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ค าน า 
 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ในการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาระบบการศึกษา การเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542 คณะฯ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับ
ทราบ และเห็นความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้เริ่มด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 และได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองครั้งแรกในปีการศึกษา 2543 และตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 ซึ่งมีประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยจ าแนกเป็น 3 ระดับคือ 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบันนั้น ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ จึงได้ด าเนินการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม, 1, 4-5, 11 สิงหาคม 2559 อันเป็นการส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ก่อนการจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะฯ เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของคณะฯ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2558 ถึงวันที ่31 กรกฎาคม 2559 

รูปแบบของรายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้ 
ได้จัดท าขึ้นตามรูปแบบรายงานที่ก าหนดในคู่มือการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะวิชา/ หน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งเนื้อหาของ
รายงานจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วนหลักส าคัญ คือ 1) ค าน า สารบัญ  2) บทสรุปผู้บริหาร  3) ส่วนน า  4) ส่วน
สาระ (ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ที่เป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่
เป็นมาตรฐาน ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  5) ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศ
ทางการพัฒนา  และ 6) ภาคผนวก  โดยมีก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 1 กันยายน 2559 เพ่ือใช้
ประกอบการบริหารงานในระยะต่อไป 

คณะมัณฑนศิลป์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับบุคลากรภายในคณะฯ ที่จะได้ทราบ
ถึงระดับความสามารถในการด าเนินงาน ให้ตรงตามแผนการด าเนินงานต่างๆ  ที่ได้วางไว้ และจักได้น าผลการ
ประเมินจากการด าเนินงานไปปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็งและหาแนวทางพัฒนาต่อไป 

 
 

      

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์  ตรีตรง) 

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบและ 13 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเป็น
สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของคณะมัณฑนศิลป์ พบว่าได้ด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน ทั้ง 4 ด้าน 
อย่างครบถ้วน  โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบ ระดับดี ค่าคะแนน 4.06  มีรายละเอียดผลการ
ประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ 
ผลประเมินตามเกณฑ์ สกอ. 

ค่าคะแนน ค่าคะแนน 
1. การผลิตบัณฑิต 2.96 พอใช้ 
2.  การวิจัย 5.00 ดีมาก 
3.  การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
5.  การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 4.06 ด ี
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บทที่ 1 
ส่วนน า 

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

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

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

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

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

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

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

mailto:dec_fac@su.ac.th
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การศึกษา 2556 คณะฯ จัดการเรียนการสอนรวม 14 หลักสูตร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้  ระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 7 หลักสูตร (โครงการปกติ 6 หลักสูตรและโครงการพิเศษ 
1 หลักสูตร) โครงการพิเศษในระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) 1 หลักสูตร 
ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยได้รับการรับรองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ในหลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร สว่นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เหลือ คณะฯ ได้ด าเนินการขอปรับปรุงหลักสูตรและงดรับนักศึกษา  โดยในปีการศึกษา 2558 คณะฯ ได้
เปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา 
ออกแบบเครื่องประดับ และออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ ศิลปะการออกแบบ และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะ
การออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) รวม 11 หลักสูตร 

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

จากการประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2556 มีมติร่วมกันจัดท าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขา Hotel and Real Estate Design 
Management โดยจะเปิดรับนักศึกษาและท าการสอนในปีการศึกษา 2559 

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

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

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

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

ความคิด  สติปัญญา  และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
2) ส่งเสริมการค้นคว้า  วิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ

ชั้นสูง 
3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคนิควิทยาการ  การ

สร้างสรรค์  และการพัฒนาวิถีชีวิตที่เหมาะสมในสังคม 
4) ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย   และการ

ประยุกต์ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ   ให้ประสานกลมกลืนกับคุณค่าใช้สอยของการออกแบบ
สมัยใหม่ 

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ 

 

เป้าประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑติ
ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการ
สร้างสรรค์งานทางด้านมัณฑนศิลป์ มี
ความรอบรู้ ทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิด 
วินิจฉัย และมคีวามคิดสรา้งสรรค ์ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ 80 ของหลักสูตรได้รับการพัฒนา

ตามมาตรฐานของ สกอ.  
2. ร้อยละ 50 ของหลักสูตรมลีักษณะเชิง

สร้างสรรค ์  
3. ร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่ได้รับการ

พัฒนาปรับปรุงอย่างสร้างสรรค์ตอ่
จ านวนหลักสตูรที่ต้องปรับปรุงทั้งหมด   

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

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

(1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงและพัฒนาหลักสตูรสาขาวิชาต่างๆ ของ
คณะ 

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

ใหเ้อื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรแบบยืดหยุ่นและหลากหลาย 
มาตรการที่  1.1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
แผนปฏิบัติ (1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย ์

(1.1) โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน 
นโยบายที่  2      การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่    2.1  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนให้มลีักษณะเชิงสร้างสรรค์ 
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มาตรการที่  2.1.1    พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีความคดิสร้างสรรค์ และน าไปใช้ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมได้จริง 

แผนปฏิบัติ (1)  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ ระดับปริญญาตรีและระดับปรญิญาโท 
      (1.1) โครงการหลักสตูรศลิปมหาบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

มาตรการที่  2.1.2  ผลักดันให้มกีารเปิดหลักสูตรใหม่ในลักษณะหลักสูตรสร้างสรรค์      
 แผนปฏิบัติ (1)  ก าหนดให้หลักสูตรสร้างสรรค์เป็นเงื่อนไขในการเปดิหลักสูตรใหม่ โดยเฉพาะในระดับ 

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

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

   (2)  ส่งเสริมสนบัสนุนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ 
นโยบายที่  3      พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต 

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

(1.1) ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
นโยบายที่  4      พัฒนาระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

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

ระดับอุดมศึกษา รายวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบ E-learning 
(2.2)  โครงการศูนยเ์รียนรู้ด้วยตนเอง คณะมณัฑนศลิป ์

มาตรการที่  4.1.3  พัฒนาหลักสตูรเชิงบูรณาการทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค์ และน าไปใช้ตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 
แผนปฏิบัติ (1)  พัฒนากลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของวิชาศึกษาทั่วไป 

(1.1)  ปรับปรุงการจดัการศึกษาของกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปให้นักศกึษามีพื้นความรู้
และความคิดสร้างสรรค์และบรูณาการศาสตร ์

  ยุทธศาสตร์ที่   2   การปรับปรุง เป้าประสงค์  
นักศึกษามีแหล่งเรียนรูร้ะบบคณุคา่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าไดร้บั
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และพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ระบบคุณค่าและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

และความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
รางวัลประกาศเกียรติคณุยกย่อง ที่มี
ลักษณะเชิงสร้างสรรค์ คณุธรรม 
จริยธรรม และความรับผดิชอบต่อสังคม   
170   คน 

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

  (1.1)  แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป ์
   (2)  จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือภายในระหว่างฝุายกิจการนักศึกษา คณะวิชา สภานักศึกษา  

และสโมสรนักศึกษา 
(2.1)  โครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา  

มาตรการที่  5.1.2  จัดสรรทรัพยากร ส าหรับการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาบัณฑิตทีม่ี 
             ความคิดสรา้งสรรค์  คณุธรรม จริยธรรมต่อสังคม  

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

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

(1.1) โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการสาขาวิชาของคณะวิชากบัสถาบัน 
การศึกษาอ่ืน ๆ 

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

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

   ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอ้ือ
ให้เกิดการเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์  
คณะฯ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และกระตุ้นใหเ้กิดความคิด
สร้างสรรค ์
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. จ านวนแหล่งเรยีนรู้ที่เพิ่มขึ้น หรือ 

พัฒนาให้ตอบสนองกับความต้องการ
ของนักศึกษา  1  แห่ง 

2. ร้อยละ 80  ของนักศึกษามีความ 
พึงพอใจในแหล่งเรียนรู ้

3. จ านวนโครงการทีส่่งเสริมให้บุคลากร/
นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
แก้ไขสภาพแวดล้อมของคณะ 1 
โครงการ 

นโยบายที่  6   บริหารจัดการพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์ 
นโยบายที่  7   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา 

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

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

(1.1) โครงการจดัหาสื่อ อุปกรณ์และทรพัยากรต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
การเรยีนรู้ของนักศึกษา 

มาตรการที่  7.2.2  ส่งเสริมให้บคุลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปญัหาทางกายภาพหรือ 
                        สภาพแวดล้อมทั้งสองวิทยาเขตของคณะฯ ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 
แผนปฏิบัติ (1)   โครงการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามสี่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปญัหาทาง 

กายภาพหรือสภาพแวดล้อมทุกวิทยาเขตของคณะฯ 
(1.1) โครงการส ารวจความคิดเห็นในการพัฒนาและแก้ปญัหาทางกายภาพ 

หรือสภาพแวดล้อม 
(1.2) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่   4   
การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย
เชิงสร้างสรรค ์
 

เป้าประสงค์   
เป็นคณะวิชาวิจัยเชิงสร้างสรรค์  
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ทีม่ีการตีพมิพ์หรือเผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ/การได้รับ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบตัรต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

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

3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหา/พัฒนาสังคมไดต้่อ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังหมด 

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

          (1.1) โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อระดมความคดิเห็นเรื่อง การพัฒนา 
หลักสตูรการเรยีนการสอนและการบริหารจัดการคณะฯ 

  (2)  ก าหนดนโยบายให้มีการท างานวิจัยเชิงบูรณาการ 
          (2.1)  โครงการแสดงนิทรรศการผลงานสรา้งสรรค์ของคณาจารย์ประจ าคณะฯ 

 (3)  สนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก 
และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/ นานาชาติ 

          (3.1)  โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย/ สร้างสรรค ์
 (4)  จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการเขียนโครงร่างงานวิจัย (Research Proposal Development 



11 
 

Grant)  ส าหรับการเสนอขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 (5)  สนับสนุนงบประมาณในการแปลผลงานวิจัยเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่เป็น 

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

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

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

 (2)  แสวงหาความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย/ หน่วยงานระดับนานาชาติ 
  (2.1)  โครงการสาธิตการใช้วัสดุกอ่สร้างในการออกแบบตกแต่งภายในที่พักอาศัยโดย 

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

สร้างตราสินคา้เครื่องประดับชาตพิันธุ์ร่วมสมยัที่มีรากฐานจากภูมิปญัญาท้องถิ่น 
  (2.4)  การออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์ต้นแบบจากผือ วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
  (2.5)  การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่นระบบสุญญากาศเพื่อการสาธติ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการวิชาการ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 5 
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
และสังคมโดยการให้บริการทาง
วิชาการอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์  
เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แกชุ่มชน
และสังคม  
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ  80 ของโครงการบริการ

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

2. ร้อยละ  80  ของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ 

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

ให้กับคณะวิชา 
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  (1.1)  โครงการศูนย์นวัตกรรม คณะมณัฑนศลิป ์
 (2)  แสวงหาแหล่งทุนและความรว่มมือกับทุกภาคส่วนในการให้บรกิารวิชาการในรูปแบบท่ี 

หลากหลาย 
นโยบายที่  10   การให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแกชุ่มชน 

กลยุทธ์ที่   10.1  ให้บริการวิชาการที่สร้างคุณคา่แก่มหาวิทยาลยัและเพิ่มคณุค่าแก่ชุมชนให้เข้มแข็งและมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรูปแบบการให้บริการวิชาการที่มีความหลากหลาย 

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

หลักเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปสู่การเกดิรายได้ชุมชน 
(1.1) โครงการส ารวจความต้องการเกี่ยวกับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา/แก้ไขปัญหาของชุมชนสังคม 

   (2)  ส่งเสริมและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
(Creative Economy) แก่ชุมชน สังคม 

(2.1) โครงการบริการวิชาการทีม่ีรูปแบบการให้บริการวิชาการที่มีความ
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ให้ชุมชน 

(2.2) โครงการบริการวิชาการทีส่ร้างองค์ความรู้และช่วยเพิ่มรายได้แก่ชุมชน 
สังคม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

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

เชี่ยวชาญ หรือมีการบูรณาการกับสาขาอ่ืน ๆ  
        มาตรการที่  10.5.2   ให้บริการวิชาการโดยคดิค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กร  

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

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

เป้าประสงค์  
เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยกุต์ใช้
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมคุณคา่
และมลูค่าในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ 80 ของโครงการท านุบ ารงุ

ศิลปวัฒนธรรมเป็นโครงการเพื่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 

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

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

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

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

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

มาตรการที่  12.2.2  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในเชิงสร้างสรรค์  
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัในเชิงสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะวัฒนธรรมในยุคใหม่ 

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

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

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

(2) แผนการประชาสมัพันธ์ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการเรยีนรู้ทางศลิปวัฒนธรรมและมรดก
ของชาติ ให้เป็นท่ีรู้จักท้ังในระดับชาติ นานาชาติ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่   7   
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์  
 

เป้าประสงค์ที่  1   
บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน  
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ  30  ของบุคลากรทุกระดบั

สามารถสรา้งสรรค์ผลงานตามสายงาน 
เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อจ านวนบุคลากรทัง้หมด 

2. ร้อยละ  38  ของอาจารย์ที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

3. ร้อยละ  42 ของอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

4. มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ
วิชาการ 

5. ร้อยละ 100 ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทีไ่ดร้ับการพัฒนา 

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

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

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

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

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

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

สมรรถนะที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
(2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน 

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

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

เหมาะสมใหส้อดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน   
(2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายบรหิาร 

                                        (1.1)  โครงการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที ่  8   
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการตามพันธกิจให้มี
ประสิทธิภาพ  
 

เป้าประสงค์ที่  1   
มีระบบสารสนเทศท่ีมีคณุภาพและ
ครอบคลมุในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและการด าเนินการต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  
1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารทุกระดับน า

ระบบสารสนเทศมาใช้ในการตดิตาม 
ประเมินผล และตัดสินใจ 

2. ร้อยละ  80  ของบุคลากรทุกระดบั
น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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3.  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 

3.1 แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการภายในคณะมัณฑนศลิป์ 
 

 

 

ภาควิชา 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ภาควิชาการ 
ออกแบบเครือ่งแต่งกาย 

คณะมัณฑนศิลป์ 

ภาควิชา 
ออกแบบตกแต่งภายใน 

ภาควิชา 
ออกแบบนิเทศศิลป์ 

ภาควิชา 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ภาควิชา 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ภาควิชา 
ออกแบบเครือ่งประดับ 

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

 

 

 
    

 

  
 

       

 

 

 

- รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบรหิาร                                                                                    - รองหัวหนา้ภาควิชาฝ่ายบรหิาร                    - รองหัวหน้าภาควชิา                  - หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

- รองหัวหนา้ภาควิชาฝ่ายวิชาการ                                                    และวิชาการ                                                                 - หัวหน้างานบริการการศกึษา 

                                       -  รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการ                                        - หัวหน้างานคลังและพัสด ุ
                นักศกึษา                      - หัวหน้างานแผนและสง่เสรมิทางวชิาการ                                                                                                                                                                                                     

                                          - หัวหน้างานบริหารพระราชวังสนามจันทร์   

                  - หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 

 

คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะ 

ผู้ช่วย/ รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

เลขานุการคณะฯ หวัหน้าภาควชิา 
เครื่องเคลือบดินเผา 

หวัหน้าภาควชิา 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

หวัหนา้ภาควิชา

ออกแบบตกแต่งภายใน 

หวัหนา้ภาควิชา 

ประยุกตศิลปศึกษา 

หวัหนา้ภาควิชา * 

ออกแบบเครื่องประดบั 

คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะ/ 

คณะกรรมการด าเนินงานบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ 
พระราชวังสนามจันทร ์

หวัหน้าภาควชิาการ * 

ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

หวัหนา้ภาควิชา 

ออกแบบนิเทศศิลป์ 

- รองหัวหน้าภาควชิา 

 

- รองหัวหน้าภาควชิาฝา่ยบรหิาร 

- รองหัวหน้าภาควชิาฝา่ยวิชาการ 

 

 

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบรหิาร 

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ 

รองหัวหน้าภาควิชากิจการนักศกึษา 

รองหัวหน้าภาควิชากิจการพเิศษ 

ผู้ชว่ยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา/เลขานุการภาควชิา                                                                             

- รองหัวหนา้ภาควิชา

ฝ่ายบรหิาร 

- รองหัวหนา้ภาควิชา

ฝ่ายวิชาการ 

- รองหัวหนา้ภาคฝ่าย

กิจการนักศึกษา 

- รองหัวหนา้ภาคฝ่าย

กิจการพเิศษ 

คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะ 
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4.  รายนามผู้บริหาร คณะมัณฑนศิลป ์  
รายชื่อผู้บริหาร  และคณะกรรมการด าเนินภารกิจด้านต่างๆ   
ผู้บริหารคณะมัณฑนศิลป์  

1.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์   
                ผูช้่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง (9 ต.ค.55 – ปัจจุบัน) 
2.  รองคณบดีฝุายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์  
                ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล (4 ต.ค.56 – ปัจจุบัน)  
3.  รองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
                อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี (1 เม.ย.57 – 30 ก.ย.58)  
4.  ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  

  อาจารย์ธัชวิทย์  สีบุญเรือง (13 ม.ค.57 – 30 มี.ค.59) 
4.  รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  

  อาจารย์อิทธิพล  วิมลศิลป์ (1 เม.ย.59 – ปัจจุบัน) 
5.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน  

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

     อาจารย์ชนิศา  ชงัดเวช (30 เม.ย.55 – 29 เม.ย.59 และ 12 พ.ค.59 - ปัจจุบัน) 
7.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  

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

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

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

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

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

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

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

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

1) ฝุายบริหาร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ (27 ธ.ค.56 – ปัจจุบัน) 
2) ฝุายวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ (27 ธ.ค.56 – ปัจจุบัน) 
3) ฝุายกิจการพิเศษ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรธนู  ฟูาร่มขาว (27 ธ.ค.56 – ปัจจุบัน) 
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16. รองหัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา   
1) ฝุายบริหาร : อาจารย์วรภรรท สิทธิรัตน์ (27 ธ.ค.56 – ปัจจุบัน) 
2) ฝุายวิชาการ : อาจารย์อุณรุท กสิกรกรรม (27 ธ.ค.56 – ปัจจุบัน) 

17. รองหัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา   
1) ฝุายบริหารและวิชาการ : อาจารย์ชานนท์  ไกรรส (2 ก.ย.56 – ปัจจุบัน) 

  2) ฝุายกิจการนักศึกษา : อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว (2 ก.ย.56 – ปัจจุบัน) 
18. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ   

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

  5) ฝุายประกันคุณภาพฯ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ์ (22 ต.ค.55 -ปัจจุบัน) 
19. รองหัวหน้าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  อาจารย์วรุษา อุตระ (2 ก.ย.56 – ปัจจุบัน) 
20. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ นางภาวนา ใจประสาท (22 ม.ค.57 – ปัจจุบัน) 
21. หัวหน้างานบริหารและธุรการ นายวุฒิ คงรักษา 
22. หัวหน้างานบริการการศึกษา นางภาวนา ใจประสาท (รักษาการ 27 ก.พ.57 – 30 ต.ค.58) 
22. หัวหน้างานบริการการศึกษา นางอิญทิรา ไล้เลิศ (รักษาการ 1 พ.ย.58 – 29 ก.พ.59) 
22. หัวหน้างานบริการการศึกษา นายเศกสันต์ แสงทอง (รักษาการ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย.59) 
22. หัวหน้างานบริการการศึกษา นางสาวชุติญาณ์ พงษ์สูงเนิน (รักษาการ 1 ก.ค. – 30 ต.ค.59) 
23. หัวหน้างานคลังและพัสดุ  นางนภาพร ทองทวี (11 ก.พ.58 – ปัจจุบัน) 
24. หัวหน้างานบริหารพระราชวังสนามจันทร์ นางศุลีพร สุวรรณโมลี 
25. หัวหน้างานแผนและส่งเสริมทางวิชาการ นางสาวมุกดา จิตพรมมา 
26. หัวหน้างานกิจการนักศึกษา  นางมัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์ 

 

5.  รายนามคณะกรรมการประจ าคณะวิชา 
คณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2550 มาตรา 33 คณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจ

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

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
4) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะต่อมหาวิทยาลัย  
5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ  
6) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี  
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
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กรรมการโดยต าแหน่ง 
1.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์    
2.  รองคณบดีฝุายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์     
3.  รองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา/ รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาและ 
กิจการพิเศษ    
4.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน 
5.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์    
6.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   
7.  หัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา    
8.  หัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา   

 กรรมการประเภทแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ าในคณะฯ 
9.  ประจ าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล (18 มิ.ย.57 –17 มิ.ย.59) 
                                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี (18 มิ.ย.59 – ปัจจุบัน) 
10. ประจ าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ (18 มิ.ย.55 - ปัจจุบัน) 
     
11.  ประจ าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  พิชยะสุนทร (18 มิ.ย.55 -17 มิ.ย.59) 

อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว  (18 มิ.ย.59 - ปัจจุบัน) 

 ฝุายเลขานุการ 
12. เลขานุการกรรมการฯ   นางภาวนา ใจประสาท (22 ม.ค.57 - ปัจจุบัน) 
13.  ผูช้่วยเลขานุการกรรมการฯ  นางสาวอิญทิรา  เพชรรัตน์ (1 ต.ค.55 - 10 ม.ค.59) 
     นายวุฒิ  คงรักษา (11 ม.ค.59 - ปัจจุบัน) 
 
6.  คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 

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

 
7. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของคณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

“เป็นผู้น าทางความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางศิลปะระดับสูง” 
     (โดยมติที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/ 2555 เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555) 
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8. จุดเด่น : ข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ 
1. มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. ขยัน หมั่นเพียร ใฝุเรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
4. มีกิริยามารยาทดี มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 
5. มีความสามัคคี สามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
6. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
7. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ 
8. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(ประกาศคณะฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555) 

 
9. การเรียนการสอน 

9.1 หลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ จัดการเรียนการสอนรวม 11 หลักสูตร โดยจ าแนกตามระดับ

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

สภาสถาปนิกได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกครั้งที่ 4/ 2556 เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบรับรองปริญญาหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
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ตารางที่ 1.1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 

 หลักสูตรคณะมัณฑนศิลป ์ สกอ. รับทราบ ปีที่เร่ิมใช้ 
หลักสูตรที่

ปิด 

เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2548 

เปิดสอนใน
ปีการศึกษา 

2558 

ด าเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมิน

แล้ว 

หลักสูตรที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ 48 

และ TQF 
 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (1 หลักสตูร)          

1 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  2557 -       
 ศิลปมหาบณัฑติ (3 หลักสตูร)                
2 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์  2552 -       

3 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  2554 -         

4 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  2556 -         

 ศิลปบัณฑิต (7 หลักสตูร)          

5 สาขาวิชาการออกแบบภายใน  2555 -       

6 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์  2555 -       

7 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์  2555 -       

8 สาขาวิชาประยุกตศลิปศึกษา  2555 -       

9 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  2555 -       

10 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 1 ส.ค.54 2555 -       

11 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  2555 -       
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9.2 ข้อมูลนักศึกษา   
คณะมัณฑนศิลป์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,386 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,213 

คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 152 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 21 คน (จากฐานข้อมูลจากงานบริการ
การศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 
 

ตารางที่ 1.2 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 

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

การออกแบบภายใน : ปกติ 70 66 68 50 7 261 
การออกแบบนิเทศศิลป ์: ปกติ 51 50 50 47 6 204 
การออกแบบผลติภณัฑ ์: ปกติ 37 40 35 36 8 156 
ประยุกตศิลปศึกษา : ปกติ 48 46 44 46 2 186 
เครื่องเคลือบดินเผา : ปกต ิ 29 30 20 25 2 106 
การออกแบบเครื่องประดับ : ปกติ 31 34 30 27 6 128 
การออกแบบเครื่องแต่งกาย : พิเศษ 43 51 41 27 10 172 

รวมปกติทุกชั้นป ี 266 266 247 231 31 1,041 

รวมพิเศษทุกชั้นป ี 43 51 41 27 10 172 
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 309 317 288 258 41 1,213 

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ EIS ณ วันท่ี 1 เม.ย.59 
 

ตารางที่ 1.3 จ านวนนักศึกษาปริญญาโทจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท/ แผน 
รวม 
(คน) 

ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ตกค้าง 

ก2 ข ก2 ข ก2 ข ก2 ข 

หลักสูตรที่ปิดแล้ว (ตกค้างแผน)          
ประยุกตศิลปศึกษา : พิเศษ - - - - - - 5 - 5 
หลักสูตรปัจจุบัน          
การออกแบบผลติภณัฑ ์: พิเศษ 3 7 14 7 - - 11 2 44 
การออกแบบเครื่องประดับ : พิเศษ 10 - 10 - - - 18 - 38 
ศิลปะการออกแบบ : พิเศษ 24 - - 41 - - - - 65 

