ปริญญาตรี

ประชุมผู�ปกครองนักศึกษาใหม�ปริญญาตรี

ดำเนินการเรื่องทุนการศึกษา

ประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาวิชาทหารและยกเว�นการเข�ารับราชการทหาร

ดำเนินการเรื่องเงินกู�เพ่ือการศึกษาของนักศึกษาคณะ

จัดบริการแนะแนวการศึกษาต�อภายในคณะมัณฑนศิลป�

ขออนุมัติจ�างนักศึกษาปฏิบัติงาน

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส�งนักศึกษาออกoกงาน

เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะ

เสนอชื่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาฝ�ายกิจการนักศึกษา

ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการนักศึกษา, ประกันภัย

ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักศึกษา

ประสานงานและส�งข�าวสารต�าง ๆ ให�กับนักศึกษาเก�าหรือสมาคมท่ีเกี่ยวข�อง

ประสานงานการประกวดงานด�านมัณฑนศิลป� และงานด�านอื่น ๆ

จัดZจฉิมนิเทศนักศึกษา

โครงการกิจกรรมนักศึกษาโครงการกิจกรรมนักศึกษาโครงการกิจกรรมนักศึกษาโครงการกิจกรรมนักศึกษาโครงการกิจกรรมนักศึกษาโครงการกิจกรรมนักศึกษาโครงการกิจกรรมนักศึกษาโครงการกิจกรรมนักศึกษาโครงการกิจกรรมนักศึกษาโครงการกิจกรรมนักศึกษาโครงการกิจกรรมนักศึกษาโครงการกิจกรรมนักศึกษาโครงการกิจกรรมนักศึกษา

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม� คณะมัณฑนศิลป� 

โครงการรับน�องใหม�และประชุมเชียร�

โครงงานไหว�ครู-บูชาครู  ****

โครงการกิจกรรมแสดงความยินดีแก�บัณฑิตใหม�

โครงงานเล้ียงขอบคุณรุ�นพ่ี

โครงการอบรมศิลปะขั้นพ้ืนฐาน (ติว 7 วัน)

โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี

โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ� 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ�ายทอดองค�ความรู�ด�านศิลปะและการ

ออกแบบแก�เยาวชน  *
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 บันทึกข�อความ

ส�วนราชการ คณะมัณฑนศิลป� มหาวิทยาลัยศิลปากร   โทร. 11504

ท่ี  ศธ 0520.105/………………………………….. วันท่ี ………………….……………………..…………

เรื่อง    ขออนุมัตินำนักศึกษาศึกษานอกสถานท่ี

เรียน   หัวหน�าภาควิชา………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 ด�วย อาจารย�/ผศ./รศ./ศ. ………………………………………………… ภาควิชา ……………………………………………….

มีความประสงค�จะขอนำนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา …………………………………………………………………………………..

ซึ่งรายวิชาดังกล�าว  ❍  ได�กำหนด  ❍  ไม�ได�กำหนด   ไว�ในหลักสูตรให�มีการศึกษานอกสถานท่ีโดยมีนักศึกษาลงทะเบียน   

จำนวน ………………… คน  เพ่ือเดินทางไปศึกษานอกสถานท่ี  ณ …………………………………………………………………………….

…………………………………………… ระหว�างวันท่ี …………………………………………….. ตามกำหนดการเดินทางท่ีแนบมาพร�อมนี ้ 

โดยมีอาจารย�ผู�ควบคุมการเดินทาง คือ  1………………………………………………… 2……………………………………………………

3…………………………………………. 4………………………………………………… 5…………………………………………………… 

และเชิญวิทยากร คือ 1 …………………………………………..………….……… 2 …………………………………………….……………

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห�ทางคณะฯ ดำเนินการดังนี้

 ❍  ขออนุญาตใช�รถยนต�  จำนวน ……………… คัน  โดยให�รถออกจาก ……………………………………………………………

 ตั้งแต�เวลา ………………. น.  และรถจอดส�งท่ี …………………………………………….. เวลา …………………………. น.