รวมปกติทุกชั้นป ี - - - - - - - - - 
รวมพิเศษทุกชั้นป ี 37 7 24 48 - - 34 2 152 
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 37 7 24 48 - - 34 2 152 

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ EIS ณ วันท่ี 1 เม.ย.59 
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ตารางที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาปริญญาเอกจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
รวม 
(คน) 

ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ตกค้าง 

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

ศิลปะการออกแบบ : พิเศษ 6 - 7 - - - 8 - 21 
รวมปกติทุกชั้นป ี - - - - - - - - - 
รวมพิเศษทุกชั้นป ี 6 - 7 - - - 8 - 21 
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 6 - 7 - - - 8 - 21 

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ EIS ณ วันท่ี 1 เม.ย.59 
 
ตารางที่ 1.5 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557  

หลักสูตร ปริญญาบัณฑิต 
ปริญญา

มหาบัณฑิต 
ปริญญาดุษฎี

บัณฑิต 
รวมท้ังสิ้น 

หลักสูตรที่ปิดแล้ว (ตกค้างแผน)     
ศิลปมหาบัณฑิต     
1. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์ - 4 - 4 
2. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา - 7 - 7 
3. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา - 8 - 8 
หลักสูตรปัจจุบัน     
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     
1. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ1 - - 6 6 
ศิลปมหาบัณฑิต     
2. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์2 - 33 - 33 
3. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ - 1 - 1 
4. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ - - - - 
ศิลปบัณฑิต     
5. สาขาวิชาการออกแบบภายใน 57 - - 57 
6. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์ 51 - - 51 
7. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 26 - - 26 
8. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 47 - - 47 
9. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 28 - - 28 
10. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 31 - - 31 
11. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 40 - - 40 

รวม 280 53 6 339 
ที่มา : สารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2558 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร) ข้อมูล ณ 
วันท่ี 1 เม.ย.59 
หมายเหตุ 1 และ 2 : เป็นจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ก่อนการปรับปรุงในปีการศึกษา 2557 
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9.3 อาจารย์และบุคลากร  
ปีการศึกษา 2558 คณะมัณฑนศิลป์  มีจ านวนบุคลากรรวม 146 คน  จ าแนกเป็นสายวิชาการ  90 

คน และสายสนับสนุน 56 คน โดย มีคณาจารย์ที่เป็นข้าราชการ 34 คน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 54 
คน และลูกจ้างชั่ วคราว 2 คน  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเป็นข้าราชการ 11 คน  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 18 คน  พนักงานราชการ 2 คน  ลูกจ้างประจ า 10 คน  และลูกจ้างชั่วคราว 15 คน 
 
ตารางที่ 1.6 จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวมบุคลากร (คน) 

ข้าราชการ 
คน 34 11 45 

ร้อยละ 23.29 7.53 30.82 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
คน 54 18 72 

ร้อยละ 36.99 12.33 49.32 

ลูกจ้างประจ า 
คน - 10 10 

ร้อยละ - 6.85 6.85 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
คน 2 15 17 
ร้อยละ 1.37 10.27 11.64 

พนักงานราชการ 
คน - 2 2 
ร้อยละ - 1.37 1.37 

รวม 
คน 90 56 146 
ร้อยละ 61.64 38.36 100 
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ตารางที่ 1.7 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558 จ าแนกรายหลักสูตร 

หลักสูตร/ สาขาวิชา 
อาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 
อาจารย์ประจ า
ปฏิบัติงานจริง 

อาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาภายในประเทศ อาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อต่างประเทศ 
รวมท้ังหมด 

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

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

ระดับปริญญา 
ช่ือหลักสูตร 
(ระบุสาขา) 

อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์ ลา
ศึกษ
าต่อ 

รวม 

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

              

1. การออกแบบภายใน - 4 - - 2 - - - - - - - - 6 
 - 5 1 1 - - - - - - - - - 8 
2. การออกแบบนิเทศศิลป ์ - 3 - 1 1 - - - - - - - - 5 
 - 1 2 - 3 - - - - - - - - 6 
3. การออกแบบผลิตภณัฑ ์ - 3 1 - 1 - - - - - - - - 5 
 - 1* - - 1 - - - - - - - 1 2 
4. ประยุกตศลิปศึกษา - 3 - - 1 - - 1 - - - - - 5 
 1 6 - 1 1 - - - - - - - - 9 
5. เครื่องเคลือบดินเผา - 1 - - 4 - - - - - - - - 5 
 1 1* - - 2 - - - - - - - 1 4 
6. การออกแบบเครื่องประดับ - 2 - - 1 2 - - - - - - - 5 
 - 1 - - - 1 - - - - - - - 2 
7. การออกแบบเครื่องแต่ง 1 3 - - - 1 - - - - - - - 5 
กาย - 1 - - - - - - - - - - - 1 
ปริญญาโท 
ศิลปมหาบัณฑิต สาขา 

              

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

              

11. ศิลปะการออกแบบ - - 1 - - 1 1 - 1 - 1 - - 5 
(ส่วนกลาง ไมส่ังกัดหลักสตูร) - - 2 - - - - - - - - - - 2 
รวมทุกหลักสูตร จ านวน (คน) 1 21 4 1 12 9 1 3 3 - 1 - - 56 
รวมไม่สังกัดหลักสตูร 2 16 5 2 7 1 1 - - - - - - 34 

รวม 3 37 9 3 19 10 2 3 3 - 1 - - 90 
ข้อมูลแตล่ะช่องมี 2 แถว แถวบนคืออาจารย์ประจ าหลักสตูร แถวลา่งคืออาจารย์ที่ไมส่ังกัดหลักสตูร ซึ่งยังเป็นผู้สอนใน
หลักสตูรนั้นๆ (ภาควิชาท่ีมีหลักสตูรปรญิญาตร-ีบัณฑิตศึกษา จะนบัจ านวนอาจารย์ทีไ่ม่สังกดัหลักสตูรให้หลักสูตรปรญิญาตรี) 
* คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
 
10.  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 ในปีการศึกษา 2558 คณะมัณฑนศิลป์ มีโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 30 โครงการ ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 15,209,925 บาท จ าแนกเป็นโครงการวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนภายในจ านวน 24 
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โครงการ รวมใช้งบประมาณ 3,588,025 บาท ส่วนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกมีจ านวน 6 
โครงการ รวมใช้งบประมาณ 11,621,900 บาท 
 ทั้งนี้ การรายงานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ส าหรับปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยได้ก าหนด 
ให้ใช้ผลตามปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้แก่ จ านวนโครงการและสัดส่วนงบประมาณของโครงการนั้นๆ 
  
11. ด้านการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 

11.1 การจัดการเรียนการสอน 
11.2 การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างประเทศ 
11.3 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
11.4 การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

 
ตารางที่ 1.9 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมัณฑนศิลป์กับมหาวิทยาลัย/องค์กรต่างประเทศ 

วันเดือนปีที่ลง
นาม/ ระยะเวลา 

ชื่อสถาบัน ประเทศ กิจกรรม 

1 ก.ย.52/ 5 ปี TAMA Art University ญี่ปุุน ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลปเ์จรจาความ 
ร่วมมือทางวิชาการกับ Tokoha 
University, Tokyo University of Arts 
และ TAMA University ประเทศญี่ปุุน 
ระหว่างวันท่ี 21-27 มิ.ย.58 

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

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

อินโดนีเซีย  

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

ร่วมโครงการ International Ceramic 
and Plastic Art Exchange Program : 
ICPAEP 2015 ครั้งท่ี 2 (18-28 พ.ค.58) 
เจ้าภาพโดย Numseoul Univerity 
สาธารณรัฐเกาหลีใต ้

4 ก.พ.52/ 5 ปี Kookmin University 

14 ธ.ค.53/ 3 ป ี Dongseo University  

28 ก.ค.53/ 5 ปี Daegu University  

30 มิ.ย.53/ 5 ป ี Dankook University  นิทรรศการ The 11th Pacific Rim 
Conference of Ceramic Societys ณ 
International Convention Center, 
JEJU, เกาหลีใต้ 30 ส.ค.- 4 ก.ย.58 

3 ก.ค.53/ 5 ปี Jeonju University  

23 ส.ค.53/ 5 ป ี Konkook University  

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

  

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

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

เวียดนาม  

22 ก.พ.56/ 5 ปี Universiti Teknologi MARA มาเลเซีย ร่วมน าเสนอผลงานสรา้งสรรค์ในงาน 
Malaysia-Thailand Art Exchange : 
MATRAX 2015 : 3-4 ก.ย.58 ณ ประเทศ
มาเลเซีย จัดโดย Universiti Teknologi 
MARA 
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 นอกจากนี ้คณะฯ ยังมีกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน องค์กรวิชาชีพอ่ืน 
นอกเหนือจากใน MOU ได้แก่ 

- ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Ecole National Superieure 
des Arts Decoratifs ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย.58 

- ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Ravensbourne University 
สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย.-17 ก.ค.58 

- นิทรรศการ The Past, the Now and the Future of Thai Jewellery form Khwao Sinarin ณ 
Canberra Grammar School ประเทศออสเตรเลีย (12 มี.ค.-25 มี.ค.58) 

- นิทรรศการเครื่องประดับร่วมสมัย Anew Negotiation exhibition ณ ประเทศออสเตรเลีย (27 มี.ค.- 
25 เม.ย.58) 

- โครงการ International Art Workshop (23 มิ.ย.-3 ก.ค.58) โดย Anadolu University ประเทศตุรกี 
- นิทรรศการ Ausgezeichnet! Most excellent! Schmuck_Kunst fur Helden / Jewellery_Art for 

Heroes, International exhibition project ณ ประเทศเยอรมันนี 15 พ.ย.58 - 14 ก.พ.59 
 
12.  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
 ในปีการศึกษา 2558 คณะมัณฑนศิลป์ ด าเนินโครงการด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม มีการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาทางวิชาการ นิทรรศการ เป็นที่ปรึกษา ความร่วมมือทางวิชาชีพจ านวน 20 
โครงการ โดยมีผู้เข้ารับบริการรวม 1,835 คน  มีแหล่งทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 7 โครงการ  
งบประมาณรวม 2,742,600 บาท โครงการจากเงินรายได้จ านวน 6 โครงการ  งบประมาณรวม 1,197,000 
บาท โครงการจากแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกจ านวน 7 โครงการ  งบประมาณรวม 3,330,200 บาท สรุป
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,269,800 บาท 
 
ตารางที่ 1.10  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัยในปีการศึกษา 2558 

การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวนโครงการ 

1. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการ  ทั้งหมด 21 
2. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 7 
3. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจยั 6 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรยีนการสอนและกับการวิจัย 5 

 
13.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ในปีการศึกษา 2558 คณะมัณฑนศิลป์ ได้จัดกิจกรรมตามประเพณี โครงการเพ่ือการอนุรักษ์ สืบสาน  
พัฒนามาตรฐาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นรากฐานองค์ความรู้สู่ระดับสากล เสริมสร้างจิตส านึกแก่
คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไปในรูปแบบต่างๆ เช่น งานเชิดชูเกียรติคุณอาจารย์
อาวุโส ศิษย์เก่าผู้เป็นแบบอย่างที่ดี นิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปะและการออกแบบสู่ชุมชน โครงการความ
ร่วมมือกบัมหาวิทยาลัย กิจกรรมแลกเปลี่ยน-รวมรวมองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
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 คณะฯ ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวม 6 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,970,000 
บาท จ าแนกเป็นโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน 1 โครงการ 1,500,000 บาท โครงการจากเงินรายได้ 3 
โครงการ งบประมาณรวม 170,000 บาท และเป็นโครงการจากเงินสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน 2 โครงการ
งบประมาณรวม 3,300,000 บาท  โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 4,566 คน   
 
14.  การบริหารจัดการ 

14.1 งบประมาณ  
คณะฯ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ระดับปริญญาตรี โครงการ

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

ปี 
ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ 

งบประมาณรายจ่ายจาก
โครงการพิเศษ  

2559 31,549,866.43 46,802,020.50 11,938,421.75 90,290,308.68 
2558 32,761,300.00 16,355,309.75 12,214,337.50 61,330,947.25 
2557 31,293,900.00 13,775,498.07 18,477,510.80 63,546,908.87 
2556 34,302,500.00 12,832,464.28 16,554,014.27 63,688,978.55 
2555 32,947,300.00 11,963,594.36 27,450,606.28 72,361,500.64 

 
ตารางที่ 1.12 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

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

ยอดรายรับ 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
10,534,458.26 

8,611,764.07 
0 

81.75 
2. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 1,922,694.19 18.25 
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน 

17,732,525.01 

 
12,552,554.36 

624.01 

 
70.78 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 2,335,970.65 13.17 
5. ห ม ว ด ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์  ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง 

2,843,375.99 16.03 

6. หมวดเงินอุดหนุน 30,473,458.98 8,019,911.00 22,453,547.98 26.32 
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ     
8.  งบด าเนินการ     
9.  งบลงทุน* (17,732,525.01) (17,731,901.00) (624.01) 99.99 

รวม 58,740,442.25 36,286,270.26 22,454,171.99 61.77 
* งบลงทุน รวมจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค และหมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
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ตารางที่ 1.13 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
จ าแนกตามงาน 

รายการ 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
รวม

รายจ่าย
ทั้งหมด 
(บาท) 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย
จากยอด
รายรับ 

เงินเดือน 
งบด าเนิน 

การ 
สาธารณูป 

โภค 
ครุภณัฑ ์

งาน บริหารทั่วไป 8,421,002.48 4,379,981.81 477,686.69 2,325,096.05 
 

2,720,969.00 
 

9,903,733.55 117.08 

งาน ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
100,000.00 

 
 

 
51,130.00 

   
51,130.00 

 
51.13 

งาน จัดการศึกษา1 14,085,482.27 6,154,476.45 6,659,117.45 6,881.60 122,406.99 12,942,882.49 91.89 

งาน จัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
5,160,957.50 

 
 

 
5,211,752.47 

 
3,993.00 

  
5,215,745.47 

 
101.06 

งาน ทุนการศึกษา 
- จัดสรรทุนการศึกษา (นศ.) 
- ทุนศึกษาต่อของอาจารย์2 

- ทุนศึกษาต่อของบุคลากร
สายสนบัสนุน2 

 
800,000.00 

 

 
 

 
489,350.00 

   
489,350.00 

 
61.17 

งาน กิจกรรมนักศึกษา 160,000.00  152,867.75   152,867.75 95.54 

งาน พัฒนาบุคลากร 
- พัฒนาบุคลากรของ
อาจารย์1 

- พัฒนาบุคลากรของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

7,000.00       
0.00 

งาน วิจัยพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
- พัฒนางานวิจัย 

       
 

งาน บริการวิชาการแก่
ชุมชน 

3,000.00      0.00 
 

งาน บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3,000.00      0.00 

เงินอุดหนุน เงินสะสม 30,000,000.00  7,530,561.00   7,530,561.00 25.10 

รวม 58,740,442.25 10,534,458.26 20,572,465.36 2,335,970.65 2,843,375.99 36,286,270.26 61.77 

1 เบิกในงานจัดการศึกษา 
2 เบิกในงานพัฒนาบุคลากร 

 
14.2 การพัฒนาบุคลากร 
คณะฯ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา และธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมี

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

 ออกแบบนิเทศศิลป ์     
1. อ.ธนาทร  เจียรกลุ ปริญญาเอก 

บริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
- ส าเร็จการศึกษาเมื่อ 2/2557 

1 มิ.ย.53 – 
1 มิ.ย.56 

ทุนพัฒนาบุคลากร
ฯ/ ป.ตรี ภาควิชาฯ 

2. อ.อนุชา  โสภาคย์
วิจิตร ์

ปริญญาเอก 
พระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา- 
ลงกรณร์าชวิทยาลัย 
- ส าเร็จการศึกษาเมื่อ 27 เม.ย.
59 

1 มิ.ย.54 –  
31 พ.ค.55 

ส่วนตัว/ ทุนพัฒนา
บุคลากรคณะฯ 

 ออกแบบผลิตภัณฑ ์    เงินกองทุน 
3. อ.ตรีชฎา  โชติรตั

นาภินันท์ 
ปริญญาเอก 
การออกแบบ 

Goldsmiths, University of 
London ประเทศสหราช
อาณาจักรฯ 

1 ส.ค.56 – 30 
ก.ย.59 

โครงการพิเศษ ปี
การศึกษา 2556 
และทุนส่วนตัว 

 ประยุกตศิลปศึกษา     
4. อ.บวรรัตน์  คมเวช ปริญญาโท 

พระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย 

15 พ.ย.54 – 
14 พ.ย.56 

โครงการสอบรับ
ตรง 

 เครื่องเคลือบดินเผา     
5. อ.ชานนท์ ไกรรส ปริญญาเอก 

Glass Plastic Art 
Namseoul University 
สาธารณรัฐเกาหลีใต ้

1 ก.พ.59 – 1 
ก.พ.62 

ส่วนตัว/ กองทุน
วิจัยสร้างสรรค์ฯ 

 ออกแบบเครื่องประดบั    
6. อ.ชาติชาย  คันธิก ปริญญาโท 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

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

ทุนพัฒนาบุคลากร
ฯ/ ป.ตรี ภาควิชาฯ 

7. นายปิติพงค์  ยิ้ม
เจริญ 

ปริญญาโท 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

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

ทุนพัฒนาบุคลากร
ฯ/ ป.ตรี ภาควิชาฯ 

 ส านักงานเลขานุการ    
8. นายสยาม  ระลึก

มูล 
ปริญญาตร ี
นิเทศศาสตร ์

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

ส่วนตัว 

9. นายฉัตรอมร  แย้ม
เจริญ 

ปริญญาโท 
บัญช ี

วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
- ส าเร็จการศึกษาเมื่อ 2/2557 

1 พ.ย.54 – 
31 พ.ค.56 

ส่วนตัว/ ทุนของ
สถาบันฯ 

 
ตารางท่ี 1.15 บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ 

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

 ส านักงานเลขานุการ      
1. นางภาวนา  ใจประสาท โครงการพัฒนาภาวะผู้น า

เชิงสร้างสรรค์เพื่อการ
บริหารส าหรับผู้บริหาร

21 ม.ค.-
31 มี.ค.59 
(ทุก พฤ.) 

มศก./ สนอ.ตลิ่งชัน 
กทม. 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
ระดับกลางสายสนับสนุน 

 นางภาวนา  ใจประสาท โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดท าโครงร่างองค์กร 

2 และ 10 
มิ.ย.59 

มศก./ คณะศึกษาศาสตร์ 
นครปฐม 

  

2. นส.มุกดา  จติพรมมา 
 

การประชุมระดมความ
คิดเห็นผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 1  

27 ส.ค.58 กองแผนงาน มศก./ 
อาคาร 50 ปี นครปฐม 

  

 นส.มุกดา  จติพรมมา 
(โครงการบริการวิชาการฯ งปม.
2558) 
  

น าเสนอผลงานวิชาการ 
ใน “โครงการเฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 : รุ่งอรณุ
แห่งความสุข” 

3-6 ก.ย.
58 

UiTM ประเทศมาเลเซีย   

 นส.มุกดา  จติพรมมา การแสดงนิทรรศการ
ผลงานนักออกแบบไทย 
ในงาน Tokyo Design 
Week (ในโครงการ 
Designer of the Year 
2016) 

26 ต.ค.-
11 พ.ย.58 

ประเทศญี่ปุุน   

 นส.มุกดา  จติพรมมา โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดท าโครงร่างองค์กร 

2 และ 10 
มิ.ย.59 

มศก./ คณะศึกษาศาสตร์ 
นครปฐม 

  

3. นส.นันทนา  แซ่ล ี โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดท าโครงร่างองค์กร 

2 และ 10 
มิ.ย.59 

มศก./ คณะศึกษาศาสตร์ 
นครปฐม 

  

4. นายวุฒิ  คงรักษา โครงการปฏิบัติธรรม 
“การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่
สมดลุ” 

3-5 ส.ค.
58 

สภาคณาจารย/์ วังรี รี
สอร์ท นครนายก 

  

 นายวุฒิ  คงรักษา โครงการยุทธศาสตร์เชิง
รุกเพื่อเพิ่มจ านวนสมาชิก 
ประจ าปี 2558 

24-25 
ส.ค.58 

สมาคม สสอค./ จ.
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี / 
สระแก้ว 

  

 นายวุฒิ  คงรักษา การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน สสอค./
กรรมการ/ผู้จัดการศูนยฯ์ 
ปี 2558 

5-6 ต.ค.
58 

สมาคม สสอค./ รร.
ริชมอนด์ นนทบุร ี

  

5. นส.ชุติญาณ์  พงษ์สูงเนิน การอบรม “ระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การจัดท าหลักสตูรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ” 

5 เม.ย.59 กองบริการการศึกษา 
มศก./ คณะวิทยาศาสตร์ 
นครปฐม 

  

 นส.ชุติญาณ์  พงษ์สูงเนิน การอบรมการใช้งาน 27 มิ.ย.59 กองบริการการศึกษา   
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
ระบบสารสนเทศ TQF มศก./ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

นครปฐม 
6. นายเศกสันต์  แสงทอง โครงการรักษาความ

ปลอดภัยเว็บไซต์เบื้องต้น 
20 มิ.ย.59 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มศก.นฐ. 
  

7. นส.ญาดา  มหัทธนิยางกูร การอบรม”ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกการจัดท า
หลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

5 เม.ย.59 กองบริการการศึกษา 
มศก./ คณะวิทยาศาสตร์ 
นครปฐม. 

  

8. นางนภาพร  ทองทวี 
 

โครงการอบรมฯ เรื่อง 
การจัดซื้อจดัจ้างฯ ผ่าน
ระบบ MIS ระยะที่ 2 

20 ส.ค.58 กองคลัง มศก./ สนอ.ต
ลิ่งชัน กทม. 

  

 นางนภาพร  ทองทวี 
 

การแสดงนิทรรศการ
ผลงานนักออกแบบไทย 
ในงาน Tokyo Design 
Week (ในโครงการ 
Designer of the Year 
2016) 

26 ต.ค.-
11 พ.ย.58 

ประเทศญี่ปุุน   

9. นายฉัตรอมร  แย้มเจริญ โครงการอบรมฯ เรื่อง 
การจัดซื้อจดัจ้างฯ ผ่าน
ระบบ MIS ระยะที่ 2 

20 ส.ค.58 กองคลัง มศก./ สนอ.ต
ลิ่งชัน กทม. 

  

10. นส.นัฐญภรณ ์ เลิศอนรรฆภัณฑ ์ การอบรม “การถ่ายภาพ
เพื่อการประชาสัมพันธ์” 

13-15 
ก.ค.59 

ส านักส่งเสรมิและ
ฝึกอบรม ม.เษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน  

  

11. นส.วิไลศรี  ช านาญกิจ โครงการอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ TQF    

27 มิ.ย.59 กองบริการการศึกษา 
มศก./ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
นครปฐม 

  

12. นส.สุธาสินี  วาจนะวินิจ โครงการอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ TQF   

27 มิ.ย.59 กองบริการการศึกษา 
มศก./ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
นครปฐม 

  

13. น.ส.อโนมา  รตันน้อย โครงการอบรมฯ เรื่อง 
การจัดซื้อจดัจ้างฯ ผ่าน
ระบบ MIS ระยะที่ 2 

20 ส.ค.58 กองคลัง มศก./ สนอ.ต
ลิ่งชัน กทม. 

  

14. นายยอดชาย  ชุ่มอินทร ์ โครงการอบรมการใช้วิทยุ
คมนาคมในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
ในวันท่ี  

8-9 ก.ค.
59 

กองบริการอาคารฯ 
มศก./ นครปฐม และ อ.
แก่งกระจาน เพชรบุร ี

  

15. นายสุทิน  อิ่มเอิบ โครงการอบรมการใช้วิทยุ
คมนาคมในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
ในวันท่ี  

8-9 ก.ค.
59 

กองบริการอาคารฯ 
มศก./ นครปฐม และ อ.
แก่งกระจาน เพชรบุร ี

  

 ส่วนกลางคณะฯ      
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
16. ผศ.ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกลุ การประชุมฯ โครงการ

พัฒนาบทบาทของ
ผู้ออกแบบผลงานด้าน
หัตถรรมแห่งอาเซียน 

9 ก.พ.59 กระทรวงวัฒนธรรม 
กทม. 

  

 ผศ.ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกลุ การประชุมฯ การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ก่อนประวัติศาสตร์กับ
สิ่งแวดล้อมบนพ้ืนท่ีสูงใน
อ าเภอปางมะผ้า จ.
แม่ฮ่องสอน 

27-28 
ก.พ.59 

คณะโบราณคดี มศก.   

 ผศ.ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกลุ โครงการอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ TQF   

27 มิ.ย.59 กองบริการการศึกษา 
มศก./ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
นครปฐม 

  

17. อ.ดร.ภรูิต  โศภนคณาภรณ ์ โครงการอบรมปฏิบตัิการ
เพื่อพัฒนาข้อเสนอ
โครงการด้านการจดัการ
มรดกทางวัฒนธรรมฯ 

8-9 ส.ค.
58 

สถาบันวิจัย มศก./ รร.
รอยัลเจมส์ นครปฐม 

  

 อ.ดร.ภรูิต  โศภนคณาภรณ์      
(ผู้สังเกตการณ์) 

โครงการอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในรับ
หลักสตูร สายศิลปะและ
การออกแบบ ประจ าปี 
2558 

21-22 
ม.ค.59 

ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ มศก. 

  

18. อ.ดร.ชนินทร  จุลบาท โครงการอบรมปฏิบตัิการ
เพื่อพัฒนาข้อเสนอ
โครงการด้านการจดัการ
มรดกทางวัฒนธรรมฯ 

8-9 ส.ค.
58 

สถาบันวิจัย มศก./ รร.
รอยัลเจมส์ นครปฐม 

  

 อ.ดร.ชนินทร  จุลบาท ประชุมโครงการศลิปากร
พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรคเ์พื่อความยั่งยืน
ของสังคมและชุมชน 

17 ก.ย.58 
และ 
10-11 
ต.ค.58 

สถาบันวิจัย มศก./ 
ชุมชน ใน จ.นครปฐม 
และสงขลา 

  

 อ.ดร.ชนินทร  จุลบาท โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “การขอทุน
สนับสนุนการวิจัยและ
เขียนแผนงบประมาณ
โครงการวิจัย” 

6 พ.ย.58 สถาบันวิจัย มศก./ 
อาคาร 50 ปี นครปฐม 

  

 อ.ดร.ชนินทร  จุลบาท โครงการสัมมนาปฏิบัติ
งานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา Designing 
and Publishing your 
Qualitative Research 

21-26 
ม.ค.59 
12-13 
ก.พ.59 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ/ 
จ.เชียงใหม่, อ.หัวหิน จ.
ประจวบฯ 

  

 ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน      
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
19. ศ.เอกชาติ   จันอุไรรตัน ์

 
การแสดงนิทรรศการ
ผลงานนักออกแบบไทย 
ในงาน Tokyo Design 
Week (ในโครงการ 
Designer of the Year 
2016) 

26 ต.ค.-
11 พ.ย.58 

ประเทศญี่ปุุน   

20. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ โครงการเสรมิสร้างและ
พัฒนาผู้ประเมินคณุ-ภาพ
การศึกษาในระบบ CUPT 
QA” (รุ่นที่ 3) 

7-8 ส.ค.
58 

ทปอ./ ศูนย์ประสานงาน 
ม.วลัยลักษณ์ กทม. 

  

 ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ การสัมมนาวิชาการ
ระดับชาตเิพื่อคนพิการ 
ครั้งท่ี 7 ประจ าปี 2558 
การส ารวจเส้นทางเดินรถ
ประจ าทางฯ 

20 ส.ค.58 กรมส่งเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ/ 
รร.เซ็นทรา กทม. 

  

 ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 
(โครงการบริการวิชาการ ฯ งปม.
2558) 

น าเสนอผลงานวิชาการ 
ใน “โครงการเฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 : รุ่งอรณุ
แห่งความสุข” 

3-6 ก.ย.
58 

UiTM ประเทศมาเลเซีย   

 ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 
(ทุนผู้เชิญ) 

โครงการ Creative 
Village Live Project 

7-13 ก.ย.
58 

Tokyo University of 
Arts ประเทศญี่ปุุน 

  

 ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทัศนศิลป์และนิทรรศ -
การ นานาชาติ ครั้งที่ 11 

16-19 
ม.ค.59 

มทร.รตันโกสินทร์/  
วิทยาลัยเพาะช่าง กทม. 

  

 ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ โครงการอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพการ-
ศึกษาภายในระดับ
หลักสตูรตามเกณฑ์ AUN 
QA 

19 มี.ค.59 สนง.ทปอ./ รร.เดอะสุ
โกศล กทม. 

  

 ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ โครงการอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพการ-
ศึกษาภายในระดับ
หลักสตูรตามเกณฑ์ AUN 
QA (Tier ๒) 

3-4 มิ.ย.
59 

สนง.ทปอ./ รร.เดอะสุ
โกศล กทม. 

  

21. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง 
 

การประชุมระดมความ
คิดเห็นผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 1  

27 ส.ค.58 กองแผนงาน มศก./ 
อาคาร 50 ปี นครปฐม 

  

 ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง การประชุมระดมความ 26 ก.ย.58 ส านักงานสภา มศก./   
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
 คิดเห็นผู้บริหาร

มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 3  
รร.สามพรานริเวอรไ์ซด์ 
นครปฐม 

 ผศ.เอกพงษ ์ ตรีตรง 
 

การสัมมนาวิชาการ 
“เดินหน้าพัฒนาวิชาการ
ทันต่อกการท้าทายของ
โลกในศตวรรษที่ 21  

5 ก.พ.59 สภาสถาปนิก 
/ รร.เจ้าพระยาปาร์ค 
กทม. 

  

 ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง 
 

การประชุมสภาคณบดี
ทางศิลปะแห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 1/2559  

5 ก.พ.59 สภาคณบดีทางศลิปะฯ / 
จุฬาฯ กทม. 

  

 ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง 
 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดท าโครงร่างองค์กร 

2 และ 10 
มิ.ย.59 

มศก./ คณะศึกษาศาสตร์ 
นครปฐม 

  

22. รศ.รตอ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 
(โครงการบริการวิชาการ ฯ งปม.
2558) 
 

น าเสนอผลงานวิชาการ 
ใน “โครงการเฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 : รุ่งอรณุ
แห่งความสุข” 

3-6 ก.ย.
58 

UiTM ประเทศมาเลเซีย   

 รศ.รตอ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 
(เงินรายได้โครงการพิเศษ ป.โท 
สาขาศิลปะการออกแบบ ปี 2559) 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านการออกแบบ 
หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ คณะ
มัณฑนศลิป์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

25 ต.ค.-1 
พ.ย.58 

ประเทศญี่ปุุน   

23. อ.กศิตินทร  ชุมวรานนท์ 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่
มาตรฐานสากล 

29 ต.ค.58 มศก./ ศูนยร์วม 1 วังท่า
พระ กทม. 

  

24. อ.ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส การแสดงนิทรรศการ
ผลงานนักออกแบบไทย 
ในงาน Tokyo Design 
Week (ในโครงการ 
Designer of the Year 
2016) 

26 ต.ค.-
11 พ.ย.58 

ประเทศญี่ปุุน   

25. อ.ธัชวิทย์  สีบุญเรือง 
(โครงการบริการวิชาการฯ งปม.
2558) 

น าเสนอผลงานวิชาการ 
ใน “โครงการเฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 

3-6 ก.ย.
58 

UiTM ประเทศมาเลเซีย   
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
เมษายน 2558 : รุ่งอรณุ
แห่งความสุข” 

26. นายพสุ  จารุศริ ิ โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ประจ าปี 2559 

28-30 
ก.ค.59 

กองการเจ้าหน้าที่ มศก./ 
รร.รเีจ้นท์ ชะอ าบีช จ.
เพชรบุร ี

  

 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์      
27. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน 

(เงินรายได้โครงการพิเศษ ป.โท 
สาขาศิลปะการออกแบบ ปี 2559) 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านการออกแบบ 
หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ คณะ
มัณฑนศลิป์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

25 ต.ค.-1 
พ.ย.58 

ประเทศญี่ปุุน   

28. อ.ดร.ธนาทร  เจยีรกุล โครงการเสรมิสร้างความรู้
และพัฒนาผู้ประเมิน
คุณภาพในระบบ CUPT 
QA ระดับคณะ/สถาบัน 
(รุ่น PPA ๑-๓) 

ส.ค.58 ที่ประชุม ทปอ.   

29. อ.ชนิศา  ชงัดเวช 
(เงินรายได้คณะฯโครงการพิเศษ
ต่อเนื่อง 2 ปี) 

น าเสนอผลงานวิชาการ 
ใน “โครงการเฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 : รุ่งอรณุ
แห่งความสุข” 

3-6 ก.ย.
58 

UiTM ประเทศมาเลเซีย   

30. ผศ.อาวิน  อินทรังษ ี การแสดงนิทรรศการ
ผลงานนักออกแบบไทย 
ในงาน Tokyo Design 
Week (ในโครงการ 
Designer of the Year 
2016) 

26 ต.ค.-
11 พ.ย.58 

ประเทศญี่ปุุน   

 ผศ.อาวิน  อินทรังษ ี ประชุมปฏิบตัิการ ครั้งท่ี 
3 “การออกแบบสื่อและ
การสื่อสาร..ร่วม
สร้างสรรค์ประเทศไทยให้
น่าอยู่” 

23 เม.ย.
59 

ม.รังสิต   

 ผศ.อาวิน  อินทรังษ ี
(เงินกองทุนวิจัยฯ มศก.) 

ศึกษาดูงานทางด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy)  

17-20 
พ.ค.59 

สถาบันวิจัย มศก. / 
สาธารณรัฐเกาหล ี

  

31. อ.คณิตา  มีชูบท 
(โครงการบริการวิชาการฯ งปม.

น าเสนอผลงานวิชาการ 
ใน “โครงการเฉลมิพระ

3-6 ก.ย.
58 

UiTM ประเทศมาเลเซีย   
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
2558) เกียรตสิมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 : รุ่งอรณุ
แห่งความสุข” 

32. นส.สุธาสินี  วาจนะวินิจ โครงการอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ TQF   

27 มิ.ย.59 กองบริการการศึกษา 
มศก./ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
นครปฐม 

  

 ภาควิชาออกแบบผลติภณัฑ ์      
33. ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ 

(เงินรายได้โครงการพิเศษ ป.เอก 
สาขาศิลปะการออกแบบ ปี 2559) 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านการออกแบบ 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ คณะ
มัณฑนศลิป์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

26 ต.ค.-1 
พ.ย.58 

ประเทศญี่ปุุน   

34. ผศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ ์
(เงินกองทุนวิจัยฯมศก.ปี 2559 
และทุนพัฒนาบุคลากรคณะฯ) 

“The 4th International 
Art Symposium”  

24 มิ.ย.-5 
ก.ค.59 

Anadolu University  
สาธารณรัฐตุรก ี

  

35. อ.ดร.ชลฤทธิ์     เหลืองจินดา 
(โครงการบริการวิชาการ ฯ งปม.
2558) 

น าเสนอผลงานวิชาการ 
ใน “โครงการเฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 : รุ่งอรณุ
แห่งความสุข” 

3-6 ก.ย.
58 

UiTM ประเทศมาเลเซีย   

 อ.ดร.ชลฤทธิ์  เหลืองจินดา 
(ทุนผู้เชิญ) 

โครงการ Creative 
Village Live Project 

7-13 ก.ย.
58 

Tokyo University of 
Arts ประเทศญี่ปุุน 

  

 อ.ดร.ชลฤทธิ์  เหลืองจินดา 
(เงินรายได้โครงการพิเศษ ป.โท 
สาขาศิลปะการออกแบบ ปี 2559) 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านการออกแบบ 
หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ คณะ
มัณฑนศลิป์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

22 ต.ค.-1 
พ.ย.58 

ประเทศญี่ปุุน   

 อ.ดร.ชลฤทธิ์  เหลืองจินดา 
(ทุนโครงการวิจัย ปี งปม. 2559) 

เก็บข้อมูลโครงการวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ 
SMEsไทยสูร่ะดบัสากล  

19-22 
พ.ย.58 

จ.เชียงใหม่   

 อ.ดร.ชลฤทธิ์  เหลืองจินดา 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นอกสถานท่ีของ

5-8 มิ.ย.
59 

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.
เชียงใหม่/ จ.ภเูก็ต 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.
เชียงใหม(่STeP OUTING 
๒๐๑๖) 

36. อ.ดร.ชิตชัย  ควรเดชะคุปต ์
(เงินรายได้โครงการพิเศษ ป.โท 
สาขาศิลปะการออกแบบ ปี 2559) 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านการออกแบบ 
หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ คณะ
มัณฑนศลิป์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

25 ต.ค.-1 
พ.ย.58 

ประเทศญี่ปุุน   

37. นส.ปิยวรรณ  เพลินจิตต ์ โครงการอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ TQF   

27 มิ.ย.59 กองบริการการศึกษา 
มศก./ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
นครปฐม 

  

 ภาควิชาประยุกตศลิปศึกษา      
38. ผศ.ไพรวัลย์  ดาเกลี้ยง การสัมมนาปฏิบตัิงาน

ภาพพิมพ์ในเทคนิคพิเศษ
ส าหรับครูฯระดบัภูมภิาค
และระดับชาต ิ

19-24 
ม.ค.59 

คณะจติรกรรมฯ มศก./ 
นครปฐม 

  

39. ผศ.พิทักษ์  สง่า 
         

โครงการปฏิบัติการ 
“KMUTNB 
INTERNATIONAL ART 
AND DESIGN 
WORKSHOP 2016” 

2-6 ก.พ.
59 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มจพ./วิทยาเขต 
จ.ระยอง 

  

 ผศ.พิทักษ์  สง่า 
         

โครงการปฏิบัติการ
สร้างสรรคศ์ิลปกรรม
นานาชาติ ครั้งที่ 11 ใน
วันท่ี  

20-22 
เม.ย.59 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
มทร.ธัญบรุ ี

  

40. ผศ.ธีรวัฒน์  งามเช้ือชิต 
         

การสัมมนาปฏิบตัิงาน
ภาพพิมพ์ในเทคนิคพิเศษ
ส าหรับครูฯระดบัภูมภิาค
และระดับชาต ิ

19-24 
ม.ค.59 

คณะจติรกรรมฯ มศก./ 
นครปฐม 

  

41. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า 
(เงินรายได้โครงการพิเศษ ป.โท 
สาขาศิลปะการออกแบบ ปี 2559) 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านการออกแบบ 
หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ คณะ
มัณฑนศลิป์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

25 ต.ค.-1 
พ.ย.58 

ประเทศญี่ปุุน   

 รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า 
(ทุนผู้เชิญ จาก ASEAN-ROK 
FOCP) 

ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ
พัฒนาบทบาทของผู้ 
ออกแบบผลงานด้าน
หัตถกรรมแห่งอาเซียน  

24-28 
พ.ย.58 

สาธารณรัฐฟลิิปปินส ์   
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
 รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า โครงการปฏิบัติการ

สร้างสรรคศ์ิลปกรรม
นานาชาติ ครั้งที่ 11 ใน
วันท่ี  

20-22 
เม.ย.59 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
มทร.ธัญบรุ ี

  

42. อาจารย์อิทธิพล  วิมลศลิป ์ การสัมมนาและ
ปฏิบัติการทางวิชาการ 
เรื่อง การบ่มเพาะ
ภัณฑารักษ์เพื่อผลักดัน
ผลงานศลิปะร่วมสมัยใน
ระดับสากล “Incubating 
Curators Workshop” 

11-15 
ก.ค.59 

กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั/ หอศลิป์
ร่วมสมัยราชด าเนิน 
กรุงเทพฯ 

  

43. รศ.ประภากร  สุคนธมณ ี
 

โครงการอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในรับ
หลักสตูร สายศิลปะและ
การออกแบบ ประจ าปี 
2558 

21-22 
ม.ค.59 

ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ มศก. 

  

 รศ.ประภากร  สุคนธมณ ี
 

การสัมมนาและ
ปฏิบัติการทางวิชาการ 
เรื่อง การบ่มเพาะ
ภัณฑารักษ์เพื่อผลักดัน
ผลงานศลิปะร่วมสมัยใน
ระดับสากล “Incubating 
Curators Workshop” 

11-15 
ก.ค.59 

กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั/ หอศลิป์
ร่วมสมัยราชด าเนิน 
กรุงเทพฯ 

  

44. อ.อุณรุท  กสิกรกรรม การสัมมนาปฏิบตัิงาน
ภาพพิมพ์ในเทคนิคพิเศษ
ส าหรับครูฯระดบัภูมภิาค
และระดับชาต ิ

19-24 
ม.ค.59 

คณะจติรกรรมฯ มศก./ 
นครปฐม 

  

45. อ.นัจ  พงษ์หาญยุทธ 
(โครงการบริการวิชาการฯ งปม.
2558) 

น าเสนอผลงานวิชาการ 
ใน “โครงการเฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 : รุ่งอรณุ
แห่งความสุข” 

3-6 ก.ย.
58 

UiTM ประเทศมาเลเซีย   

 อ.นัจ  พงษ์หาญยุทธ การสัมมนาปฏิบตัิงาน
ภาพพิมพ์ในเทคนิคพิเศษ
ส าหรับครูฯระดบัภูมภิาค
และระดับชาต ิ

19-24 
ม.ค.59 

คณะจติรกรรมฯ มศก./ 
นครปฐม 

  

 อ.นัจ  พงษ์หาญยุทธ  
(เงินรายได้ภาควิชาฯ ปี 2559) 

การฝึกอบรมเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ CELTA 

4–29 ก.ค.
59 

สถาบัน International 
House Bangkok 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
46. นส.พรพรรณ  แก้วประเสริฐ 

 
โครงการอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ TQF   

27 มิ.ย.59 กองบริการการศึกษา 
มศก./ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
นครปฐม 

  

 ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา      
47. ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม 

(ทุนผู้เชิญ/เงินรายได้คณะ ปี 
2559; 10,000 บ.) 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
เผาผลงานเซรามิคด้วย
เตาฟืนระดับนานาชาติ ใน
โครงการ “2015 Chaina 
(Beijing) International 
Macsabal Wood Fire 
Festival”  

5-17 พ.ย.
58 

สาธารณรัฐประชาชนจีน   

 ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม 
(ทุนเงินรายไดค้ณะ ปี 2559) 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
นานาชาติ ในโครงการ 
“The International 
Symposium for 
Modern Ceramic Art 
in Bangkok 2016”  

16 มิ.ย.-2 
ก.ค.59 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กทม. 

  

48. ผศ.ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงค์กุล  
(โครงการบริการวิชาการฯ งปม.
2558) 

น าเสนอผลงานวิชาการ 
ใน “โครงการเฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 : รุ่งอรณุ
แห่งความสุข” 

3-6 ก.ย.
58 

UiTM ประเทศมาเลเซีย   

 ผศ.ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงค์กุล 
 

กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ
เครื่องเคลือบดินเผา ใน
โครงการ “Nami Island 

International 
Ceramics Festival 

2015  

1-10 ก.ย.
58 

Korean Professional 
Pottery Association / 
สาธารณรัฐเกาหล ี

  

49. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ 
(ทุนส่วนตัว) 
(ส่งรายงานผล กก.คณะฯครั้งท่ี 
11/2558 วันท่ี 26 พ.ย.2558) 

กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ
เครื่องเคลือบดินเผา ใน
โครงการ “Nami Island 
International 
Ceramics Festival 
2015  

1-10 ก.ย.
58 

Korean Professional 
Pottery Association / 
สาธารณรัฐเกาหล ี

  

 ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ 
(ทุนผู้เชิญ/เงินรายได้คณะ ปี 2559 
; 10,000 บ.) 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
เผาผลงานเซรามิคด้วย
เตาฟืนระดับนานาชาติ ใน
โครงการ “2015 Chaina 
(Beijing) International 

5-17 พ.ย.
58 

สาธารณรัฐประชาชนจีน   
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
Macsabal Wood Fire 
Festival”  

50. อ.ชานนท์  ไกรรส 
(ทุนส่วนตัว) 
 

กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ
เครื่องเคลือบดินเผา ใน
โครงการ “Nami Island 
International 
Ceramics Festival 
2015  

1-10 ก.ย.
58 

Korean Professional 
Pottery Association / 
สาธารณรัฐเกาหล ี

  

51. อ.ธาตรี  เมืองแก้ว 
(ทุนผู้เชิญ/เงินรายได้คณะ ปี 2559 
10,000 บ.) 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
เผาผลงานเซรามิคด้วย
เตาฟืนระดับนานาชาติ ใน
โครงการ “2015 Chaina 
(Beijing) International 
Macsabal Wood Fire 
Festival”  

5-17 พ.ย.
58 

สาธารณรัฐประชาชนจีน   

 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ      
52. ผศ.ดร.วีรวัฒน์  สิรเิวสมาศ 

(โครงการบริการวิชาการฯ งปม.
2558) 

น าเสนอผลงานวิชาการ 
ใน “โครงการเฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 : รุ่งอรณุ
แห่งความสุข” 

3-6 ก.ย.
58 

UiTM ประเทศมาเลเซีย   

 ผศ.ดร.วีรวัฒน์  สิรเิวสมาศ 
(เงินรายได้โครงการพิเศษ ป.เอก 
สาขาศิลปะการออกแบบ ปี 2559) 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านการออกแบบ 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ คณะ
มัณฑนศลิป์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

26 ต.ค.-1 
พ.ย.58 

ประเทศญี่ปุุน   

 ผศ.ดร.วีรวัฒน์  สิรเิวสมาศ 
(ทุนผู้เชิญ  INSTITUT SENI 
INDONESIA YOGYAKATA)  

วิทยากรในการสมัมนา
และอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านศิลปะ  

23-26 
พ.ย.58 

ประเทศอินโดนีเซีย   

53. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม 
(ทุนกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ 
คณะมณัฑนศลิป์ และกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ ส่วนกลาง รวม 
จ านวน 78,000 บาท) 

น าเสนอผลงานวิจัยสร้าง
สร้างสรรคศ์ิลปะ
เครื่องประดับ ในโครงการ 
“ The 11th Pacific Rim 
Conference of 
Ceramic Society” 

29 ส.ค.-6 
ก.ย.58 

สาธารณรัฐเกาหล ี   

54. อ.ภูษิต  รัตนภานพ 
(โครงการบริการวิชาการฯ งปม.

น าเสนอผลงานวิชาการ 
ใน “โครงการเฉลมิพระ

3-6 ก.ย.
58 

UiTM ประเทศมาเลเซีย   
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
2558) เกียรตสิมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 : รุ่งอรณุ
แห่งความสุข” 

55. อ.ทวีศักดิ์  มูลสวสัดิ ์
(ทุนส่วนตัว) 

การเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรคเ์ครื่องประดับ
ในมโนคติ (Conceptual 
Jewelry) ในงาน 
Radiant Pavilion: 
Melbourne 
Contemporary 
Jewellery and Object 
Trail 2015  

29 ส.ค.-8 
ก.ย.58 

รัฐวิกทอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย 

  

 อ.ทวีศักดิ์  มูลสวสัดิ ์
(ทุนกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ 
คณะมณัฑนศลิป์ และกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ ส่วนกลาง รวม 
จ านวน 96,076 บาท) 

น าเสนอผลงานวิชาการ 
สาขาวิชาศิลปะ 

14-19 
ม.ค.59 

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมน ี

  

56. อ.ดร.ยอดขวญั  สวัสด ี
(เงินรายได้โครงการพิเศษ ป.โท 
สาขาศิลปะการออกแบบ ปี 2559) 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านการออกแบบ 
หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ คณะ
มัณฑนศลิป์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

22 ต.ค.-1 
พ.ย.58 

ประเทศญี่ปุุน   

 อ.ดร.ยอดขวญั  สวัสด ี โครงการอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในรับ
หลักสตูร สายศิลปะและ
การออกแบบ ประจ าปี 
2558 

21-22 
ม.ค.59 

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา มศก. 

  

 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย     
57. ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลส่ัตรไูกล 

(ทุนผู้เชิญ สถาบัน Tiberius 
Marcos Valenzuela) 

ร่วมแสดดงผลงานการ
ออกแบบรองเท้าในงาน 
Invitation to Tiberius 
LEX-Fashion Show in 
Vienna 

5-10 พ.ย.
58 

ออสเตรยี   

 ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลส่ัตรไูกล 
(เงินกองทุนวิจัยฯ มศก.) 

ศึกษาดูงานทางด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy)  

17-20 
พ.ค.59 

สถาบันวิจัย มศก. / 
สาธารณรัฐเกาหล ี
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
58. อ.ปิยะวัฒน์  พัฒนภักด ี

(โครงการบริการวิชาการ ฯ งปม.
2558) 

น าเสนอผลงานวิชาการ 
ใน “โครงการเฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 : รุ่งอรณุ
แห่งความสุข” 

3-6 ก.ย.
58 

UiTM ประเทศมาเลเซีย   

59. อ.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 
(เงินกองทุนวิจัยฯมศก.) 