 ❍  จัดทำหนังสือขออนุญาตเข�าศึกษาถึง ………………………………………………………………………………………………..

 ❍  ขอใช�สถานท่ีพักแรม (หากให�ทางคณะฯ จัดส�ง โปรดแจ�งท่ีอยู�หรือรายละเอียดในการติดต�อด�วย) ……………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ❍  ขออนุญาตอาจารย�ผู�สอนรายวิชา …………………………………………………………………………………………………..

 ❍  ขออนุญาตผู�ปกครองนำนักศึกษาศึกษานอกสถานท่ี

 ❍  กระเป�าล�วมยา ❍  ของท่ีระลึก  จำนวน ………………………………………….. ชุด

 ❍  ค�าท่ีพักนักศึกษา ❍  ค�าบำรุงวัด

 ❍  ค�าธรรมเนียมเข�าชม ❍  ค�าธรรมเนียมผ�านทาง

 ❍  ค�าตอบแทนวิทยากร  จำนวน …………… คน  จำนวน ………….. ชั่วโมง  หัวข�อ ……………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ❍  ขอยืมเงินทดรองจ�าย

 (ลงชื่อ)……………………………………………………….

 ( ……………………………………………………………. )

เรียน    ท�านคณบดีคณะมัณฑนศิลป�

 ได�ตรวจสอบแล�วรายวิชาดังกล�าว  ❍  มี  ❍  ไม�มี การศึกษานอกสถานท่ีในหลักสูตร

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ

 (ลงชื่อ) ………………………………………………..

 หัวหน�าภาควิชา ………………………………………
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เรียน   หัวหน�างานบริการการศึกษา

 หนวยอาคารฯ ❍  ได�จัดรถ คณะฯ …………………………….. พนักงานขับรถ คือ ………………………………..

   ได�ขอรถ มศก ………………………………. พนักงานขับรถ คือ ………………………………..

  ❍  ไม�สามารถจัดรถให�ได�  เห็นสมควรเช�ารถ

 (ลงชื่อ)……………………………………………………

เรียน  คณบดีคณะมัณฑนศิลป�

 เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให� …………………………………………………………………………… นำนักศึกษาท่ีลงทะเบียนใน

รายวิชา ……………………………………………………………………………………………………….. จำนวน ……………………… คน

ออกศึกษานอกสถานท่ี ณ …………………………………………………………………………………………………………………………..

ในระหว�างวันท่ี ……………………………………………….. โดยใช�พาหนะ ……………………………………………………………………

พนักงานขับรถ ……………………………………………………………………… และอนุมัติให�เบิกค�าใช�จ�ายต�าง ๆ ได�ตามระเบียบฯ ต�อไป

(ในกรณีนอกเวลาราชการ)

 (ลงชื่อ)……………………………………………………….

 ( ……………………………………………………………. )

คำส่ัง คณบดี

 ❍  อนุมัติ

 ❍  ไม�อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (ลงชื่อ)……………………………………………………….

 คณบดีคณะมัณฑนศิลป�

เรียน หัวหน�างานคลังและพัสดุ

 เพ่ือโปรดดำเนินการต�อไปด�วย  จักขอบคุณยิง

(ลงชื่อ)……………………………………………………

(……………………………………………………………)

     ได�รับเงินทดรองจ�าย  จำนวน ……………………….. บาท

เรียบร�อยแล�ว

                 

(ลงชื่อ)……………………………………………………

(……………………………………………………………)

วันท่ี ………… เดือน ………………… พ.ศ. …………..

***และนำส่งใบสำคัญภายใน 3 วันทำการ หลังการเดินทางกลับ
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กำหนดการศึกษานอกสถานท่ี รายวิชา……………………………………………………………

ณ ……………………………………………………………………… จังหวัด …………………………..

วันท่ี …………….. เดือน ……………………………….. พ.ศ. ………………..

วันเดินทางท่ี  1  วันท่ี …………………………………………………….