ศึกษาดูงานทางด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy)  

17-20 
พ.ค.59 

สถาบันวิจัย มศก. / 
สาธารณรัฐเกาหล ี

  

60. อ.เสรี  เทียนเจลี ้ โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ประจ าปี 2559 

28-30 
ก.ค.59 

กองการเจ้าหน้าที่ มศก./ 
รร.รเีจ้นท์ ชะอ าบีช จ.
เพชรบุร ี

  

61. นางนฤภร  หุ่นด ี โครงการอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ TQF   

27 มิ.ย.59 กองบริการการศึกษา 
มศก./ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
นครปฐม 

  

 อาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญ/ ผู้ทรงคุณวุฒิ      
62. รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุน ี

(เงินรายได้โครงการพิเศษ ป.เอก 
สาขาศิลปะการออกแบบ ปี 2559) 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านการออกแบบ 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎ ี

26 ต.ค.-1 
พ.ย.58 

ประเทศญี่ปุุน   

63. รศ.สน  สมีาตรัง 
(เงินรายได้โครงการพิเศษ ป.เอก 
สาขาศิลปะการออกแบบ ปี 2559) 

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ คณะ
มัณฑนศลิป์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

26 ต.ค.-1 
พ.ย.58 

ประเทศญี่ปุุน   

 
ตารางท่ี 1.16 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะมัณฑนศิลป/์ ภาควิชา 

ล าดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี 2559 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการท างานของ
บุ ค ล า ก ร ส า นั ก ง า น เ ล ข า นุ ก า ร  ค ณ ะ
มัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2559 : สานสัมพันธ์ 
ร้อยรวมใจ เพิ่มไฟท างาน” 

ส านักงานเลขานุการ
คณะมณัฑนศลิป ์

5-9 ม.ค.59  135,080 

2. โครงการสัมมนาคณาจารย์ ประจ าปี 2559
เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและการ 
บริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

คณะมณัฑนศลิป ์ 28-29 มิ.ย.
59 

 263,528 
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14.3 อาคารสถานที่ 
 คณะมัณฑนศิลป์ มีสถานที่จัดการศึกษา 2 แห่ง คือ วังท่าพระ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ 
ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร  มีอาคาร 2 อาคาร คือ อาคารคณะมัณฑนศิลป์และอาคาร
เรียนรวม 3 ชั้น 3-5 รวมพ้ืนที่ประมาณ 4,140 ตารางเมตร และพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 
ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์  มีอาคาร 6 อาคาร คือ อาคารมัณฑนะ 1  อาคารมัณฑนะ 2  อาคาร
มัณฑนะ 3  อาคารมัณฑนะ 4  อาคารมัณฑนะ 5 และอาคารศิลป์ พีระศรี 3 (บางส่วน) รวมพ้ืนที่ประมาณ 
23,479 ตารางเมตร  รวมพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด(กรุงเทพฯ และ นครปฐม)  ประมาณ 27,619 ตารางเมตร  ซึ่ง
สรุปที่ตั้งได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.17  พ้ืนที่ใช้สอยอาคาร  คณะมัณฑนศิลป์  วังท่าพระ 

การใช้งานพ้ืนท่ี 
วังท่าพระ : ห้อง 

อาคารศูนยร์วม 3 
พื้นที่รวม 1,426 ตร.ม. 

อาคารคณะมณัฑนศลิป ์
พื้นที่รวม 2,714 ตร.ม. 

จ านวนห้อง พื้นที ่ จ านวนห้อง พื้นที ่
คณบดี   หัวหน้าภาค 3  98  1  21  
รองคณบดี   เลขานุการคณะฯ -  -  3  42  
ห้องพักอาจารย์ (โครงการปกติ) 15  319  5  235  
ห้องพักอาจารย์ (โครงการพิเศษ) 1  22  1  14  
ห้องเก็บเอกสาร  ห้องเอนกประสงค์ 5  100  4  89  
หอศิลป์ ส่วนแสดงนิทรรศการ -  -  1  250  
บรรยาย     (นักศึกษา) 3  186  7  472  
เขียนแบบ  (นักศึกษา) -  -  5  416  
ปฏิบัติงาน (นักศึกษา) -  -  1  80  
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 2  27  2  160  
กิจการนักศึกษา -  -  1  26  
อัดส าเนา เก็บผลงานนักศึกษา 1  47  1  11  
เก็บวัสดุ ปั๊มน้ า ควบคุมเครื่อง -  -  1  24  
ห้องน้ า (นักศึกษา) -  -  15  58  
ห้องน้ า (บุคลากร) 8  54  5  30  
ส านักงาน ส่วนบริการ 3  54  1  184  
ประชุม (บุคลากร / ภาควิชา) 3  148  4  126  
บันได โถง 3  209  6  375  
ทางเดิน ระเบยีง 1  162  3  101  
 
ตารางที่ 1.18  พ้ืนที่ใช้สอยอาคาร  คณะมัณฑนศิลป์  พระราชวังสนามจันทร์ 

การใช้งานพ้ืนท่ี 
พระราชวังสนามจันทร์ : ห้อง 

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

อาคารศิลป์ พีระศรี 3 
พื้นที่รวม 15,430 ตร.ม. 

จ านวนห้อง พื้นที ่ จ านวนห้อง พื้นที ่
คณบดี หัวหน้าภาค 1  24.0  -  -  
รองคณบด ี -  -  1  21.98  
ห้องพักอาจารย์ (โครงการปกติ) 14  895.5  3  256.0  
ห้องพักอาจารย์ (พิเศษ) -  -  1  12.0  
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การใช้งานพ้ืนท่ี 
พระราชวังสนามจันทร์ : ห้อง 

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

อาคารศิลป์ พีระศรี 3 
พื้นที่รวม 15,430 ตร.ม. 

จ านวนห้อง พื้นที ่ จ านวนห้อง พื้นที ่
เลขานุการคณะ -  -  1  12.0  
หอศิลป์ ส่วนแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์การ
ออกแบบศิลปากร 

2  304.0  3  320.0  

บรรยาย (นักศึกษา) 3  168.0  4  320.0  
เขียนแบบ 1  48.0  11  960.0  
ส่วนปฏิบัติงาน (นักศึกษา) 20  3,577.69  4  416.0  
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ -  -  -  -  
กิจการนักศึกษา -  -  1  32  
อัดส าเนา เก็บผลงานนักศึกษา 1  128  1  12.0  
เก็บวัสดุ ปั๊มน้ า ควบคุมเครื่อง -  -  2  64.8  
ห้องน้ า (นักศึกษา) 18  321.34  7 ช้ัน  303.06  
ห้องน้ า (บุคลากร) 5  57.69  1  3.03  
ส านักงาน ส่วนบริการ 1  32.0  1  128.0  
ประชุม (บุคลากร) 1  24.0  1  64.0  
บันได โถง -  98  7 ช้ัน  623.52  
ทางเดิน ระเบยีง -  1,262.57  7 ช้ัน  1,572.0  
ห้องรับรองแขก -  -  -  -  
ห้องพักข้างลิฟท์ -  -  7  8.4  
ลานเอนกประสงค ์ -  716.  1  264.0  
ศูนย์ข้อมูลศลิปะและการออกแบบ -  -  1  64.0  
ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง -  -  1  160.0  
ครัว -  -  1  8.13  
สัมมนา ตรวจงานนักศึกษา -  -  2  160  
 
15.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะมัณฑนศิลป์ ใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  
ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยจ าแนกเป็น 3 
ระดับคือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ จึงด าเนินการ
ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2557 กล่าวคือ มีการน าผลที่ได้จากการประเมินในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุง
กระบวนการ โดยเตรียมการร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับคณะ เพ่ือร่วมกัน
วางแผนและติดตามผล  มีโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรให้แก่คณาจารย์ทั้งคณะฯ 2 ครั้ง  มีการประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับคณะโดยเชิญอาจารย์ผู้มี
ประสบการณ์ตรวจประเมินคุณภาพฯ เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  จัดการอบรมผู้ท า
หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรโดยเชิญวิทยากรจากส านักงานประกัน
คุณภาพฯ  และคณะฯ ได้ให้ข้อมูลทีส่อดคล้องกับก าหนดการประเมินของมหาวิทยาลัย จากการท างานร่วมกัน
ของคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะท างานด้านหลักสูตรของภาควิชา คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับ
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คณะ (มีการปรับเปลี่ยนจากผู้แทนภาควิชาเป็นผู้แทนหลักสูตรเมื่อวันที่ 7 ก.ค.58) และคณะกรรมการประจ า
คณะมัณฑนศิลป์ ท าให้มกีารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม, 1, 4-5, 
11 สิงหาคม 2559 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ในวันที่ 1 กันยายน 2559 
ส าหรับในปีการศึกษา 2558 
 
16. การน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 คณะมัณฑนศิลป์ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ไปก าหนดแผนพัฒนาท าให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.19  การน าผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา   
องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ  
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการ
บริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

- ให้ความรู้อาจารยป์ระจ าหลักสูตร เรื่อง
ระบบประกันคณุภาพ 

- ติดตามผลอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เรื่อง 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษาได้ (กรณีมีวุฒิ/ 
ต าแหน่งวิชาการไม่เป็นตามเกณฑ์) 
- แต่งตั้งคณะท างานส่วนกลาง ที่มีผู้เช่ียวชาญ
ภายใน/ นอกคณะฯ เพื่อให้ค าแนะน าแก่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

โครงการที่คณะฯ ด าเนินการ ได้แก่ 
1. โครงการจัดการความรู้ คณะมัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี 2559 เรื่อง การเขียนรายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันท่ี 21 ม.ค.59 
2 .  โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า ค ณ า จ า ร ย์  ค ณ ะ
มัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2559 เรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
เมื่อวันท่ี 28-29 มิ.ย.59 

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

- เร่งพัฒนาอาจารย์ประจ าให้มีคณุวุฒิใน
ระดับทีสู่งขึ้น 

- รับสมัครอาจารย์ตามอัตราที่เหลืออยู่ โดย
เน้นวุฒิปริญญาเอกตรงกับสาขาที่สังกัด 
- ทบทวนอัตราการจ่ายค่าประสบการณ์
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก 
- จัดสรรทุนให้คณาจารย์เพื่อการศึกษาต่อ 

ตัวบ่งช้ี 1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวน

- ข้อสังเกตว่า ค่า FTES สูงกว่าค่ามาตรฐาน - แจ้งจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามสาขาให้
ภาควิชาพิจารณา โดยคณะฯ ได้ด าเนินการ 



 

49 
 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
อาจารย์ประจ า 1. เสนอประมาณการ จ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 2/ 
2559 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.59 
2. เสนอผลด าเนินการ จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งท่ี 
1/ 2559 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.59 

ตัวบ่งช้ี 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

เกณฑ์ย่อยที่ไม่ผ่าน ได้แก่ 
4. ประเมินคณุภาพของการจดักิจกรรมและ
การจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อ
ส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปน็ไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 

- การขออนุมัติ ให้เน้นโครงการบูรณาการที่
ตอบสนองมาตรฐานการเรียนรู้ ในภาพ รวมทั้ง 
5 ด้าน และช้ีแจงถึงขอบเขตการประเมินให้
นักศึกษาทราบ 
- ก าหนดจ านวนกิจกรรมนักศึกษาของภาควิชา
ให้มีความพอเหมาะ 

ตัวบง่ช้ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

- กิจกรรมพัฒนานักศึกษามีหลายโครงการที่
ดี ควรก าหนดแผนเพื่อให้กิจกรรมตอบสนอง
มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
เกณฑ์ย่อยที่ไม่ผ่าน ได้แก่ 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ 

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

- ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็นวัตถุประสงค์
หลักแต่ละโครงการในแผนส่วนกลาง ก่อน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ส่วนกิจกรรมนักศึกษาของภาควิชา ให้ระบุ
เช่นเดียวกัน 
- ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ใน
วาระพิจารณารายงานผลเมื่อด าเนินโครงการ
ทั้งปีเสร็จสิ้น ควรประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน และให้ข้อเสนอแนะใน
การน าผลประเมินไปปรับปรุงแผน แจ้งให้
ผู้รับผิดชอบทราบต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

- ควรผลักดันให้อาจารย์ขอทุนวิจยัจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัให้มากข้ึน 
- ควรมีระบบแต่งตั้งผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงาน
สร้างสรรคเ์ผยแพร่สูส่าธารณชน 
เกณฑ์ย่อยที่ไม่ผ่าน ได้แก่ 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยแ์ละ
นักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวจิัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดเีดน่ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการที่มผีู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 แห่ง ท า
หน้าท่ีคัดกรองผลงานในการจัดนทิรรศการ
แสดงผลงานของอาจารย์ ทั้งโครงการของ
คณะฯ และภาควิชา 
- ให้ผู้รับผดิชอบข้อมูลใน Facebook, เว็บไซต์
คณะฯ หรือจอ LCD ประชาสัมพนัธ์ ติดตาม
และลงข่าวการได้รับรางวัลด้านการวิจัย/ 
สร้างสรรค์ของอาจารย ์

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

- ส่งเสริมให้อาจารยม์ีศักยภาพด้านงานวิจัย 
ผลิตผลงานทางวิชาการให้มีจ านวนมากขึ้น 

โครงการที่คณะฯ ด าเนินการ คือ 
1. โครงการจัดการความรู้ คณะมณัฑนศลิป์  
ประจ าปี 2558 การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการยื่น
ขอความคุ้มครองทรัพยส์ินทางปัญญาจาก
ผลงานการออกแบบ เมื่อวันที่ 5 พ.ย.58 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

- ควรมีการส ารวจความต้องการของชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรมก่อนท่ีจะน ามาจดัท าแผน
บริการวิชาการ 
- ควรน าผลการประเมินไปปรับปรงุแผน
โครงการในปีต่อไป 
เกณฑ์ย่อยที่ไม่ผ่าน ได้แก่ 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุง
แผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

- ในรายงานผลโครงการบริการวิชาการที่จัดอยู่
เป็นประจ าทุกปี ควรสรุปความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
โครงการฯ ในแผน ก่อนเสนอขออนุมัติในปี
ต่อไป 
- ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ใน
วาระพิจารณารายงานผลเมื่อด าเนินโครงการ
ทั้งปีเสร็จสิ้น ควรประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน และให้ข้อเสนอแนะใน
การน าผลประเมินไปปรับปรุงแผน แจ้งให้
ผู้รับผิดชอบทราบต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

- คณะฯ ควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์เพ่ือให้
บรรลผุลการท านุบ ารุงและการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมให้ได้ผลสมัฤทธ์ิ 
- ควรเพิ่มศักยภาพและการสร้างมาตรฐาน
ให้ได้เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องและชัดเจน 

- ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะฯ เพิ่มเติมตามสื่อในเครือข่ายความ
ร่วมมือ นอกเหนือจากสื่อของคณะฯ 
- ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ใน
วาระพิจารณารายงานผลเมื่อด าเนินโครงการ
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
เกณฑ์ย่อยที่ไม่ผ่าน ได้แก่ 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ทั้งปีเสร็จสิ้น ควรประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน และให้ข้อเสนอแนะใน
การน าผลประเมินไปปรับปรุงแผน แจ้งให้
ผู้รับผิดชอบทราบต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ   
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

- การบริหารความเสี่ยงไม่เห็นแนวโน้มที่
ลดลง 
- การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล ยังมี
ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน ควรมองภาพรวม
ของการบริหารงานในระดับคณะไม่ใช่ใน
ประเด็นย่อย 
เกณฑ์ย่อยที่ไม่ผ่าน ได้แก่ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน 
รวมทั้ งสอดคล้องกับกลุ่ มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและ
เปูาหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร  สัดส่วนค่า ใ ช้จ่ ายเพื่ อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 
3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่
เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนท้ัง 10 ประการที่แสดงผลการ

- น าเสนอแนวทางปรับปรุงวิธีการติดตามผล 
ในที่ประชุมคณะกรรมการระบบบริหารความ
เสี่ยง 
- น าเสนอแนวทางปรับปรุงการจดัการในการ
เขียนรายงานประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะ ใน
ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพฯ 
ส านักงานเลขานุการคณะฯ 

กิจกรรมที่คณะฯ ด าเนินการ คือ 

1. การประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีประกัน
คุณภาพระดับคณะฯ เมื่อวันท่ี 19 ก.พ.59 

2. เชิญหัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพฯ ร่วม
ประชุมช้ีแจง ในที่ประชุมคณะกรรมการระบบ
บริหารความเสี่ยง เมื่อวันท่ี 17 มี.ค.59 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบก ากับ
การประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

เกณฑ์ย่อยที่ไม่ผ่าน ได้แก่ 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสตูรให้
มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

- จัดท าร่างแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาตาม
ผลการประเมินระดับหลักสูตร เวียนให้อาจารย์
ประจ าหลักสตูรด าเนินการเขียนแผนฯ ให้
สมบูรณ์ และเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ แจ้งให้
ผู้รับผิดชอบทราบต่อไป 

กิจกรรมที่คณะฯ ด าเนินการ คือ 

1 .  ก า ร อ บ ร ม ผู้ ท า ห น้ า ที่ เ ล ข า นุ ก า ร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับ
หลักสูตร เมื่อวันที่ 6 ก.ค.59 เพื่อประสานงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการ
ประเมินระดับหลักสูตรต่อไป 
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บทที่ 2 
ส่วนสาระ 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์  
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ  
 

สูตรค านวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้อง
นําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งช้ีนี้ให้ครบถ้วน 
 
ตารางที ่1.1-1 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

หลักสูตร ผลประเมิน 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 3.37 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2555 3.19 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 3.23 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 3.62 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 3.59 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 3.70 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 3.36 
ศิลปมหาบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2557 3.15 
ศิลปมหาบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตร พ.ศ.2553 3.71 
ศิลปมหาบณัฑติ สาขาวิชาศลิปะการออกแบบ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 3.18 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2557 3.17 

ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร 37.27 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 11 

คะแนนที่ได้ 3.39 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 2.17  เกณฑ์ประเมิน   :  2.17  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ระดับ 3.39  เกณฑ์ประเมิน   :  3.39  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 3.01  ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ระดับ 3.15  เกณฑ์ประเมิน   :  3.15  คะแนน 

 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :    

ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกต
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ศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา ออกแบบเครื่องประดับ และออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ ศิลปะการออกแบบ และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) รวม 11 หลักสูตร โดยได้จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพฯ ระดับหลักสูตรระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม, 1, 4-5, 11 สิงหาคม 2559 สอดคล้องตามปฏิทินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.1-1 การดําเนินงานประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คณะมณัฑนศิลป์ 
มศ 1.1-2 รายงานผลประเมินหลักสตูรศลิปบัณฑิต สาขา 1. การออกแบบภายใน 
มศ 1.1-3 “………………………………………………….” 2. การออกแบบนิเทศศิลป ์
มศ 1.1-4 “………………………………………………….” 3. การออกแบบผลิตภณัฑ ์
มศ 1.1-5 “………………………………………………….” 4. ประยุกตศลิปศึกษา 
มศ 1.1-6 “………………………………………………….” 5. เครื่องเคลือบดินเผา 
มศ 1.1-7 “………………………………………………….” 6. การออกแบบเครื่องประดับ 
มศ 1.1-8 “………………………………………………….” 7. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 
มศ 1.1-9 การประเมินหลักสตูรศลิปมหาบัณฑิต สาขา 8. การออกแบบผลิตภณัฑ ์
มศ 1.1-10 “………………………………………………….” 9. การออกแบบเครื่องประดับ 
มศ 1.1-11 “………………………………………………….” 10. ศิลปะการออกแบบ 
มศ 1.1-12 การประเมินหลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขา 11. ศิลปะการออกแบบ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 

สูตรการค านวณ   
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้= 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิ
อื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุ
ใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
ตารางที ่1.2-1 จํานวนอาจารย์ประจําจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานใน  

ปีการศึกษา 
2556 2557 2558 

อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 10.5 13 8 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 61.5 57.5 60 
อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 16 21 22 
รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 88 91.5 90 
ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 11.93 14.21 8.89 
ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 69.89 62.84 66.67 
ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 18.18 22.95 24.44 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 22.95  เกณฑ์ประเมิน   :  1.43  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ร้อยละ 24.44  เกณฑ์ประเมิน   :  1.53  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 22.95  ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 22.44  เกณฑ์ประเมิน   :  1.53  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

คณะฯ มีการดําเนินงานในตัวบ่งชี้นี้ร่วมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 หลักฐานระดับมหาวิทยาลยั 

 
ตวับ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า   
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 จํานวนอาจารย์ประจําคณะทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้= 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

 
ตารางท่ี 1.3-1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานใน 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 

ศาสตราจารย ์ คน 1 1 1 
รองศาสตราจารย ์ คน 6 8 8 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 30.5 32 32 
อาจารย์ที่ไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ คน 50.5 50.5 49 
รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 88 91.5 90 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มตีาํแหน่งวิชาการ (ผศ.ขึ้นไป) คะแนน 42.61 44.81 45.56 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ  44.81  เกณฑ์ประเมิน   :  2.80  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ  45.56  เกณฑ์ประเมิน   :  2.85  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : ร้อยละ  44.81    ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ  45.56   เกณฑ์ประเมิน   :  2.85 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

คณะฯ มีการดําเนินงานในตัวบ่งชี้นี้ร่วมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 หลักฐานระดับมหาวิทยาลยั 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน   
 คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และ
นํามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าที่กําหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังนี ้
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กําหนดเป็นคะแนน 5 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้
นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
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1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เหิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

       ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 
2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้ 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อปี (FTES)  = 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี

จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐาน 
การลงทะเบยีนในระดบัปรญิญานัน้ๆ 

 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจํา 

 
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 

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

สังคมศาสตร์ 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลา

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

 
สูตรการค านวณ 
1) คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จํานวนอาจารย์ประจําทีเ่ป็นจริง - สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่อจํานวนอาจารย์ประจาํตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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2) นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20   คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได ้
(20 - ค่าร้อยละที่คาํนวณได้จาก 1) 

X 5 
10 

 

ตัวอย่างการค านวณ 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร ์= 24 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =    24  -  25  x 100 
                                                      25 
                                             = ร้อยละ -4  ได้คะแนน 5 คะแนน 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร ์= 32 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =  32  -  25  x 100 
                                                    25 
                                             = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร ์= 28 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =  28  -  25  x 100 
                                                    25 
                                            = ร้อยละ 12 
 

แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8 ได้คะแนน =    8 x 5  = 4 คะแนน 
                                                                                   10 
ตารางที่ 1.4-1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  

คณะ 
นักศึกษา
ปริญญา

ตรี 

นักศึกษาบัณฑิต 
ศึกษาระดับปริญญา 

จ านวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท่า 

จ านวน
อาจารย์

(ปฏิบัติงาน
จริง) 

อัตราส่วน
นักศึกษา:
อาจารย์ 

ค่าความ
ต่างจาก
เกณฑ์

มาตรฐาน 

คะแนน 
โท เอก 

มัณฑนศลิป ์ 920.95 145.65 6.53 1,073.12 90 11.92 : 1 +49.04 0 
ที่มา :  รายงานการวิเคราะหจ์ํานวนนักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2558 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค.58 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : เกินร้อยละ 42.09  เกณฑ์ประเมิน   :  0  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : เกินร้อยละ 49.04  เกณฑ์ประเมิน   :  0  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : ไม่เกินร้อยละ 20   ผลการดําเนินงาน     ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : ไม่เกินร้อยละ 20   เกณฑ์ประเมิน   :  0.01-5.00  คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
คณะฯ มีการดําเนินงานในตัวบ่งชี้นี้ร่วมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
หลักฐานระดับ
มหาวิทยาลยั 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาเตม็เวลา (FTES) และภาระงานสอนของอาจารย์ นักศึกษาปกติและ
นักศึกษาพิเศษ (ทุกระดับ) มหาวทิยาลัยศลิปากร ปีการศึกษา 2558 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ   
2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
  

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา   
4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่า

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  

5 นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

  

6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า   
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 4 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 6 ข้อ      ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : 6 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
คณะวิชา มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งปัญหาทางการเรียน และปัญหาส่วนตัว อาทิ การ

เรียนการสอน การลงทะเบียน ทุนการศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถรับคําปรึกษาได้ทั้งจากอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ (เอกสาร มศ. 1.5.1-1) คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งและกําหนดความรับผิดชอบ (เอกสาร มศ. 1.5.1-2) และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการคําปรึกษาแนะนําโดย
นักศึกษาสามารถติดต่อรับบริการได้โดยตรงที่สํานักงานคณะฯ และช่องทางกลุ่ม line และ web page (เอกสาร มศ. 
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1.5.1-3) รวมถึงยังสามารถขอคําปรึกษาจากอาจารย์ หรือแจ้งข่าว ติดตามตัวนักศึกษาในเรื่องต่างๆ ระบบโซเชียล
มีเดีย ผ่าน facebook กลุ่ม line อีกด้วย (เอกสาร มศ. 1.5.1-4) นอกจากนี้ คณบดียังให้มี Facebook “สายด่วนถึง
คณบดี” เพ่ือให้นักศึกษาสามารถส่งข่าวหรือปัญหาใดๆ ถึงคณบดีได้โดยตรง (เอกสาร มศ.1.5.1-5)   

สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษานักศึกษาใหม่ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
สภาพการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคณะ รวมถึงทราบกฎระเบียบ วินัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
และของคณะฯ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา และกําหนดให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเพ่ือ
แนะนําเรื่องต่างๆ ในระดับภาควิชา (เอกสาร มศ. 1.5.1-6) 

คณะฯ จัดให้มีโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนของคณะ กิจกรรม และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการดูแลบุตรหลานที่เข้ามาเรียนใน
คณะ (เอกสาร มศ.1.5.1-7) 

นอกจากนี้ คณะวิชายังให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเรื่องการชําระค่าลงทะเบียน โดยกําหนดให้มีการผ่อน
ผันชําระค่าลงทะเบียนของนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่มีความจําเป็นทางการเงินไม่สามารถชําระเงินค่าลงทะเบียน
ตามกําหนดเวลา และนักศึกษากองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ) โดยแบ่งเป็น 3 งวด (เอกสาร มศ.1.5.1-8) 

 
2.   มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
คณะฯ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลัสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก

เวลาแก่นักศึกษา ได้แก่  การประชาสัมพันธ์ข่าวทาง facebook (เอกสาร มศ. 1.5.2 -1) เว็บไซต์ 
www.decorate.su.ac.th (เอกสาร มศ. 1.5.2-2) บอร์ดประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ข้อมูลการจัดประกวดของ
หน่วยงานต่างๆ และภาพข่าวการแสดงความยินดีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล (เอกสาร มศ. 1.5.2-3) หน่วยงานที่รับ
นักศึกษาเข้าฝึกงาน (เอกสาร มศ. 1.5.2-4)     

 
3.   มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาในทุก

สาขาวิชา ได้แก่ การเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาบรรยาย และเสนอแนะเทคนิคความรู้ต่างๆ 
ให้นักศึกษา การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (เอกสาร มศ.1.5.3-1) 

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

สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
ต่อ การเตรียมตัวสมัครงาน และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวงการวิชาชีพการออกแบบ โดยเชิญศิษย์เก่าของคณะฯ มาร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมตัวสมัครงาน การสัมภาษณ์ และการทํา portfolio การปฏิบัติตนเพ่ือ
ความสําเร็จในวิชาชีพ การศึกษาต่อ และการอยู่ร่วมกันในสังคม (เอกสาร มศ. 1.5.3-5) และจัดโครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สู่การสร้างบุคคลต้นแบบ (นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 
46 “สังเคราะห์แสง”) กําหนดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาที่จะสําเร็จการศึกษาต้องจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ เพ่ือแสดง
ถึงศักยภาพของนักศึกษา และสร้างกลุ่มบุคคลต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมข้อมูลการสร้างสรรค์ตั้งแต่จุดเริ่มต้น 
ตลอดจนการให้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบแก่สถาบันการศึกษา วงการวิชาการ วิชาชีพ 
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร มศ.1.5.3-6) 
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4.   มีประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

คณะฯ มีกระบวนการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ดังผลการประเมินต่อไปนี้ 
การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ  ดําเนินการโดยการจัดทํา

แบบสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จากนักศึกษาชั้นปี 1 -4 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ 3.79 (เอกสาร มศ.1.5.4-1) โดยมีข้อเสนอแนะอยากจะให้มีการเพิ่มหนังสือในห้องสมุดของคณะ เกี่ยวกับความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับสายวิชาออกแบบหรือสื่อต่างๆ เช่น วิดีโอ ภาพยนตร์ เพลง ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับทางศิลปะและกิจกรรมการ
ประชุมร่วมกัน พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะ ครู อาจารย์ นักศึกษา 

สําหรับการให้บริการแก่นักศึกษาใหม่ โดยการจัดปฐมนิเทศมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน การทํา
กิจกรรมต่างๆ การให้ความช่วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษา และเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาใหม่สามารถ
วางแผนการเรียนและเตรียมความพร้อมในการศึกษา รวมถึงการทํากิจกรรมต่างๆ มีผลการประเมิน 4.24  คะแนน 
(เอกสาร มศ. 1.5.4-2)  โดยมีข้อเสนอแนะเรื่องความต้องการอยากให้อธิบายเรื่องการลงทะเบียนให้ละเอียดมากข้ึน 

การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา ดําเนินการโดยการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จากนักศึกษา
ชั้นปี 1-4  ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.75 (เอกสาร มศ.1.5.4-1) โดยมีข้อเสนอแนะว่าข้อมูลด้านข่าวสาร ที่กระจาย
ไม่ทั่วถึง อยากให้มีจุดกระจายข่าวสารหลายที่ 
     การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยจัดปัจฉิมนิเทศ และ
เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์และประสบความสําเร็จในการทํางานมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ การเตรียมตัวสมัครงาน ข้อมูลแหล่งงาน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพ มีผลการประเมิน  4.04  คะแนน  
(เอกสาร มศ.1.5.4-3)  จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สู่การ
สร้างบุคคลต้นแบบ (นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 46 “สังเคราะห์แสง”) กําหนดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาที่จะสําเร็จ
การศึกษาต้องจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ มีผลการ
ประเมิน 4.35 คะแนน (เอกสาร มศ.1.5.4-4)  โดยมีข้อเสนอแนะเรื่องสถานท่ีจัดพิธีเปิดงานและแสดงแฟชั่นโชว์ ควร
มีที่นั่งให้เพิ่มขึ้น 

   
5.  มีการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการ

ประเมินสูงข้ึน หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
คณะวิชา มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองความต้องการของนักศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ เสนอคณบดีเพ่ือนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ (เอกสาร มศ.1.5.5-1) และเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ   
 การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ ในปีการศึกษา 2557 ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 3.73 การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ การ
ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ 4.23  
 จากผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 คณะฯ ได้นําผลการประเมินฯ มาปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการในด้านต่างๆ ดังผลการดําเนินการ การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ ในปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 3.78  การจัดปฐมนิเทศ ผลการประเมินความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับ 4.24 
 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 3.60 (เอกสาร มศ.1.5.5-1) ทั้งนี้การ
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ดําเนินการปรับปรุงการให้ข้อมูลต่างๆ คณะฯ ได้ดําเนินการเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย เข้าถึงนักศึกษา
มากขึ้น เช่น ประสานงานแจ้งข่าว ติดตาม ทางโซเชียลมีเดีย facebook และไลน์กลุ่ม  ดังผลการประเมินความพึง
พอใจ ในปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับ 3.79  (เอกสาร มศ.1.5.5-1) 
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ได้แก่ โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ในปีการศึกษา 2557 มีผลการประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับ 4.01 (เอกสาร มศ.1.5.5-2)  
ซึ่งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระยะเวลาของการจัดปัจฉิมนิเทศควรจัดกิจกรรมหลังส่ง ต.3 เนื่องจากบางภาควิชาที่ยังทํา 
Thesis ไม่เสร็จ ทําให้คณะฯ ต้องปรับระยะเวลาเวลาการจัดกิจกรรม เป็นการจัดช่วงหลัง ต.3 ดังผลการประเมินความพึง
พอใจในปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับ 4.04 (เอกสาร มศ.1.5.4-3) การจัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดความรู้ด้าน
ศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์สู่การสร้างเครือข่ายการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ประจําปี
การศึกษา 2557 (นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 45 “รวมเลขเด็ด”) ผลการประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับ 4.18 และ 4.20 เนื่องจากมีการจัดแยกจัดแสดง 2 แห่ง คือ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) 
ระหว่างวันที่ 21 ก.ค.– 2 ส.ค.58 จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา และสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา และที่สยามเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 3 – 9 ส.ค.58 จัด
แสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (เอกสาร มศ.1.5.5-3) ในปีการศึกษา 2558 (การจัดโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สู่การสร้างบุคคลต้นแบบ (นิทรรศการศิลป
นิพนธ์ ครั้งที่ 46 “สังเคราะห์แสง”) คณะฯ มีแผนการขอใช้สถานที่จัดแสดงทีห่อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
(BACC) เพียงแห่งเดียว ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหอศิลป์ กทม.จัดสรรพ้ืนที่เกือบทั้งหมด ทําให้นักศึกษาสามารถ
จัดแสดงผลงานได้ทุกสาขาวิชา ซึ่งทําให้การจัดการมีความคล่องตัวด้านการจัดแสดง การประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 
นักศึกษามีความพึงพอใจที่ได้จัดแสดงงานพร้อมกัน มีผลการประเมิน 4.35 คะแนน (เอกสาร มศ.1.5.4-4) 
 
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน  

กิจกรรม / การประเมิน 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
กิจกรรมที่แก้ไข 

1. ผลการประเมินการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
และให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาของคณะมัณฑนศิลป์ 

   

- การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

3.73 3.78 -ให้มีการเพิ่มหนังสือในห้องสมุดของ
คณะ เก่ียวกับความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
สายวชิาออกแบบหรือสื่อต่างๆ เช่น 
วิดีโอ ภาพยนตร์ เพลง ที่เป็นความรู้
เก่ียวกับทางศิลปะและกิจกรรมการ
ประชุมร่วมกัน พูดคุย แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นของคณะ ครู อาจารย์ 
นักศึกษา แจ้งข้อมูลแหล่งความรู้
เพิ่มเติม เช่น ห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยฯ, TCDC 

- การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 4.23 4.24 -ให้ความรู้เรื่องการลงทะเบียน 
มากข้ึน 

 

2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ ให้บริการ
 

3.60 
 

3.79 
 

-ข้อมูลด้านข่าวสารที่กระจายไม่
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กิจกรรม / การประเมิน 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
กิจกรรมที่แก้ไข 

กิจกรรม   พิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและ   นอกเวลาแก่นักศึกษา 

ทั่วถึงอยากให้มีจุดกระจายข่าวสาร
หลายที่  แก้ไขโดยการเพิม่ช่อง
ทางการสื่อสาร การแจ้งข่าว 
การติดตาม 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน 
   เมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
-   การจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
 
-   การจัดแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 
 

 
 

4.01 
 

4.18,  
4.20 

 
 

4.04 
 

4.35 

 
 
- ปรับระยะเวลาการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสม 
- ควรจัดแสดงรวมทุกภาควิชา 
- สถานที่แคบ  

 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 คณะฯ ร่วมกับภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ จัดโครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบนิเทศ
ศิลป์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 โดยมีกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 12 มิ.ย.59 และจัดสัมมนา
วิชาชีพด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ เมื่อวันที่ 5 มิ .ย.59 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร โดยศิษย์เก่าผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ อาทิ คุณอธิปัตย์ กมลเพ็ชร ผู้
กํากับภาพยนตร์และแอนิเมชั่น บริษัท อะมีบ้า ฟิล์ม จํากัด, คุณไพโรจน์ ธีระประภา, คุณโรจน์ สยามรวย นัก
ออกแบบ กราฟฟิกและนักประดิษฐ์ชุดตัวอักษร เจ้าของรางวัลศิลปาธร สาขาเลขนศิลป์ ปี 2557, ผศ.อาวิน อินทรังษี 
อาจารย์ประจําภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ นักออกแบบกราฟฟิก โลโก้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และชุดตัวอักษร 
"ลีลาศ" Siam Type, คุณคมภิญญ์  เข็มกําเนิด ผู้กํากับภาพยนตร์แอนิเมชั่นก้านกล้วยและเอคโค่จิ๋วก้องโลก และคุณ
ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์ นักออกแบบภาพประกอบ รางวัล Designer of the year สาขาออกแบบภาพประกอบ 
2558 และผู้ร่วมก่อตั้ง brand PAINKTG ซึ่งมีศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันเข้ามาร่วมสัมมนา (เอกสาร มศ.1.5.6-1) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ. 1.5.1-1 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
มศ. 1.5.1-2 อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศกึษา 
มศ. 1.5.1-2 การให้คําปรึกษาจากเจ้าหน้าทีผ่่าน facebook  
มศ. 1.5.1-4 ขอคําปรึกษาจากอาจารย์ผ่าน facebook 
มศ. 1.5.1-5 Facebook สายด่วนถึงคณบด ี
มศ. 1.5.1-6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
มศ. 1.5.1-7 โครงการประชุมผู้ปกครอง 
มศ. 1.5.1-8 ประกาศคณะ เรื่องการผ่อนผันชําระเงินค่าลงทะเบียน 
มศ. 1.5.2-1 การประชาสัมพันธ์ข่าวทาง facebook  
มศ. 1.5.2-2 การประชาสัมพันธ์ข่าวเว็บไซต ์www.decorate.su.ac.th  
มศ. 1.5.2-3 ภาพข่าวการแสดงความยินดีที่นักศึกษาได้รบัรางวัล 
มศ. 1.5.2-4 หน่วยงานท่ีรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 
มศ. 1.5.3-1 เชิญวิทยากรและอาจารย์พิเศษ 
มศ. 1.5.3-2 ศึกษาดูงาน 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ. 1.5.3-3 เอกสารฝึกงาน 
มศ. 1.5.3-4 คู่มือฝึกงาน 
มศ. 1.5.3-5 โครงการปัจฉมินิเทศ ประจําปีการศึกษา 2558 
มศ. 1.5.3-6 โครงการถ่ายทอดองค์ความรูด้้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สู่การสร้างเครือข่าย

การศึกษาด้านศลิปะและการออกแบบ ประจําปีการศึกษา 2558 “นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งท่ี 46  
“สังเคราะห์แสง” 

มศ. 1.5.4-1 รายงานผลความพึงพอใจด้านการบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการอละการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
มศ. 1.5.4-2 รายงานผลโครงการปฐมนเิทศนักศึกษา 
มศ. 1.5.4-3 รายงานผลการจดัปัจฉิมนเิทศนักศึกษา 
มศ. 1.5.4-4 รายงานผลโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศลิปนิพนธ์ สู่การสร้าง

บุคคลต้นแบบ (นิทรรศการศิลปนพินธ์ ประจําปีการศึกษา 2558  
ครั้งท่ี 46 “สังเคราะห์แสง”) 

มศ. 1.5.5-1 รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 7/2559 
มศ. 1.5.5-2 รายงานผลการประเมินโครงการปจัฉิมนิเทศ ประจําปี 2557 
มศ. 1.5.5-3 รายงานผลโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศลิปนิพนธ์ สู่การสร้าง

เครือข่ายการศึกษาด้านศลิปะและการออกแบบ (นิทรรศการศลิปนพินธ์ ประจําปีการศึกษา 2557 ครั้ง
ที่ 45 “รวมเลขเด็ด”) 

มศ. 1.5.6-1 โครงการเผยแพร่ผลงานสรา้งสรรค์ด้านการออกแบบนิเทศศลิป์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

  

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดํา เนินกิจกรรมที่ส่ ง เสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

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

สารสนเทศ 

  

3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา   
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 

  

5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา 
  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 3 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 6 ข้อ      ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : 6 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. มีจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม   
 คณะฯ ได้จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 (เอกสาร มศ.1.6.1-1) ดัง
รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี 2559 (เอกสาร มศ.1.6.1-2) ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนฯ และการจัด
กิจกรรมต่างๆ นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ดังรายละเอียดโครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ปี
การศึกษา 2558 (เอกสาร มศ.1.6.1-3)  
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน  

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ รับผิดชอบด้านการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ในแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความคิดสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งผลให้บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
  (1)  ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม ได้แก่  
 1) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ (เอกสาร มศ. 1.6.2-1) 
 2) โครงการไหว้ครูคณะมัณฑนศิลป์ และทําบุญ (เอกสาร มศ. 1.6.2-2) 
                (2)  ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการนําเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ ได้แก่  
  1) โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 34 (เอกสาร มศ. 1.6.2-3)   
  2)  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ฯ              
(นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 46 สังเคราะห์แสง)  (เอกสาร มศ. 1.6.2-4)  
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 3) โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนในเขต 
                         ภูมิภาค ในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะมัณฑนศิลป์  (เอกสาร มศ. 1.6.2-5) 
 (3)  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ได้แก่  
  1) โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 34 (เอกสาร มศ. 1.6.2-3) 
  2) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ฯ  
                       (นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 46 “สังเคราะห์แสง”)  (เอกสาร มศ. 1.6.2-4) 
 3) โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนในเขต 
                         ภูมิภาค ในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะมัณฑนศิลป์  (เอกสาร มศ. 1.6.2-5) 
 4) โครงการรับน้องและประชุมเชียร์  (เอกสาร มศ. 1.6.2-6)  
 5) โครงการกีฬามหากํายําเพ่ือสุขภาพและความสามัคคี  (เอกสาร มศ. 1.6.2-7) 
              (4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นํา ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง
และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง โดยในทุกกิจกรรม/โครงการของ
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ นักศึกษาต้องรู้จักการวางแผน การดําเนินการตามแผน การรับผิดชอบประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม การรู้จักนําผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมในครั้ง
ต่อไป รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย และรู้จักการทํากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน โดยการนําเสนอ
แต่งตั้ง หรืออาสาร่วมโครงการ และมีการแบ่งหน้าที่แต่ละฝ่าย เพ่ือการประสานงานของทุกโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่  
  1) โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 34 (เอกสาร มศ. 1.6.2-3)  
 2) โครงการรับน้องและประชุมเชียร์ (เอกสาร มศ. 1.6.2-6) 
             (5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills)  
 คณะมัณฑนศิลป์ได้กําหนดรายวิชาที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้แก่ รายวิชาคณิตศาสตร์กับการออกแบบ ใน กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ
คอมพิวเตอร์กับการออกแบบระดับต่าง ๆในการเรียนการสอนของภาควิชาต่าง ๆ และในทุกกิจกรรม/โครงการของ
นักศึกษา นักศึกษาจะได้รับการฝึกความสามารถในการสรุปค่าใช้จ่ายโครงการและนําเสนองบการเงิน พร้อมรายงานผล
ความสําเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการด้วย อาทิ โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 3 4 
(เอกสาร มศ. 1.6.2-3)   

3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 คณะฯ จัดโครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 24-25 พ.ค.59 (เอกสาร 
มศ. 1.6.3-1) เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาเก่ียวกับแนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพการศึกษา ในการดําเนินการจัดทํา
โครงการกิจกรรมนักศึกษาลักษณะของ PDCA นักศึกษาซึ่งเป็นหัวหน้าชั้นปี คณะกรรมการนักศึกษา และอาจารย์ที่
ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  และเพ่ือรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาจะได้ฝึกฝนการใช้ระบบคุณภาพ PDCA ในการ
จัดทําโครงการ  โดยคณะกรรมการประจําคณะฯ กําหนดให้นักศึกษานําเสนอโครงการที่มีแผนงานชัดเจน เพ่ือขอ
อนุมัติฯ พร้อมผลการนําข้อเสนอปรับปรุงครั้งที่แล้วไปใช้พัฒนาโครงการ จากนั้นจึงดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ 
เมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้องมีการประเมินโครงการ เพ่ือนําผลประเมินโครงการไปปรับปรุงการดําเนินการในครั้งต่อไป 
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4.  ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
คณะฯ มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนด ตาม

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/59 วันที่ 28 ก.ค.59 (เอกสาร มศ.1.6.4-1) และรายงานผล
การจัดกิจกรรม/โครงการ (เอกสาร มศ.1.6.4-2) 

 
5.   ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
คณะวิชามีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตามตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายที่กําหนด ตามสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/59 วันที่ 28 ก.ค.59 (เอกสาร มศ.
1.6.4-1) ทั้งนี ้การประเมินผลการจัดโครงการ/ กิจกรรมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558  
ทุกโครงการมีผลการประเมินเกิน 3.51 คะแนน 

 
6.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
คณะฯ มีการนําผลการประเมินการจัดกิจกรรม/ โครงการในทุกๆ เรื่อง ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/ 

โครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษา ดังระบุไว้ในคู่มือการดําเนินกิจกรรม/ โครงการ (เอกสาร มศ. 1.6.6-1) และในกิจกรรม
สัมมนากิจกรรมนักศึกษา (เอกสาร มศ. 1.6.3-1) 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ. 1.6.1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558 
มศ. 1.6.1-2 แผนการจัดสรรรรรงบประมาณ ประจําปี 2559 
มศ. 1.6.1-3 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศกึษา ประจําปีการศึกษา 2558 
มศ. 1.6.2-1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 
มศ. 1.6.2-2 โครงการไหว้ครูคณะมัณฑนศิลป์ 
มศ. 1.6.2-3 โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งท่ี 34 
มศ. 1.6.2-4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ฯ

(นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งท่ี 46 ประจําปีการศึกษา 2558“สังเคราะห์แสง” 
มศ. 1.6.2-5 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรคแ์ก่เด็กและเยาวชนในเขตภูมิภาค 

ในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะมัณฑนศิลป์ 
มศ. 1.6.2-6 โครงการรับน้องและประชุมเชยีร์ 
มศ. 1.6.2-7 โครงการกีฬามหากํายําเพื่อสุขภาพและความสามคัคี  
มศ. 1.6.3-1 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศกึษา ประจําปีการศึกษา 2558 
มศ. 1.6.4-1 รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 7/2559 
มศ. 1.6.4-2 รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ ประจําปีการศึกษา 2558 
มศ. 1.6.6-1 คู่มือการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 

1.1 ระดับ 3.01 ระดับ 3.39 3.39 
1.2 ร้อยละ 22.95 ร้อยละ 24.44 1.53 
1.3 ร้อยละ 44.81 ร้อยละ 45.56 2.85 
1.4 ไม่เกินร้อยละ 20 เกินร้อยละ 49.04 0 
1.5 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 
1.6 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 6 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
17.77/ 6  = 2.96 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : พอใช้ 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดเด่น 

มีการดําเนินการร่วมกับหน่วยงานการของมหาวิทยาลัยในบางตัวบ่งชี้ เพ่ือให้เกิดความมีเอกภาพ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้รวดเร็วขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต

งานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

  

3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
  

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

  

6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 4 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 4 ข้อ      ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : 6 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