……………………….น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

วันเดินทางท่ี  2  วันท่ี …………………………………………………….

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

วันเดินทางท่ี  3  วันท่ี…………………………………………………….

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

วันเดินทางท่ี  4  วันท่ี…………………………………………………….

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….น. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….น. เดินทางถึงมหาวิทยาลัยศิลปากร

* หมายเหตุ  :  กรุณาระบุชื่อวิทยากรและวัน เวลาท่ีบรรยาย (โดยวิทยากร 1 ท�าน ต�อ 1 วัน บรรยายวันละไม�เกิน 4 ชม.)
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รายละเอียดข�อมูลต�าง ๆ

1.  รายละเอียดข�อมูล วิทยากร

     1.1 ชื่อ/นามสกุล …………………………………………..

ท่ีอยู� ………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

เบอร�โทรติดต�อ …………………………………………………..

     1.2 ชื่อ/นามสกุล …………………………………………..

ท่ีอยู� ………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

เบอร�โทรติดต�อ …………………………………………………..

2.  รายละเอียดข�อมูลสถานท่ีเข�าชม

     2.1 เรียน ……………………………………………………

ท่ีอยู� ………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

เบอร�โทรติดต�อ …………………………………………………..

     2.2 เรียน ……………………………………………………

ท่ีอยู� ………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

เบอร�โทรติดต�อ …………………………………………………..

     2.3 เรียน ……………………………………………………

ท่ีอยู� ………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

เบอร�โทรติดต�อ …………………………………………………..

     2.4 เรียน ……………………………………………………

ท่ีอยู� ………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

เบอร�โทรติดต�อ …………………………………………………..

     2.5 เรียน ……………………………………………………

ท่ีอยู� ………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

เบอร�โทรติดต�อ …………………………………………………..

     2.6 เรียน ……………………………………………………

ท่ีอยู� ………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

เบอร�โทรติดต�อ …………………………………………………..

3.  รายละเอียดข�อมูลสถานท่ีพักแรม

    3.1 เรียน ……………………………………………………

ท่ีอยู� ………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

เบอร�โทรติดต�อ …………………………………………………..

    3.2 เรียน ……………………………………………………

ท่ีอยู� ………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

เบอร�โทรติดต�อ …………………………………………………..

    3.3 เรียน ……………………………………………………

ท่ีอยู� ………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

เบอร�โทรติดต�อ …………………………………………………..

    3.4 เรียน ……………………………………………………

ท่ีอยู� ………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

เบอร�โทรติดต�อ …………………………………………………..
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บันทึกข�อความ

ส�วนราชการ คณะมัณฑนศิลป� มหาวิทยาลัยศิลปากร

ท่ี  ศธ   0520.105/                                        วันท่ี            

เรื่อง       ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอนุมัติจ�ายเงิน

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

เรียน หัวหน�าภาควิชา………………………….

 ด�วยภาควิชา ……………………………………..…..……….. มีความประสงค�จะจัดซื้อวัสดุ เพ่ือใช�ประกอบ

การเรียนการสอนในรายวิชา …………………………………………………..………..……………………………………

เ<นเงิน ……………………… บาท ( ……………………………………………….……….. ) ตามรายละเอียดใบสำคัญ

รายการวัสดุ  (ถ�ามี)

 1. กรณีจัดซื้อวงเงิน 500.- บาท สามารถขอทดรองจ�ายได�เลย พร�อมเสนอชื่อผู�ตรวจรับพัสดุ 1 คน

 2. กรณีจัดซื้อวัสดุระหว�าง 500 - 5,000 บาท ให�ตรวจสอบการจ�ายเงินทดรองกับ นส. สุรีพร แป�นพิบูลลาภ 

(วังท�าพระ) / นางศุลีพร สุวรรณโมลี (พระราชวังสนามจันทร�) / เลขานุการคณะฯ ตามลำดับ พร�อมเสนอชื่อผู�ตรวจรับ

พัสดุ 1 คน

 3. กรณีเครดิตจัดซื้อ  วงเงินตั้งแต� 5,000 – 10,000 บาท ขึ้นไป จะต�องมีใบเสนอราคา ของบริษัท/ห�างร�าน 

ต�างๆ  / กำหนดคุณลักษณะความต�องการท่ีชัดเจน / เบอร�โทรศัพท�สามารถติดต�อได� และเสนอชื่อคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ 3 ท�าน  คือ

  1 ……………………………………… ประธาน  (หัวหน�าภาควิชา)

  2 ……………………………………… กรรมการ  (รองหัวหน�าภาควิชา)

  3 ……………………………………… กรรมการและเลขานุการ / (ผู�ขอใช�วัสดุ/ผู�เบิกวัสดุ)

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ

 ( …………………………………… )

 ผู�ขอใช�วัสดุ

(     )  ไม�อนุมัติ

(     )  อนุมัติ   ส�งงานคลัง/ดำเนินการ

( …………………………………………. )

หัวหน�าภาควิชา ……………………………

วันท่ี ………………………………………..
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คณะผู�จัดทำคู�มืออาจารย�

คณะมัณฑนศิลป� มหาวิทยาลัยศิลปากร

ท่ีปรึกษา

 รองศาสตราจารย�เอกชาติ  จันอุไรรัตน�  คณบดีคณะมัณฑนศิลป�

 ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.จิรวัฒน�  วงศ�พันธุเศรษฐ� รองคณบดีฝ�ายบริหาร 

 ผู�ช�วยศาสตราจารย�เทิดศักด์ิ  เหล็กดี   รองคณบดีฝ�ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 ผู�ช�วยศาสตราจารย�สยุมพร  กาษรสุวรรณ  รองคณบดีพระราชวังสนามจันทร�

คณะกรรมการผู�จัดทำคู�มืออาจารย�

 ผู�ช�วยศาสตราจารย�อาวิน  อินทรังษี   รองคณบดีฝ�ายวิชาการและวิจัย

 นางมาลินี  วิกรานต�    รองคณบดีฝ�ายประกันคุณภาพการศึกษา

 นางภาวนา  ใจประสาท   หัวหน�างานบริการการศึกษา

 นายวุฒิ  คงรักษา    หัวหน�างานบริหารและธุรการ

 นางมัญธรัตน�  จิตมาลีรัตน�   หัวหน�างานกิจการนักศึกษา

 นางสาวจิตตรี  ลิมรุ�งเรืองรัตน�  หัวหน�างานคลังและพัสดุ

 นางสาวมุกดา  จิตพรมมา   หัวหน�างานแผนและส�งเสริมทางวิชาการ

 นางศุลีพร  สุวรรณโมลี   หัวหน�างานบริหารพระราชวังสนามจันทร�

 นางสาวนันทนา  แซ�ลี   หัวหน�าหนวยประกันคุณภาพการศึกษา

 นายศุภฤกษ�  ทับเสน   หัวหน�าหนวยการเจ�าหน�าท่ี

 นางพจนี  บุญช�วย    พนักงานธุรการ

หน�าท่ีคณะกรรมการ

 สนับสนุนข�อมูล  กำหนดหัวข�อการจัดทำและผู�รับผิดชอบการเขียน

 สรุปรวบรวมข�อมูล ตรวจสอบข�อมูล จัดทำรูปเล�ม

 เผยแพร� และบันทึกลงเว็บไซต�

63



คณะมัณฑนศิลป� มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท�าพระ

31 ถนนหน�าพระลาน แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

โทรศัพท� 02-221-5874 หรือ 02-623-6115-22 ต�อ 1266,1271

โทรสาร 02-225-7350

คณะมัณฑนศิลป� มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร�

6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย� อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท� 034-275-030

โทรสาร 034-275-032

Website :  http:// www.decorate.su.ac.th

 http://reg.su.ac.th 

Facebook :  decorative.su

Email :  dec_su@windowslive.com

 tqf3dec@gmail.com (สำหรับจัดส�ง มคอ.3)
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