 คณะมัณฑนศิลป์ มีฐานข้อมูลโครงการวิจัยและผลงานวิจัยสร้างสรรค์ของคณาจารย์ สําหรับใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจัย โดยมีข้อมูลที่ทันสมัยและสอดคล้องกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย (มศ 2.1.1-1)  คณาจารย์มี
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การใช้ระบบ NRPM เพ่ือบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดลําดับในการจัดสรรงบประมาณ และ
ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของการขอทุน (การใช้งานระบบ NRPM) 
 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  ด้วยอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ การเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์  (มศ 2.1.2-1)  คณะฯ จึง
ได้จัดหาทรัพยากร/ แหล่งสนับสนุนทรัพยากรในการวิจัย/ สร้างสรรค์ให้เพียงพอ  เช่น  หอศิลปะและการออกแบบ 
ของคณะฯ เป็นสถานที่หลักในการแสดงนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัย/ สร้างสรรค์  ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นแหล่ง
ค้นคว้าทางวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ ทั้งในรูปของเอกสารและระบบสารสนเทศ  ตลอดจนกิจกรรมจัดการ
ความรู้เพื่อส่งเสริมการวิจัย/ สร้างสรรค์  และศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ เพ่ือให้ความรู้และคําปรึกษาทางด้านการ
วิจัย/ สร้างสรรค์แก่คณาจารย์   และพิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร (Silpakorn Design Museum) เพ่ือเป็นศูนย์
เรียนรู้นวัตกรรมการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบแห่งปีระดับชาติ 
 มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการนําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการที่จัดโดยสถาบันอ่ืนๆ (มศ.2.1.2-2 ถึง มศ. 2.1.2-5)  และ
การเป็นเจ้าภาพในการจัดทําโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการนานาชาติ (มศ. 2.1.2-6 ถึง มศ. 
2.1.2-7) เหล่านี้ล้วนเป็นช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย/สร้างสรรค์ให้เข้มแข็งอีกด้วย 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนอุดหนุนการวิจัย ทั้งด้านการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ 
การวิจัยพัฒนา การวิจัยสถาบันและการวิจัยการเรียนการสอน โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะมัณฑนศิลป์เป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบ และมีคณะกรรมการประจําคณะเป็นกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะมัณฑนศิลป์ 
(มศ 2.1.3-1 ถึง  มศ. 2.1.3-5) 
 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ การนําเสนอ
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ  สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ดําเนินงานไปพร้อมกับเกณฑ์
ข้อ 3  ข้อ 4  และข้อ 5   (มศ 2.1.3-1 , มศ. 2.1.4-1  ถึง มศ. 2.1.4-2)  รวมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ ตํารา 
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบสู่วงวิชาการ  (มศ.2.1.4-3)  
 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 คณะฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย รวมถึงบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย 
สนับสนุน ในรูปแบบการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การยื่นขอความคุ้มครองทรัพย์สินทาง 
ปัญญาจากการออกแบบ" ร่วมกับฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
มีการยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น มีการจัดสัมมนาประจําปีทุกปีเพ่ือ 
เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร (มศ. 2.1.5-1 – มศ.2.1.5-5)  
 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 คณะฯ มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ 
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ประโยชน์ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการกําหนดระบบและกลไก โดยจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (http://www.subi.su.ac.th) ขึ้นเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์
ของอาจารย์  นักวิจัย และของสถาบัน ในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหรือทําธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัยโดย
เป็นหลักเกณฑ์ท่ีโปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย (มศ 2.1.6-1 ถึง 2) ประเมินในระดับสถาบัน โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.1.1-1 ฐานข้อมูลโครงการวิจัยและผลงานวิจัยสร้างสรรค์ของคณาจารย์  
มศ 2.1.2-1 เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มศ 2.1.2-2 รายงานการนําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการในต่างประเทศของ ศ. เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ 
มศ 2.1.2-3 รายงานการนําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการในต่างประเทศของ ผศ.ดร.วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ 
มศ 2.1.2-4 รายงานการนําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการในต่างประเทศของ ผศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ์ 
มศ 2.1.2-5 รายงานการนําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการในต่างประเทศของ อ.ธาตรี  เมืองแก้ว 
มศ 2.1.2-6 การเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา Ceramic Clay Shop  
มศ 2.1.2-7 การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ ออกแบบนิเทศศิลป์ 
มศ 2.1.3-1 ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนจากเงินกองทุนวิจัย

และสร้างสรรค์คณะมัณฑนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ 2559 
มศ 2.1.3-2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาํป ี2559 
มศ 2.1.3-3 ประกาศคณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยหรือการ

ผลิตผลงานสรา้งสรรค์ จากเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค ์คณะมณัฑนศิลป ์ประจําปีงบประมาณ 
2559 ครั้งท่ี 1 

มศ 2.1.3-4 ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยหรือการ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์ จากเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ 
2559 ครั้งท่ี 2 

มศ 2.1.3-5 ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยหรือการผลิตผลงานสร้างสรรค์ ของหลักสูตรปริญญาเอก 
มศ.2.1.4-1 บันทึกแจ้งยืนยันการรับทุนนําเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ จากเงินกองทุนวิจัยและ

สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ครั้งท่ี 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
มศ.2.1.4-2 บันทึกแจ้งยืนยันการรับทุนนําเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ จากเงินกองทุนวิจัยและ

สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ครั้งท่ี 3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
มศ.2.1.4-3 ประกาศคณะมัณฑนศลิป์ เรื่อง เกณฑ์การผลิตตํารา หนังสือ และการให้ค่าตอบแทน พ.ศ.2555 (แก้ไข

เพิ่มเติม 2556) 
มศ 2.1.5-1 ภาพการจัดอบรมด้านการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เมื่อวันท่ี 5 พ.ย.58 
มศ 2.1.5-2 ภาพการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์และนักวิจัยผ่านทาง Social media ผศ.อาวิน อินทรังษี   
มศ 2.1.5-3 ภาพการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์และนักวิจัยผ่านทาง Social media ผศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ์ 
มศ 2.1.5-4 ภาพการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์และนักวิจัยผ่านทาง Social media อ.ปิติ คุปตะวาทิน 
มศ 2.1.5-5 ภาพงานสัมมนาประจําปีของบุคลากรคณะมัณฑนศิลป์  
มศ 2.1.6-1 http://www.surbi.su.ac.th/ เว็บไซต์หน่วยจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา (ศูนย์บ่มเพาะธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร) 
มศ 2.1.6-2 คําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง เลขท่ี 338757 ส่งวันท่ี 21 มี.ค.59 

 

http://www.surbi.su.ac.th/
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีกลุ่ม  ค1 และ ง  จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
  
สูตรการค านวณ  :  
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 
 

 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
 
หมายเหตุ  

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ 

2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่
จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่ง
เงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย
เป็นผู้ดําเนินการ 
 
  

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั 

คะแนนท่ีได้   = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ตารางท่ี 4.3-1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 

 
รายการ 

จ านวนเงินสนับสนนุการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ 

56 
ปีงบประมาณ 

58 
ปีงบประมาณ 

59 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน (บาท) 
1. งบประมาณแผ่นดิน สถาบันวิจยัและพัฒนา 
2. งบประมาณแผ่นดิน หอศิลป์ฯ 
3. งบรายได้ของคณะฯ 
4. เงินรายได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5,806,260.89 
5,613,987.08 

-.00 
80,750.00 

111,523.81 

3,455,477.09 
1,899,800.00 

-.00 
590,000.00 
965,677.09 

1,705,000.00 
995,000.67 

-.00 
710,000.00 

-.00 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 
(บาท) 
1 = แหล่งทุนในประเทศ 
2 = แหล่งทุนต่างประเทศ 
3 = หน่วยงานรัฐ (สนง.ศิลปวัฒนธรรมฯ, มสธ., ก.อุตสาหกรรม, 
สถาบันวิจัยพัฒนาอัญมณี, กรมการท่องเที่ยว, กว., กรมศิลปากร) 
4 = หน่วยงานภาคเอกชน (บ.พีทีที ฟีนอล, บ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียล 
กรุ๊ป (มหาชน), Himawari Group, บ.Ideal One) 
5 = แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ) 

2,709,014.29 
 

2,709,014.29 
 

1,436,697.62 
 

90,000.00 
 

1,022,316.67 

3,729,571.00 
 

3,729,571.00 
 

3,729,571.00 
 

-.00 
 

-.00 

13,255,000.00 
 

8,855,000.00 
4,400,000.00 
4,855,000.00 

 
4,000,000.00 

 
-.00 

รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด 8,515,275.18 7,185,048.09 13,255,000.00 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนวิจัย / สร้างสรรค์จาก 
- เฉพาะภายในสถาบัน 
- เฉพาะภายนอกสถาบัน 
- ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

44 
18 
21 
5 

41 
15 
19 
7 

41 
34 
1 
6 

จํานวนอาจารย์ประจํา (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
จํานวนนักวิจัย (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
รวมจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

87 
- 

87 

90.5 
- 

90.5 

88 
- 

88 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจําและ
นักวิจัย 

97,876.73 79,392.80 150,625.00 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 79,392.80 บาทต่อคน  เกณฑ์ประเมิน   :  3.97 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 150,625.00 บาทต่อคน  เกณฑ์ประเมิน   :  5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 79,392.80 บาทต่อคน  ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : 100,000 บาทต่อคน    เกณฑ์ประเมิน   :  5.00 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
 ในปีการศึกษา 2558 คณะมัณฑนศิลป์ มีโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 30 โครงการ ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 15,209,925 บาท จําแนกเป็นโครงการวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนภายในจํานวน 24 โครงการ 
รวมใช้งบประมาณ 3,588,025 บาท ส่วนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกมีจํานวน 6 โครงการ รวมใช้
งบประมาณ 11,621,900 บาท คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน 172,840.06 บาทต่อคน 
 ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรรเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวม 17 ทุน เป็นทุนจาก
ภายใน 13 ทุน  เป็นเงิน 1,705,000 บาท ซึ่งมีอาจารย์รับทุน 34 คนและไม่มีนักวิจัย เป็นทุนจากภายนอก 4 ทุน 
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เป็นเงิน 11,550,000 บาท ซึ่งมีอาจารย์รับทุน 1 คน โดยมีอาจารย์รับทุนทั้งสองแหล่ง 6 คน รวมเป็นเงิน 
13,255,000 บาท คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน 150,625.00 บาทต่อคน  
 คณะวิชามีอาจารย์ประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จํานวน 90 คน โดยไม่มีบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เป็นนักวิจัย มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 2 คน (มศ 2.2-1) 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.2-1 รายงานผลตัวช้ีวัดด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2558 (รอบ 12 เดือน) คณะมณัฑนศลิป ์

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรค านวณ 
1. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

คะแนนท่ีได้   = 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวิจัย 

x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัทั้งหมด 

คะแนนท่ีได้   = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.  2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

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

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

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

 
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 3 0.60 
ตารางที่ 2.3-1 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 3 0.60 
ตารางที่ 2.3-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 1 0.40 
ตารางที่ 2.3-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 2 0.80 
ตารางที่ 2.3-2 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - 

ตารางที่ 2.3-2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - 

ตารางที่ 2.3-2 

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

0.60 2 1.20 
ตารางที่ 2.3-3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 2.3-3 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 2.3-4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 2.3-4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 2.3-4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 2.3-4 

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

1.00 - - 

ตารางที่ 2.3-5 

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

1.00 - - 

ตารางที่ 2.3-5 



77 
 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 35 35.00 ตารางที่ 2.3-5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 2.3-5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดําเนินการ 

1.00 5 5.00 
ตารางที่ 2.3-5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 
ตารางที่ 2.3-5 

5.7 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 1 1.00 
ตารางที่ 2.3-5 

5.8 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้นํามาขอรับ
การประเมินตาํแหน่งทางวิชาการ 

1.00 4 4.00 
ตารางที่ 2.3-5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 6 1.20 
ตารางที่ 2.3-6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 27 10.80 ตารางที่ 2.3-6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 4 2.40 ตารางที่ 2.3-6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 60 48.00 
ตารางที่ 2.3-6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 15 15.00 
ตารางที่ 2.3-6 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 90 คน 
จํานวนผลงานวิชาการทั้งหมด 51 เรื่อง 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 112 ช้ิน 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา 43.60 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา 77.40 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจํา 
ร้อยละ 48.44 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจํา 

ร้อยละ 86.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจํา 

5.00 คะแนน 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ประจํา 

5.00 คะแนน 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 43.93  เกณฑ์ประเมิน   :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 134.44  เกณฑ์ประเมิน   :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : ร้อยละ 40      ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 45     เกณฑ์ประเมิน   :  5.00  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
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ตัวบ่งชี้นี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการร่วมกับคณะวิชา 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.3-1 ใช้หลักฐาน 2.2-1 รายงานผลตัวช้ีวัดด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2558 (รอบ 12 เดือน) คณะมณัฑนศลิป ์

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 
2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 
2.2 79,392.80 บาทต่อคน 150,625.00 บาทต่อคน 5.00 
2.3 ร้อยละ 40 ร้อยละ 134.44 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
15.00/ 3  = 5.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 
           1. คณะฯ และมหาวิทยาลัย จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
           2. คณะฯ ผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์จํานวนมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. จัดหาแหล่งทุนจากภายนอกเพ่ือสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์และจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย/สร้างสรรค์
ภายในเพิ่มขึ้น 

2. ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

  

3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า 

  

4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

  

5 นําผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

  

6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน   

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 6 ข้อ      ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : 6 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

คณะมัณฑนศิลป์ มีระบบการบริการวิชาการแก่สังคมตามหลัก PDCA ซึ่งกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรชัดเจน เริ่มจากการกําหนดนโยบายที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์/ การศึกษาความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น – การวางแผนงบประมาณ – การเสนอโครงการ – การวางแผนดําเนินงานโครงการ – การแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ – การมีส่วนร่วมของบุคลากร - การเตรียมปฏิบัติงานบริการวิชาการ – การจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ - การส่งเอกสารแสดงงานเผยแพร่แก่บุคลากรภายในและภายนอก การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ทาง 
website/ social media – การสรุปประเมินผลโครงการ - การรายงานผลเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ – การ
รวบรวมผลประเมินและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินโครงการระยะต่อไป  
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 ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจํานวน 20 โครงการ (มศ 3.1-1 ) 
โดยโครงการบริการวิชาการที่โดดเด่นและถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะวิชา สถาบันการศึกษา และ
ชุมชน คือ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนในเขตภูมิภาค ในโอกาส
ครบรอบ 60 ปีคณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการอบรมเพ่ือยกระดับชุมชนต้นแบบ สําหรับสร้าง
คุณค่าศิลปวัฒนธรรมและ Creative Economy ของผู้นําชุมชนในประเทศ ระยะเวลาดําเนินการระหว่างเดือนธ.ค.
58 – ก.ย.59  สําหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการสอบถามความต้องการของชุมชน และพิจารณาพ้ืนที่บ้านไร่
ประชาสรรค์ ตําบลโพธิ์ประสาท อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18 – 21 
มิ.ย.59  โดยคณะฯ เป็นผู้เข้าไปจัดบริการทางวิชาการให้กับเยาวชนในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกําลังสําคัญในชุมชน ให้ความรู้ ความเข้าใจทางหลักวิชาการ และฝึกปฏิบัติงานศิลปะและการ
ออกแบบในสาขาต่างๆ ทั้งยังเป็นโอกาสที่ผู้สนใจจะได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความเข้าใจและรับคําแนะนําเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมในการฝึกทักษะด้านต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพศิลปะและการออกแบบ และสามารถนํา
ความรู้ไปพัฒนาทักษะและฝีมือในท้องถิ่นตน เพ่ือสนองความต้องการของวิสาหกิจในแต่ละชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
(มศ 3.1-2 https://www.facebook.com/decorativearts/photos/?tab=albums) นอกจากนี้ ทางผู้นําชุมชนฯ 
ได้เสนอความคิดเห็น และขอความช่วยเหลือด้านการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน 
รวมถึงการออกแบบของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของอําเภอไพศาลี ซึ่งคณะฯ รับไว้พิจารณา เพ่ือหาแนวทางสร้าง
ความร่วมมือในระยะต่อไป จึงนับเป็นการจัดโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน เพ่ือนํา
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและเยาวชนในท้องถิ่นนั้น ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ (มศ 3.1-3)   
   

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ในกระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมนั้น คณาจารย์และบุคลากร ได้มีการเชื่อมโยงงานบริการทางวิชาการ
กับกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานประจํา โดยมีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่
สังคมเข้ากับการเรียนการสอน ซึ่งได้กําหนดไว้ในแผนการสอน/ มคอ.3  นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนยังมีการนํา
ประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการแก่สังคม ไปใช้ในการเรียนการสอนร่วมด้วย  

ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งหมด 20 โครงการ โดยมีแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนและสังคม ดังนี้ 
 

แผนการดาํเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม  
(1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59) 

ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

การบูรณาการ 
การนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

การ
สอน 

วิจัย 
ให้
เปล่า 

แผน ผล  

ส่วนกลาง 
1. โครงการศึกษาข้อมลูและสรา้งสรรค์ต้นแบบ
เพื่อเพ่ิมมูลค่าภูมิปญัญาไทยในชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(1ชุมชน) และแสดงผลงาน
คณาจารย ์

200     85 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน 

462,000 

https://www.facebook.com/decorativearts/photos/?tab=albums
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แผนการดาํเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม  
(1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59) 

ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

การบูรณาการ 
การนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

การ
สอน 

วิจัย 
ให้
เปล่า 

แผน ผล  

2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นศิลปะและ
การออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์สู่การสร้าง
บุคคลต้นแบบ 

868       85  99.32 1,200,000 

3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ความคิดสร้างสรรค์แกเ่ด็กและเยาวชนในเขต
ภูมิภาค ในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะ
มัณฑนศลิป์  

142       85 98.59 400,000 

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์
1. โครงการ Animation Boot camp 2015 
งบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการคณะ
มัณฑนศลิป์ (ออกแบบนิเทศศิลป์ ต่อเนื่อง 2 ปี)  

62       85 100.00 359,000 

2. อบรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ "เพลงกล่อมไทย 
สื่อการสอนร่วมสมัย" (ภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์) 

60      85 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

164,000 

3. โครงการบูรณาการการศึกษาดา้นการ
ออกแบบภาพประกอบ ร่วมกับ Burminham 
city university งบกองทุนส่งเสรมิและ
พัฒนาการคณะมณัฑนศิลป ์(ออกแบบนิเทศ
ศิลป์ ต่อเนื่อง 2 ปี)  

        85 
 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

8,000 

4. โครงการบูรณาการการศึกษารว่มกับ
มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
วัดมหาธาต ุงบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการ
คณะมณัฑนศลิป ์(ออกแบบนิเทศศิลป์ ต่อเนื่อง 
2 ปี)  

130       80 
 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

300,000 

5. โครงการเผยแพรผ่ลงานสร้างสรรค์ดา้นการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 
งบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการคณะ
มัณฑนศลิป ์(ออกแบบนิเทศศิลป์ ต่อเนื่อง 2 ปี 
ส่วนกลาง) 

112       85.50 99.12 400,000 

ภาควิชาออกแบบผลติภณัฑ ์
1. โครงการความร่วมมือด้านการออกแบบ
สร้างสรรค์และวิชาการกับองศ์กรวิชาชีพ
ภายนอก (ใน หรือต่างประเทศ) (เงินสนับสนุน
ภายนอก/เงินรายได้ป.โท) 

50       85 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ  

500,000 



82 
 

แผนการดาํเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม  
(1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59) 

ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

การบูรณาการ 
การนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

การ
สอน 

วิจัย 
ให้
เปล่า 

แผน ผล  

2. โครงการฝึกอบรมดา้นการออกแบบ
สร้างสรรค์ให้กับบคุคล/องค์กรภายนอก (ใน 
หรือ ต่างประเทศ)  (เงินสนับสนุนภายนอก/เงิน
รายได้ป.โท) 

50       85 
 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

500,000 

ภาควิชาประยุกตศลิปศึกษา 
1. ประยุกต์ศลิป์ร่วมสมยั ภูมิปญัญาไทยสู่
อาเซียน (ภาควิชาประยุกตศลิปศกึษา) 

200      85 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน 

143,500 

ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
1.โครงการ "Sanamchandra Clay Work 
Symposium 2016" (งบประมาณเงินรายได้) 

 306        85 100.00 100,000 

2. การอบรมการติดแบรนด์ของตนเองบนชาม
กระเบื้องดินเผาเพื่อความน่าเชื่อถือของกิจการ 
(ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา) 

40       85 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน 

147,600 

ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 
1.โครงการ การบรรยายพิเศษ โดยศิลปิน
ต่างประเทศ Professor. Dr. Norman Cherry 
Pro-vice-chancellor , Arts at University of 
Lincoln, United Kingdom ในหัวข้อเรื่อง 
Curating exhibitions, using as the 
example Transplantation: A sense of 
Place and Culture – The show of UK and 
Australia (เงินรายได้ภาควิชาฯ) 

120       85 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน  

30,000 

2.โครงการอบรมบุคคลภายนอกเพื่อต่อยอด
ธุรกิจเครื่องประดับจากเทคนิคไทยประเพณ ี: 
ยิ่งไทย ยิ่งพึงใจ 

60    85 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน  

225,000 

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน 
1.โครงการจดัสัมมนาทางวิชาการ "เดินหน้า
พัฒนาวิชาการทันต่อการท้าทายของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ร่วมกับสภาสถาปนิก" (เงิน
ภายนอก) 

500      85 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน   

100,000 
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แผนการดาํเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม  
(1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 59) 

ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

การบูรณาการ 
การนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

การ
สอน 

วิจัย 
ให้
เปล่า 

แผน ผล  

2. .โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "AIDIA 
International Student Wokshop 2016 in 
Bangkok" (เงินภายนอก) 

       85 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน   

20,200 

3.โครงการความร่วมมือของภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายในร่วมกับ บริษัท Ibrix จํากัด ในการ
จัดนิทรรศการ ผลงานนักศึกษา รว่มแสดงใน
งาน SIGN ASIA EXPO /BANGKOK LED & 
DIGITAL SIGN 2016 ณ บริเวณดา้นหน้า ฮอลล์ 
2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี (เงินภายนอก) 

      85 
 อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน  

200,000 

4.โครงการอบรมสมัมนาการออกแบบโรงแรม
ขนาดเล็กแนวใหม ่สําหรับผู้ประกอบการและ
บุคคลทั่วไป  (เงินภายนอก) 

       85 
 อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน  

2,000,000 

5.โครงการทัศนสัญจร  มัณฑนากรสัมพันธ์ 
2559 วิสัยทัศน์เมืองนานาชาติและเครือข่าย
หลักสตูรและความยั่งยืน (เงินภายนอก) 

       85 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน   

10,000 

 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ ได้ดําเนินโครงการบริการทางวิชาการ จํานวน 20 โครงการ ซึ่งส่วน 
ใหญ่เป็นโครงการที่บริการแบบให้เปล่า โดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้ที่สนใจเรียน หรือเยี่ยม
ชมผลงานศิลปะและการออกแบบ ในรูปของคอร์สอบรมระยะสั้นที่ไม่เก็บค่าเรียน การสัมมนา หรือการจัดนิทรรศการ
ที่ไม่เก็บค่าเข้าชม  
 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

คณะฯ มีข้อกําหนดให้ผู้จัดทําโครงการบริการวิชาการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องรายงานผลการ 
ประเมินโครงการฯ ภายหลังดําเนินงานเสร็จสิ้น ต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อให้การติดตาม
ผลความสําเร็จของแผนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (มศ 3.1-1) 

 
5. นําผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
ภายหลังจากการประชุมพิจารณาผลดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะฯ เสร็จสิ้น ฝ่าย 

เลขานุการจะทําการสรุปมติที่ประชุมแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้รับทราบข้อคิดเห็นและถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการดําเนินโครงการในครั้งต่อไป สําหรับโครงการที่ดําเนินการจัดต่อเนื่องทุกปี (มศ 3.1-4) นอกจากนี้ 
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คณะฯ ยังได้นําผลการประเมินความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ ไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอน โดยดําเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการให้บริการทางวิชาการ มีการ
สอดแทรกเนื้อหาทางวิชาการให้มากขึ้น กําหนดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ และนําความรู้จากการบริการวิชาการมา
พัฒนาการให้บริการแก่สังคมในระยะต่อไป   
 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
คณะฯ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย โดยจัดทํา 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาร่วมกับนานาประเทศ Silpakorn Ceramic 
Symposium 2016, Thailand “Sanamchandra Clay Work Symposium 2016"  ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะ
มัณฑนศิลป์ มีการจัดกิจกรรมวิชาการเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาชีพออกสู่สาธารณะชนทั้งในและต่างประเทศ  
สนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงกับนานา
ประเทศทั้งในและนอกภูมิภาค โดยการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาร่วมกับศิลปินจากหลากหลาย
สถาบัน ทั้งจากในและต่างประเทศ เพ่ือนําผลงานมาติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ นับได้ว่าเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้สนใจทางด้านเครื่องเคลือบดินเผา 
(https://www.facebook.com/decorativearts/photos/?tab=album&album_id=10154154778802042 
มศ 3.1-5) นอกจากนี้คณะฯ ยังได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ดําเนินโครงการ “การประกวดออกแบบชุดค้า
เคลื่อนที่ด้วยการเดินเท้าในศตวรรษที่ 21” เนื่องในงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจําปี พ.ศ. 
2559 (มศ 3.1-6) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 3.1-1 แฟ้มหลักฐานโครงการบริการวิชาการของคณะฯ 
มศ 3.1-2 https://www.facebook.com/decorativearts/photos/?tab=albumsภาพบร ร ย าก าศก า รจั ด

กิจกรรมฝึกอบรม ณ อําเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์      
มศ 3.1-3 เอกสารสรุปการหารือร่วมกับกลุ่มชุมชนอําเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์ 
มศ 3.1-4 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ 
มศ 3.1-5 (https://www.facebook.com/decorativearts/photos/?tab=album&album_id=1015415477

8802042)  ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม Sanamchandra Clay Work Symposium 2016          
มศ 3.1-6 โปสเตอร์การจัดประกวดโครงการเนื่องในงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว ประจําปี พ.ศ. 

2559  
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
3.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน 

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

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 

https://www.facebook.com/decorativearts/photos/?tab=album&album_id=10154154778802042
https://www.facebook.com/decorativearts/photos/?tab=albums
https://www.facebook.com/decorativearts/photos/?tab=album&album_id=10154154778802042
https://www.facebook.com/decorativearts/photos/?tab=album&album_id=10154154778802042
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จุดเด่น 
1. คณะฯ มีบุคลากรที่ให้บริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรกําหนดกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย ในการให้บริการวิชาการของคณะฯ และกําหนดแผนฯพร้อม

เผยแพร่ให้ภาควิชาทราบเพ่ือจะได้จัดทําโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุม
ขน 

2. ควรเผยแพร่ ติดตามผลการให้บริการวิชาการ และนําผลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็น
ระบบ 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
2 จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

  

3 กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

  

7 กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 7 ข้อ      ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : 7 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของคณะมัณฑนศิลป์ ในการ 
ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม คณะฯ มีการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงาน มีการจัดทําแผน
งบประมาณโครงการ กําหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม นําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และนําผลการดําเนินงานไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การอนุรักษ์ และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษา
คุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ  

ในการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น คณะฯ ได้จัดโครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนัก
ออกแบบไทย (Designer of the Year)  ซึ่งเป็นโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมหลักของคณะฯ ได้รับการ
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จัดต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยในปีการศึกษา 2558 นับเป็นปีที่ 12 แล้ว 
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(http://www.dyawards.com และ https://www.facebook.com/dyawards/) ในการเสนอขออนุมัติโครงการฯ 
ไดก้ําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานทุกครั้ง และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว และมีการจัด
โครงการทํานุบํารุงศิลปะฯ อันเนื่องมาจากธรรมชาติของสาขาวิชาของคณะฯ จากงบประมาณแหล่งอื่นร่วมด้วย ซึ่ง
กําหนดผู้รับผิดชอบในลักษณะเดียวกัน 
           นอกจากการให้ความร่วมมือหรือการจัดกิจกรรม/ โครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว  
คณะฯ ยังมีหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คือ หอศิลปะและการออกแบบ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการให้บริการทางด้านศิลปวัฒนธรรม มีคณะกรรมการประจําหอศิลปะและการออกแบบ ทําหน้าที่
เผยแพร่กิจกรรม และผลงานศิลปะและการออกแบบต่อสาธารณะชน 
 

2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะมัณฑนศิลป์ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการดําเนินโครงการ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 12  
(Designer of the year 2016)  โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงเวลา และค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดความสําเร็จไว้อย่างชัดเจน นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน คณะฯยังมีการดําเนินกิจกรรม/
โครงการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยงบประมาณ
จากแหล่งอื่นอีกด้วย 
 
รายละเอียดของแผนการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นดังนี้   

แผนการดาํเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

ผลประเมิน 
พึงพอใจร้อยละ 

(ค่าเฉลี่ย) 

ส่วนกลาง   

1. โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย  ครั้งท่ี  12 
(Designer of the Year 2016)   (1,500,000  บาท) 

816 98.29 
(4.16) 

2. โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม ่ 298 98.58 

3. โครงการไหว้ครูคณะมณัฑนศิลป์ และทําบุญ 342 100 

4. โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งท่ี 34 2,890 97.44 

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา   

1. โครงการประยุกตศลิป์โฮมเมด (Applied Art Homemade)  10,000 บาท 120 95.00 

ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ 
100 

อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินงาน 1. โครงการพัฒนาต้นแบบผลติภณัฑ์จาก โบราณวัตถุช้ินเยี่ยม ในพิพิธภัณฑส์ถาน

แห่งชาติ   (3,000,000 บาท) 
 

3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในระหว่างการดําเนินงานโครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย (Designer of the  

year)  จะมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเป็นระยะๆ และมีการสรุปมติที่ประชุมแจ้งเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือเป็นการกํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนตามนโยบายของผู้บริหาร ส่วน

https://www.facebook.com/dyawards/
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โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของภาควิชาต่างๆ ซึ่งผ่านการอนุมัติในรูปของแผนงานรวมแล้วนั้น เมื่อถึง
ช่วงการดําเนินงานจริงซึ่งสัมพันธ์กับการประสานงานติดต่อ การขอใช้ทรัพยากรต่างๆ จะมีการตรวจสอบกับงานแผน
และส่งเสริมทางวิชาการ ว่าเป็นโครงการที่ระบุในแผนตามที่ได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่ (มศ 4.1.3) 
 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
คณะฯ มีการติดตามประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีข้อกําหนดให้

ผู้จัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องรายงานผลการประเมินโครงการฯ 
ภายหลังดําเนินงานเสร็จสิ้น ต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ ภายในระยะเวลา 1 เดือน เพ่ือให้การติดตามผล
ความสําเร็จของแผนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (มศ 4.1.3) 

 
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ในทุกปีคณะฯ จะมีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เสนอที่ประชุมคณะ 
กรรมการประจําคณะฯ พิจารณา ภายหลังจากการพิจารณาผลดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะฯ เสร็จสิ้น 
ฝ่ายเลขานุการจะทําการสรุปมติที่ประชุมแจ้งไปยังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้รับทราบข้อคิดเห็นและ
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการนําไปปรับปรุงแผนกิจกรรม หรือการดําเนินโครงการในครั้งต่อไป สําหรับโครงการที่จัด
ต่อเนื่องทุกปี (มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระผลการประเมินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
ส่วนการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น เมื่อ
ดําเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละปี จะมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการกับตัวแทน
หน่วยงานที่มีความร่วมมือ เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ (มศ 4.1.5) 

 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

คณะฯ มีการเผยแพร่โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย โดยจัดพิธีมอบรางวัลนักออกแบบ
ยอดเยี่ยมแห่งปีในโครงการ Designer of the Year ในช่วงพิธีเปิดงาน BIG&BIH October 2015 โดยเผยแพร่
ข่าวสารทาง (http://www.dyawards.com)  / https://www.facebook.com/dyawards/  
https://www.facebook.com/decorativearts และคณะกรรมการตัดสินผลงานที่มาจากสื่อด้านศิลปะการ
ออกแบบ  มีการนําผลงานนักออกแบบรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2558 ไปจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ในงานแสดง
สินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน Bangkok International Gift Fair and Bangkok International 
Houseware Fair 2015 (BIG & BIH October 2015) ระหว่างวันที่ 19 – 23 ต.ค.58 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา และนําไปเผยแพร่ในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ Tokyo Design Week 2015 ระหว่าง
วันที่ 30 ต.ค.– 3 พ.ย.58 ณ 2-3 Kasumigaoka-machi, meiji-jingu Gaien Mae (Central Venue), Shinjuku, 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (มศ 4.1.6) 

นอกจากนีค้ณะฯ ยังได้ดําเนินการจัดโครงการสัมมนา Designer of the year Talk รวมจํานวน 3 ครั้ง โดย 
ครั้งที่ 1 ในงาน Thailand International Furniture Fair 2016 (TIFF) เมื่อวันที่ 12 มี.ค.59 ณ ห้อง Jupiter 9 
Impact Challenger เมืองทองธานี, ครั้งที่ 2 ในงาน Bangkok International Gift Fair and Bangkok 
International Houseware Fair 2016 (BIG & BIH April 2016) เมื่อวันที่ 20 เม.ย.59 ณ ห้อง MR211 ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และครั้งที่ 3 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 21 ก.ย.59 
ซ่ึงนอกจากการสัมมนาดังกล่าวข้างต้น คณะฯ ยังได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop ในหัวข้อ 

https://www.facebook.com/dyawards/
https://www.facebook.com/decorativearts
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Innovation Design โดยเชญินักออกแบบรุ่นใหม่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ของ
คณะฯ ระหว่างวันที่ 22–26 ส.ค.59 รวมจํานวน 7 ครั้ง เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการออกแบบในกลุ่มวิชาชีพ 
และบูรณาการระหว่างนักออกแบบไทย หน่วยงานทางการออกแบบ สถาบันการศึกษา และสังคมภายนอกต่อไป  

โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา และโครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมที่ดําเนินงานโดย
ภาควิชาต่างๆ ก็มีการจัดแสดงงานนิทรรศการที่หอศิลปะและการออกแบบ และได้เผยแพร่ผ่านทาง website คณะ
http://www.decorate.su.ac.th และ https://www.facebook.com/decorativearts ส่วนคณาจารย์ของคณะฯ 
ก็ได้มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมจัด
กิจกรรมการเผยแพร่นั้นๆ 

 
7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานภารกิจด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะมัณฑนศิลป์ นอกเหนือจากการ
เผยแพร่ผลงานศิลปะและการออกแบบจากการปฏิบัติงานการเรียนการสอนของนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่าให้เป็นที่
แพร่หลายแก่ผู้สนใจ ผู้ประกอบการ และสาธารณชนทั่วไปแล้ว ยังเป็นการนําเสนอมาตรฐานของงานศิลปะการออกแบบ
ของบุคลากรแก่วงวิชาชีพอีกทางหนึ่งด้วย  ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่าที่มีผลงานในการ
เสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะการออกแบบ จํานวนมาก (มศ 4.1.7) โดยมีผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลชมเชย  ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  โครงการที่เห็นเป็นประจักษ์ 
ได้แก่ โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย  ได้สร้างคุณูปการแก่วงวิชาชีพจากผลงานของนักออกแบบไทย  
นําไปสู่เส้นทางนักออกแบบไทยในระดับสากล  นับเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าต่อสังคมวิชาชีพด้านศิลปะและ
ออกแบบของโครงการฯ ที่มีความเข้มแข็ง คือการสร้างเครือข่าย ช่วยเหลือกันในชุมชนนักออกแบบไทย มีการเรียนรู้และ
ดําเนินการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ นําเสนอสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็งในการทํางานด้านศิลปะและการออกแบบใน
เชิงวิชาการและพาณิชย์ โดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะและ
การออกแบบกับองค์กรภาครัฐและเอกชน (MOU) โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย, สภาสถาปนิก 
(สถาปัตยกรรมภายใน), สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย เป็นต้น 
 และผลจากการที่บุคลากรคณะมัณฑนศิลป์มีผลงานคุณภาพมาตรฐานและเผยแพร่แก่วิชาชีพและสาธารณ 
ชนอย่างต่อเนื่อง โดยผลลัพธ์จากการดําเนินงานระดับชาติ คือ การรักษาคุณค่าและเผยแพร่ชื่อเสียงของนักออกแบบ
ไทยอย่างสม่ําเสมอและมีพัฒนาการสู่ระดับสากล คณะมัณฑนศิลป์ จึงได้รับการพิจารณารางวัลเป็นสถาบันระดับชาติ
ด้านการออกแบบจากสํานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นสถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Academy : Design) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 4.1.3 แฟ้มหลักฐานโครงการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมของคณะฯ 
มศ 4.1.5 บันทึกการหารือร่วมกันระหว่างคณะมณัพนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
มศ 4.1.5 รายงานสรุปประเมินผลโครงการ Designer of the year 
มศ 4.1.7 ข้อมูลอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าได้รับรางวลั 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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

https://www.facebook.com/decorativearts
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ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
5.00/ 1  = 5.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 

1. คณะมัณฑนศิลป์เป็นสถาบันชั้นนํา บุคลากรมีผลงานที่เป็นแบบอย่างมาตรฐานคุณภาพ ในสาขาศิลปะ
การออกแบบ 

2. ผลงานของอาจารย์ นักศึกษา  และศิษย์เก่า  ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพของนักออกแบบไทยสู่ระดับสากลโดยความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ

และเอกชน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์  นักศึกษา และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ควรได้รับการยกย่องและเผยแพร่ผลงานเชิงลึกเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีและชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  

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

  

3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน 

  

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

  

6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

  

7 ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 3 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  3  คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 7 ข้อ      ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : 7 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

คณะมัณฑนศิลป์ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2554-2563 มีแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ จากการวิเคราะห์สถานภาพองค์กร SWOT Analysis โดยกําหนดแผนกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของคณะ
มัณฑนศิลป์ ในประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ด้านบริการวิชาการ ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ด้านบริหารจัดการ และด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างนักออกแบบคุณภาพ เป็นผู้นําด้าน
การเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ คณะฯ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินและการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือวางแผนการใช้งบประมาณ ให้สอดคล้องกับการกําหนดแผนปฎิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2559 โดย
ภาควิชาต่างๆ ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนปฎิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2559 เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์พิจารณาเห็นชอบ มีการพัฒนากลยุทธ์การดําเนินงานฯ โดยร่วมกันกําหนดค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการประจําปีฯ เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค์ (เอกสาร มศ 5.1.1-1 ถึง 5) 
 

2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 

ในการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะแจ้งขอข้อมูลการ 

ใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งเงินมายังคณะวิชา ฝ่ายการเงินของคณะฯ จะดําเนินการจัดทําข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณทุกแหล่งเงินแยกตามหลักสูตรทุกหลักสูตร ส่งให้กองคลังมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะทําการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยแยกตามระดับการศึกษา ระดับหลักสูตร แจ้งกลับมายัง
คณะฯ  ซึ่งจะได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการและวางแผนการใช้จ่ายของคณะฯและหลักสูตร เช่น การกําหนดแนวโน้มอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าหน่วยกิตในอนาคต  (เอกสารการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับคณะ และระดับหลักสูตร)    

ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการตามภารกิจประจําของหน่วยงาน และการผลิต 

บัณฑิต นอกจากงบประมาณด้านการบริหารทั่วไปแล้ว คณะฯ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนพัฒนานโยบาย
ด้านต่างๆ ดังนี้ พัฒนานักศึกษา  ด้านกิจกรรมนักศึกษา สวัสดิการและทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
(ทุนการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3)  ด้านการพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  ด้านการพัฒนาคณะวิชาไปสู่นานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  ด้านการวิจัยสร้างสรรค์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตด้าน
ศิลปะและการออกแบบออกไปรับใช้สังคม (เอกสาร มศ 5.1.2-1 ถึง 2) 
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3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

คณะฯ ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารความเสี่ยง โดยมีคณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็น
ประธาน หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะฯ หัวหน้างาน และบุคลากร ร่วมรับผิดชอบที่ชัดเจน และได้กําหนด
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตาม 4 พันธกิจหลักของคณะทํางานชัดเจน และได้มกีารประชุมคณะทํางานเพ่ือ
ร่วมกันพิจารณา  วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา  โดยคณะฯ ได้ดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2599  และได้มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน ซึ่งผล
การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ํา  เนื่องจากคณะฯ มีแผนในการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ เช่น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีปัญหาการยืมเงินล่าช้าของโครงการที่ได้รับล่าช้า จากการทีอ่ธิการบดีฯ ได้แต่งตั้งผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายคลัง  จึงทําให้เอกสารการเบิกจ่ายเงินต้องผ่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังก่อน  ซึ่งผู้ช่วยอธิการบดีฯ จะ
เข้ามาดูเอกสาร 2 วัน/สัปดาห์  ความเสี่ยงในเรื่องข้อผิดพลาดทางเอกสารลดลง  แต่ทําให้เรื่องการยืมเงินล่าช้า
เนื่องจากใช้เวลานานขึ้น  อีกทั้งวิธีการเบิกจ่ายมีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้เงินยืมในการทําโครงการหรือวิจัยได้รับ
ล่าช้า  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการดําเนินการโดยตรงจึงได้ศึกษาและทําความเข้าใจระบบใหม่  จากนั้นจึงมีการ
วางแผนและการดําเนินงานใหม่  โดยส่งบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการล่วงหน้าก่อนจะใช้เงินอย่างน้อย 1 สัปดาห์  
พร้อมแนบรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการขออนุมัติ  นอกจากนี้ยังมีการกําหนดวันที่ต้องการใช้เงินให้
กองคลังทราบเพ่ือจะได้ดําเนินการขอนุมัติ  รวมถึงเร่งรัดการจ่ายเงินจากกองคลังทางโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับเงิน
หลังจากส่งบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ 1 สัปดาห์  หรือตามกําหนดเวลา  การวัดว่าความเสี่ยงลดลงหรือไม่วัด
จากระยะเวลาที่ได้รับเช็ค  โดยตรวจสอบจากผู้ประสานงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พบข้อร้องเรียนหรือ
ปัญหาดังกล่าวลดลง (เอกสาร มศ 5.1.3) 
 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
คณะมัณฑนศิลป์ มีการบริหารงานตามพันธกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบมี

ส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.1.4-1 ผลการดําเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. หลักประสิทธิผล คณะฯ กําหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ มีการ

จัดทําแผนปฎิบัติราชการประจําปี กําหนดค่า
เป้าหมายตัวช้ีวัดในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
เพื่อใหัสอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ 

-แผนยุทธศาสตร ์
-แผนปฎิบัตริาชการประจําปี 2559 และค่า
เป้าหมายตัวช้ีวัด 
-มติคณะกรรมการประจําคณะ เรือ่ง แผน
ปฎิบัติราชการประจําป ี

2. หลักประสิทธิภาพ - การดําเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฎิบัติ
ราชการประจําปี มีการจัดทําประเมินผลการ
ดําเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ 
- นําวัสดุและครุภัณฑ์ จากการปรับปรุงอาคาร วัง
ท่าพระ นํามาใช้ประโยชน์ จัดห้องเรียนและ 
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพระราชวัง

-มติคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง ผลการ
ประเมินโครงการต่างๆ 
-ภาพถ่ายห้องเรียน / ห้องคอมพิวเตอร์ 
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หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สนามจันทร์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

3. หลักการตอบสนอง - มีการประเมินผลโครงการบริการวิชาการต่างๆ
ของคณะ เพื่อนําความคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาใช้
ในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
- มีการจัดสรรงบประมาณกองทุนวิจัยสร้างสรรค์ 
ในการทําผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย การ
นําเสนอผลงานในต่างประเทศ การศึกษาต่อ 
เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพยิ่งข้ึน 
 

- มติคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง ผลการ
ประเมินโครงการต่างๆ 
- ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรกองทุนวิจัย
สร้างสรรค์ 

4. หลักภาระรับผิดชอบ - มีการลงนามคํารับรองการปฎิบัติ งานของ
ผู้บริหาร เพื่อรับรองการปฎิบัติงานให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ได้ให้คํารับรองไว้ 
- กา รมอบหมายอํ า นาจ  หน้ าที่ แ ล ะความ
รับผิดชอบของผู้บริหาร รองคณบดี  หัวหน้า
ภาควิชา 
-มีการแต่ งตั้ งคณาจารย์และบุคคลากรเป็น
คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดทําโครงการ 
กิจกรรม ตามภารกิจของคณะ 
 

- คํารับรองการปฎิบัติงานของคณบดี 
 
 
-คําสั่งการมอบหมายหน้าที่รองคณบดี ฝ่าย
ต่างๆ   
- คําสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ 

5. หลักความโปร่งใส - มีการจัดทําสรุปผลรายงานการเ งินแจ้งต่อ
ภาควิชา เป็นประจํ าทุก เดือน และเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีการเปิดโอกาสใหผู้ม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมตรวจสอบ 
- มีการประชาสัมพันธ์ข่าวข้อมูลที่เป็นประโยชน์ฯ
แก่นักศึกษา บุคคลผู้สนใจ ทางเวปไซต์ 

- มติคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง  แจ้ง
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ทางเวปไซต์ของคณะฯ 

6. หลักการมสี่วนร่วม - กําหนดให้มีการประชุมคณาจารย์ระดับภาควิชา 
ระดับหัวหน้างาน สํานักงานเลขานุการคณะ 
- มี การแต่ งตั้ งคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินโครงการ 
ตามภารกิจ 

- มติคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง รายงาน
การประชุมภาควิชา 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

7. หลักการกระจายอํานาจ -มีการมอบอํานาจการบริหารงานของคณบดี ให้
รองคณบดีปฎิบัติงานแทนคณบดี เพื่อให้การ
ดํ า เนินงานของคณะมีความต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ 

- คําสั่งมอบหมายอํานาจหน้าท่ี 

8. หลักนิติธรรม - ยึดถือกฎระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการปฎิบัติงาน 
- ประกาศเกณฑ์การพิจารณาการประเมินการ
ปฏิบัติงานราชการ รอบ 6 เดือน 

- พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- แบบการประเมินการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 

9. หลักความเสมอภาค - บุคลากรของคณะได้รับการปฎิบัติอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียม ตามสิทธิและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
ระเบียบของมหาวิทยาลัย และคณะฯ 
- การคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานและการคัดเลือก

- กฎระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ฯ 
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หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
นักศึกษาใหม่  ด้วยความรู้ความสามารถตาม
หลักเกณฑ์การรับสมัครที่ประกาศอย่างชัดเจน 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ - ช่องทางการสื่อสารกับผู้บริหารคณะ การเข้าพบ
โดยตรง  สื่อ internet 
- มีการประชุมบุคลกรเพื่อหาข้อตกลงในการ
ดําเนินงาน กระบวนงานในส่วนของสํานักงาน
เลขานุการคณะ 

-การนัดหมายทางโทรศัพท์ การประชุม 
Website//www.decorate.su.ac.th 
- รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการ
คณะฯ 

 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 คณะฯ ได้จัดโครงการจัดการความรู้ ที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และกําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 
12/58 ในวันที่ 24 ธ.ค.58 มหีนังสือลงวันที่ 11 ธ.ค.58 เรื่อง แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปี
การศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้เสนอกําหนดแผนการจัดการความรู้ ในด้านการวิจัยและด้าน
การเรียนการสอน ดังนี้ (เอกสาร มศ 5.2.2-1) 

1) ด้านการวิจัย : โครงการจัดการความรู้ร่วมกับฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จัดโครงการจัดการความรู้ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การยื่นขอความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาจากการออกแบบ" ให้แก่คณาจารย์ของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ 
ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษใน
หัวข้อ “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ สิทธิและหน้าที่ของผู้สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ” และคุณเสกสันต์ บุญสุวรรณ ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง อดีตผู้อํานวยการสํานักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษใน
หัวข้อ“พรบ.ลิขสิทธิ์ใหม่ ความแตกต่างของลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์” เมื่อวันที่ 5 พ.ย.58 
(เอกสาร มศ 5.1.5) 

2) ด้านการเรียนการสอน : โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่
คณาจารย์และบุคลากรของคณะ โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการบรรยายและตอบข้อซักถาม โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง บรรยายในหัวข้อการนําเสนอ แนวทาง วิธีการเขียนรายงาน ตามตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร1 การนําเสนอ แนวทาง วิธีการเขียนรายงาน ตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ และอาจารย์ ดร.
ธนาทร เจียรกุล บรรยายในหัวข้อ แบ่งปันประสบการณ์การตรวจการประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร/
คณะวิชา เมื่อวันที่ 21 ม.ค.59 (เอกสาร มศ 5.2.3-2) 

3) เพ่ิมเติม : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 
ให้แก่บุคลากรของคณะฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากคุณสายสมร สุระแสง ผู้อํานวยการสํานักงาน
ประกันคุณภาพและคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร:พ้ืนฐานและ
แนวปฏิบัติของผู้ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมกับแนะนําการใช้งานระบบ CHE 3D 
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และ workshop การกรอกข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรลงในระบบ CHE 3D เมื่อวันที่ 6 
ก.ค.59 (เอกสาร มศ 5.2.3-4) 

 
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 
  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขานุการ  ซึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนประจําปี 
ตามลําดับ ได้กําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเพ่ือประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยสรุปจากความสําเร็จในการดําเนินโครงการสัมมนา
คณาจารย์  และรายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขานุการ  เพ่ือให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่คณะฯ จัดทําเป็น
รายการประเมินผลสําเร็จตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และแจ้ง
มหาวิทยาลัยต่อไป และมีการติดตามผลในส่วนของระดับภาควิชาอีกด้วย (เอกสาร มศ 5.1.6)  

7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมัณฑนศิลป์ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ
และมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
“ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” ซึ่งคณะฯ ใช้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในเป็นกลไกในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องมา
และตั้งแตป่ีการศึกษา 2557 ซึ่งมีประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 กําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยจําแนกเป็น 3 ระดับคือ ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบันนั้น ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ มีระบบการดําเนินงานตามประเด็น
ข้างต้น ต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้ 

 
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 

คณะฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2558 ที่มาจากผลการประเมินคุณภาพฯ ในปีที่ผ่านมา
ตามตัวบ่งชี้ สกอ. (เอกสาร มศ 5.1.7-4) เพ่ือพิจารณาควบคุมผลการดําเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวบ่งชี้ที่คณะฯ 
ต้องการเห็นพัฒนาการในรอบปี ซึ่งมีการกําหนดโครงการ เป้าหมาย จัดสรรงบประมาณ และระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน และมีการติดตามผ่านการรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ที่มีการจัด
วาระตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพฯ (เอกสาร มศ 5.1.7-2) อันเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ และมีการ
รายงานผลประเมินคุณภาพ ในรอบ 6 เดือน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (เอกสาร มศ 5.1.7-7) 

 
2) การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดใน CHE QA Online 

มหาวิทยาลัยกําหนดให้คณะวิชามีการประเมินผลการดําเนินงานประจําปี เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการดําเนินงาน มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน พร้อมทั้งเสนอแนวทาง 
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พัฒนา ในรูปของรายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ (เอกสาร มศ 5.1.7-1) ปีการศึกษา 2558 นี้คณะฯ 
ได้ปรับกระบวนการจัดทํา โดยมอบหมายการเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ให้ผู้ที่มีภาระงานโดยตรง เป็นผู้รับผิดชอบ (เอกสาร มศ 
5.1.7-5, 5.1.7-6, 5.1.7-8) และติดตามการดําเนินงานของคณะทํางานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
(เอกสาร มศ 5.1.7-9) กระทั่งได้ข้อสรุปของข้อมูลที่ครบถ้วนตามระบบ CHE-QA ซึ่งมีผู้รับผิดชอบทั้งในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะวิชา 
 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2558 ภายหลังการรายงานผลการประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย คณะฯ จะได้รับทราบผลทั้งจากการประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะฯ เอง และระดับมหาวิทยาลัย 
(ในส่วนของคณะฯ) ที่จะเป็นข้อมูลสําคัญในการดําเนินการตามระบบกลไกการประกันคุณภาพฯ รอบปีการศึกษาใหม่ 
หน่วยประกันคุณภาพคณะฯ จึงทําการสรุปผลและข้อเสนอแนะเบื้องต้น และทีเ่กิดขึ้นระหว่างปี นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ (เอกสาร มศ 5.1.7-3, 5.1.7-11) เพ่ือพิจารณาผลการประเมินฯ พร้อมรับทราบนโยบาย 
และรายงานความคืบหน้า (เอกสาร มศ 5.1.7-10) รวมถึงประสานงานกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่เก่ียวข้อง
ตามลําดับต่อไป (เอกสาร มศ 5.1.7-12 ถึง 15) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 5.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2554-2563 
มศ 5.1.1-2 การวเิคราะหส์ถานภาพองค์กร SWOT Analysis 
มศ 5.1.1-3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมัณฑนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
มศ 5.1.1-4 รายงานการประชุม กก.คณะฯ ปกีารศึกษา 2558 
มศ 5.1.1-5 บันทึกส่งแผนปฏิบตัิราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559 
มศ 5.1.2-1 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/59 เมื่อวันที่ 19 พ.ค.59 เรื่อง สรุปผลการ

คํานวณต้นทุนผลผลติ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
มศ 5.1.2-2 บันทึกงานการประชุม กองกลาง สนอ.ตลิ่งชัน ลว. 4 ส.ค.59 เรื่อง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มศ 5.1.3 แฟ้มหลักฐานการทํางานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
มศ 5.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
มศ 5.1.5 โครงการจดัการความรู้ คณะมณัฑนศิลป์ ประจําปี 2558 : การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อการยื่นขอความคุ้มครองทรัพยส์ินทางปัญญาจากผลงานการออกแบบ เมื่อวันท่ี 
5 พฤศจิกายน 2558 

มศ 5.1-6 บันทึกส่งแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
มศ 5.1.7-1 รายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน คณะมณัฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2557 และ

รายงานผลการประเมินคณุภาพฯ คณะมณัฑนศลิป์ ประจําปีการศึกษา 2557 (ชุด 2 เล่ม) 
มศ 5.1.7-2 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/58 เมื่อวันที่ 27 ส.ค.58 เรื่อง การจัดทําวาระ

การประชุมฯ ตามองค์ประกอบประเมินคณุภาพการศึกษา 
มศ 5.1.7-3 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/58 เมื่อวันท่ี 8 ก.ย.

58 (เสนอคณบดีก่อนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันท่ี 9 ก.ย.58) 
มศ 5.1.7-4 แผนพัฒนาคุณภาพฯ ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (บันทึก

แจ้งมหาวิทยาลัย 5 ต.ค.58) 
มศ 5.1.7-5 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/58 เมื่อวันที่ 26 พ.ย.58 เรื่อง การจัดเก็บ

ข้อมูลตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ ปีการศกึษา 2558 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 5.1.7-6 การประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ เมื่อวันที่ 19 ก.พ.59 (เอกสารการ

ดําเนินงาน) 
มศ 5.1.7-7 การติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ ปีการศึกษา 

2558 รอบท่ี 1 (บันทึกแจ้งมหาวิทยาลัย 16 ก.พ.59) 
มศ 5.1.7-8 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/59 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.59 เรื่อง ประมาณการ

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจาํ 
มศ 5.1.7-9 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/59 เมื่อวันท่ี 24 มี.ค.59 เรื่อง รายงานการ

ประชุมผูร้ับผดิชอบตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ 
มศ 5.1.7-10 ผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพคณะฯ ปีการศึกษา 2558 รอบ 9 

เดือน (บันทึกแจ้งมหาวิทยาลัย 10 พ.ค.59) 
มศ 5.1.7-11 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/59 เมื่อวันท่ี 19 พ.ค.59 เรื่อง สรุปผลการ

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พ.ค.59 (เอกสารการ
ดําเนินงาน) 

มศ 5.1.7-12 การรวบรวมข้อมูลจากผู้รบัผิดชอบตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ (บันทึกลงวันท่ี 22 ก.ค.59) 
มศ 5.1.7-13 ข้อมูล Username และ Password ผู้ใช้งานฐานข้อมูลด้านประกันคณุภาพ CHE-3D 
มศ 5.1.7-14 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร และคณะวิชาตามตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพภายใน (สกอ.) ปี

การศึกษา 2558 (E-mail แจ้งมหาวิทยาลัย 26 ส.ค.59) 
มศ 5.1.7-15 การเตรียมการประเมินคณุภาพภายใน คณะมณัฑนศลิป์ ปีการศึกษา 2558 (เอกสารการดําเนินงาน) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

3 - 4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

2 มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

  

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

  

5 นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่  1 การกํากับ
มาตรฐาน 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :   4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :   5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 6 ข้อ      ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : 6 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

คณะมัณฑนศิลป์ มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เดิมจากผู้แทนภาควิชา เป็นผู้แทน 
หลักสูตรครบถ้วน โดยทุกขั้นตอนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับคณะฯ และภาควิชาที่หลักสูตรนั้นๆ 
สังกัด จากการเสนอรายชื่อของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยคําสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพที่เป็นผู้แทนจากหลักสูตร ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 28 ต.ค.59 (เอกสาร มศ 5.2.1-2) ประชุมครั้งแรกเม่ือวันที่ 29 
ก.ย.59 โดยมีวาระหลักเก่ียวกับการพิจารณาผลประเมินในปีที่ผ่านมา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปฏิทินการ
ดําเนินงานสําหรับปีการศึกษาถัดไป (เอกสาร มศ 5.2.1-3) 
 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในข้อที่ 1 มีการรายงานผลการติดตามการ
ดําเนินงาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาความคืบหน้าเป็นระยะ และดําเนินงานตามมติฯ 
(เอกสาร มศ 5.2.2-1 ถึง 2) 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

จากผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้ปรับปรุงการสนับสนุนด้านบุคลากร ในการดําเนินการของ
หลักสูตรสังกัดภาควิชาที่มีเจ้าหน้าที่ธุรการประจําอยู่ สําหรับหลักสูตรในสังกัดภาควิชาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ คณะฯ ได้
มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนกลางช่วยดําเนินงาน ให้ครบถ้วนทุกหลักสูตร นอกจากนี้ ยังใช้กระบวนการจัดการความรู้ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพฯ (เอกสาร มศ 5.2.3-1) 
ผ่านโครงการ 3 เรื่อง ได้แก่ 

1) โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 21 ม.ค.59 
จํานวนผู้เข้าร่วม 97 คน ระดับความพึงพอใจ 3.97 คิดเป็นร้อยละ 90.33 (เอกสาร มศ 5.2.3-2) 

2) โครงการสัมมนาคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจําปี 2559 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา และ
การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 28-29 มิ.ย.
59 จํานวนผู้เข้าร่วม 61 คน ระดับความพึงพอใจ 3.95 คิดเป็นร้อยละ 95.94 (เอกสาร มศ 5.2.3-3) 

3) การอบรมผู้ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 6 ก.ค.59 
จํานวนผู้เข้าร่วม 14 คน ประเมินความพึงพอใจโดยสํานักงานประกันคุณภาพฯ (เอกสาร มศ 5.2.3-4) 
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4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณา 

ปฏิทินของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปีการศึกษา 2557 ได้กําหนดช่วงเวลาให้คณะวิชาจัดประเมินคุณภาพ
หลักสูตร และระดับคณะ เทียบกับระยะเวลาดําเนินงานจริงของคณะมัณฑนศิลป์ ดังนี้ 

กําหนดจัดประเมิน 
ปฏิทินของมหาวิทยาลัย 
(เอกสาร มศ 5.2.1-1) 

การดําเนินงานของคณะฯ 
(เอกสาร มศ 5.1.7-1) 

ระดับหลักสูตร 24 ก.ค.-7 ส.ค.58 6-7 ส.ค.58 
ระดับคณะวิชา 10-30 ส.ค.58 26 ส.ค.58 

โดยรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจําคณะฯ พิจารณา (เอกสาร มศ 5.2.1-3 วาระท่ี 2.1 และ 2.2) 
 
ในปีการศึกษา 2558 ปฏิทินของมหาวิทยาลัย กําหนดช่วงเวลาให้คณะวิชาจัดประเมินคุณภาพหลักสูตร และ

ระดับคณะ เทียบกับระยะเวลาดําเนินงานจริงของคณะมัณฑนศิลป์ ดังนี้ 

กําหนดจัดประเมิน 
ปฏิทินของมหาวิทยาลัย 
(เอกสาร มศ 5.1.7-11) 

การดําเนินงานของคณะฯ 
(เอกสาร มศ 5.2.4-1) 

ระดับหลักสูตร 25 ก.ค.- 15 ส.ค.59 29 ก.ค., 1, 4-5, 11 ส.ค.59 
ระดับคณะวิชา 16 ส.ค.-2 ก.ย.59 1 ก.ย.59 

โดยมีการรายงานความคืบหน้าที่สําคัญเป็นระยะๆ  (เอกสาร มศ 5.2.4-2) และอยู่ระหว่างรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให้ครบทุกหลักสูตร (เอกสาร มศ 5.2.4-2 ถึง 5) 

 
5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง 

จากปัญหาของการประเมินหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา คณาจารย์และคณะทํางานได้นําผลและ
ข้อเสนอแนะจากการรายงานด้วยวาจา เข้าสู่ที่ประชุมภาควิชาและท่ีประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น 
(เอกสาร มศ 5.2.5-1) หารือแนวทางแก้ไข เพ่ือให้การดําเนินงานนี้ คณะฯ ได้รับข้อมูลที่สามารถนําปรับปรุงหลักสูตร
อย่างเต็มที่ โดยไม่มีอุปสรรค ดังจะเห็นได้จากสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในปีการศึกษา 2558 ที่
ให้แนวทางถือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพและการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ทุกหลักสูตรของคณะมัณฑนศิลป์มีผลการประเมินคุณภาพผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ตาม
รายละเอียดดังแสดงในหลักฐาน (เอกสาร มศ 5.2.4-3 ถึง 4) และ (เอกสาร มศ 5.2.6-1) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 5.2.1-1 บันทึกสํานักงานประกันคณุภาพฯ ทบทวนแนวทางปฏิบัติ การประกันคุณภาพฯ ภายใน มหาวิทยาลยั

ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 ลว. 22 มิ.ย.58 
มศ 5.2.1-2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ชุดผู้แทนหลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2558 

(เอกสารการดําเนินงาน) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 5.2.1-3 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ชุดผู้แทนหลักสูตร เมื่อวันท่ี 29 ก.ย.58 (เอกสารการ

ดําเนินงาน) 
มศ 5.2.2-1 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 12/58 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.58 เรื่อง สรุปผลจากการ

ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 
มศ 5.2.2-2 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/59 เมื่อวันท่ี 24 มี.ค.59 เรื่อง แผนพัฒนา

คุณภาพฯ ตามผลการประเมินระดับหลักสูตร (ตัวอย่าง หลักสตูรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต
ศิลปศึกษา) 

มศ 5.2.3-1 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 12/58 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.58 เรื่อง แผนการจัดการ
ความรู้คณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ 2559 

มศ 5.2.3-2 โครงการจดัการความรู้ เรื่อง การเขียนรายงานการประกันคณุภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 21 ม.ค.59  
(เอกสารการดําเนินงาน) 

มศ 5.2.3-3 โครงการสัมมนาคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจาํปี 2559 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา และ
การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เมื่อวันท่ี 28-29 
มิ.ย.59 (เอกสารการดําเนินงาน) 

มศ 5.2.3-4 การอบรมผู้ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ ระดับหลักสูตร เมื่อวันท่ี 6 ก.ค.59 
(เอกสารการดําเนินงาน) 

มศ 5.2.4-1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ชุดผู้แทนหลักสูตร เมื่อวันท่ี 9 มิ.ย.59 (เอกสารการ
ดําเนินงาน) 

มศ 5.2.4-2 สรุปผลการทาบทามคณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ ระดบัหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (บันทึกเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 22 มิ.ย.59) 

มศ 5.2.4-3 การเตรียมการประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2558 คณะมัณฑนศลิป์ (เอกสาร
การดําเนินงาน) 

มศ 5.2.4-4 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2558 (ตัวอย่าง หลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์, ศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบ) 

มศ 5.2.4-5 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2558 (รอหน่วยประกันฯ ตรวจ 
หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์, สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย) 

มศ 5.2.5-1 แฟ้มรายงานการประชุมภาควิชา และรายงานการประชุมหัวหน้างาน ปีการศึกษา 2558 
มศ 5.2.6-1 แฟ้มรายงานผลดําเนินการหลักสูตร (มคอ.7) คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 
5.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 
5.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
10.00/ 2  = 5.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 
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ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะฯ อย่างชัดเจน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่สําคัญของ
คณะฯ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ภาควิชาที่มีศักยภาพและความพร้อมควรพิจารณาอัตรากําลังสําหรับเจ้าหน้าที่หรือเลขานุการประจํา
หลักสูตรในสังกัด เพ่ือความคล่องตัวในการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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บทท่ี 3 
ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมิน 
 
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพฯ คณะมัณฑนศิลป์ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของคณะฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูร
โดยรวม 3.01 

37.27 
3.39 3.39 

11 
ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

22.95 
22 

24.44 1.53 
90 

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

44.81 
41 

45.56 2.85 
90 

ตัวบ่งช้ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจํานวนอาจารยป์ระจํา 

< 20% 
(เกณฑ์ 1 : 8) 

1,073.12 49.04% 
(1 : 11.92) 

0 
90 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิยัและงาน
สร้างสรรค ์

79,392.80 
13,255,000 

150,625 5.00 
90-2 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจาํ
และนักวิจัย 

40 
121 

134.44 5.00 
90 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 

องคประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

7 ข้อ  7 ข้อ 5.00 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ  7 ข้อ 5.00 
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ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพฯ คณะมัณฑนศิลป์ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของคณะฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ   4.06 ด ี

 
ตารางท่ี 3.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

องค์ 
ประกอบ

ที ่
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

3.51–4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1  6 1.46 5.00 3.39 2.96 พอใช้ 
2  3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3  1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4  1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5  2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม  13 2.35 5.00 4.20 4.06 ดี 
ผลการประเมิน  ต้องปรับปรุง ดีมาก ด ี   
 
ทิศทางการพัฒนา 

3.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 
คณะฯ มีประเด็นที่จะต้องดําเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

 
ตารางที ่3.3 เป้าหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
พิจารณาแนวทางปรับปรุงแก้ไขผลดําเนินการตาม
ตัวบ่งช้ี เฉพาะที่ต่ํากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
    

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 

ตารางที่ 3.4 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

การส่งเสริมการจัดทําผลงานเพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการ และการสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อใน
วุฒิที่สูงขึ้น 

   

 



สว่นที่ 1 :     รายละเอียดเก่ียวกับผู้ใหข้อ้มลู
แหล่งข้อมลู
คณะวิชา / หนว่ยงาน
ผู้ใหข้้อมลู หนว่ยประกนัคุณภาพการศึกษา คณะมณัฑนศิลป์
เบอร์ติดต่อ/E-mail
วันที่กรอกข้อมลู
ความเชื่อมโยง

สว่นที่ 2 :     ตารางกรอกขอ้มลู
1)  ตารางสรุปตวับง่ชี้/ตวัชี้วัด 

อาจารยป์ระจ า นักวิจยัประจ า รวม
งบประมาณ

แผ่นดนิ
เงินรายได้

มณัฑนศิลป์ 88.0 0.0 88.0 995,000.00 710,000.00 11,550,000 13,255,000 150,625.00

(ลาศึกษาต่อ 2 คน) 5.00

หมายเหตุ  จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า ใหน้บัตามปกีารศึกษา 2558 ไมน่บัรวมผู้ลาศึกษาต่อ (คะแนนจริง) 7.53

จ านวนเงินใช้วิธีการนบั ตามมติที่ประชุมฯ วันที่ 6 พ.ค.53
ปฏบิติังานจริงต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป = 1 คน        /        ต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไมถ่ึง 9 เดือน = 0.5 คน     /       ต่ ากว่า 6 เดือน = 0  คน

เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ภายใน
และภายนอกสถาบนัตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าและ

นักวิจยัประจ า ปงีบประมาณ พ .ศ.2559

ตารางเก็บขอ้มลูมาตรฐานดา้นงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์
ตวับง่ชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจยัประจ า 

คณะมณัฑนศิลป์

034-270-413 ภายใน 26314  

สกอ. (ตัวบง่ชี้ที่ 2.2 : เงินสนบัสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า )

ตัวบง่ชี้ที่ 2.2  เงินสนบัสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า ปงีบประมาณ พ.ศ 2559 (1 ต.ค.58-30 ก.ย.59)

คะแนน 5 = 100,000 บาท/คน

คณะวิชา/หน่วยงาน

จ านวนอาจารยป์ระจ า และนักวิจยัประจ า ที่
ปฎบิตังิานจริง (ไมนั่บรวมผู้ลาศึกษาตอ่) ปี

การศึกษา 2558
    จ านวนเงินสนับสนุนภายในสถาบนั                                               

จ านวนเงิน
สนับสนุนภายนอก

สถาบนั
รวม
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2) ตารางประกอบ ตวับง่ชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจยัประจ า ปงีบประมาณ พ .ศ.2559 (1 ต.ค.58-30 ก.ย.59)
ตารางที่ 1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ภายในสถาบนั

ทั้งโครงการ หารสดัสว่นแลว้ ทั้งโครงการ
หารสดัสว่น

แลว้

1 โครงการศึกษารูปแบบเคร่ืองจกัสานและวถิี
ชีวติริมน้้าท่าจนี เพือ่สร้างสรรค์งานประยกุต
ศิลป์ เร่ือง วถิีชีวติริมน้้าด้ังเดิมในมุมมองใหม่ 
(ระยะเวลาท้าการวจิยั 1 ป)ี

อาจารยอ์ิทธพิล วมิลศิลป์ ประยกุต์ 
(ถ่ายทอด
เทคโนโลย)ี

2557 10 ก.ย.58-9 ก.ย.59 442,800 405,900

2 เคร่ืองประดับแห่งการเจริฐมรณานุสติ อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ (25%)
อ.วนิิตา คงประดิษฐ์ (25%)
อ.ดร.วรรณวภิา สุเนต์ตา (25%)
ผศ.ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ์ (25%)

ประยกุต์ 2558 
(คณะฯ)

มี.ค.58-มี.ค.59 100,000 41,666.67

3 การออกแบบเลขนศิลป์ส่ิงแวดล้อมเพือ่
เสริมสร้างภาพลักษณ์วดัไทย (ระยะเวลาท้า
การวจิยั 1 ป)ี

อ.อนุชา โสภาคยว์จิติร์ ประยกุต์ 
(ถ่ายทอด
เทคโนโลย)ี

2558 30 มี.ค.58-29 มี.ค.
59

402,500 201,250

4 โครงการวจิยัและพัฒนาคุณสมบัติของยาสี
ร้อนขึ้นของประเทศไทยและต่อยอด สู่งาน
เคร่ืองประดับ (โครงการต่อเนื่อง 2 ปี ปีนี้เป็น
ปีที่ 2) (ระยะเวลาท้าการวจิยั 1 ป)ี

อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช 
(50%) 
ผศ.ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ์ (20%) 
อ.ชาติชาย คันธกิ (20%)
ดร.เอกรัฐ มีชูวาศ (10% กรม
วทิยาศาสตร์บริการ)

ประยกุต์ 
(ถ่ายทอด
เทคโนโลย)ี

2558 21 ส.ค.58-20 ส.ค.59 437,500 364,583.33

5 พิพิธภัณฑ์มีชีวติ : อารยะสถาปัตย ์เพือ่
คุณภาพชีวติที่ดีของผู้สูงอายแุละคนพิการ 
(ระยะเวลาท้าการวจิยั 1 ป)ี

รศ.ดร.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร (70%) 
ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง (30%)

ประยกุต์ 
(ถ่ายทอด
เทคโนโลย)ี

2558 24 ก.ย.58-23 ก.ย.59 808,500 741,125

จ านวนงบประมาณแผ่นดนิ จ านวนเงินรายได้

ล าดบัที่ ชื่องานวิจยั/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้ท าวิจยั/งานสร้างสรรค์  

(โปรดระบุ สดัสว่น % ที่ท าวิจยั 
(ถ้ามี)  และหน่วยงานที่สงักัด)

ประเภท
การวิจยั

ปงีบประมาณ
ที่ไดร้ับการ

จดัสรร

ระยะเวลา
เริ่มตน้-สิ้นสดุ 
(ตามใบสญัญา

รับทนุ)
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ทั้งโครงการ หารสดัสว่นแลว้ ทั้งโครงการ
หารสดัสว่น

แลว้

จ านวนงบประมาณแผ่นดนิ จ านวนเงินรายได้

ล าดบัที่ ชื่องานวิจยั/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้ท าวิจยั/งานสร้างสรรค์  

(โปรดระบุ สดัสว่น % ที่ท าวิจยั 
(ถ้ามี)  และหน่วยงานที่สงักัด)

ประเภท
การวิจยั

ปงีบประมาณ
ที่ไดร้ับการ

จดัสรร

ระยะเวลา
เริ่มตน้-สิ้นสดุ 
(ตามใบสญัญา

รับทนุ)

6 โครงการส้ารวจเชิงวเิคราะห์ศิลปะพืน้บ้าน
จงัหวดันครศรีธรรมราชเพือ่การพัฒนา
รูปแบบหัตถกรรมไทยร่วมสมัย

อ.อานุภาพ จนัทรัมพร (40%)
อ.สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ (30%)
อ.เกษร ผลจ้านงค์ (40%)

ประยกุต์ 2558 
(คณะฯ)

พ.ค.58-เม.ย.59 100,000 58,333.33

7 โครงการออกแบบชุดสีจากลวดลายผ้าทอ
อีสานผ่านเทคนิคเคร่ืองเคลือบ

ผศ.ดร.น้้าฝน ไล่สัตรูไกล (50%)
ผศ.ศุภกา ปาลเปรม (25%)
อ.วรุษา อุตระ (25%)

ประยกุต์ 2558 
(คณะฯ)

พ.ค.58-เม.ย.59 150,000 87,500

8 การศึกษาวจิยัชนวนหล่อโลหะรูปทรงเกลียว
เพือ่เพิม่คุณภาพเคร่ืองประดับ (ระยะเวลาท้า
การวจิยั 1 ป)ี

ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล ประยกุต์ 2559 25 ธ.ค.58-24 ธ.ค.59 250,000 208,333.33

9 ภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิส้าหรับ
สภาพแวดล้อมที่ใช้การระบายอากาศโดยวธิี
ธรรมชาติภายในศูนยน์ันทนาการส้าหรับ
ผู้สูงอาย ุ (ระยะเวลาท้าการวจิยั 1 ป)ี

อ.ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล (60%)
รศ.ดร.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร (30%)
อ.กิ่งกาญจน์ พิจกัขณา (ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 10%)

ประยกุต์ 2559 24 ธ.ค.58-23 ธ.ค.59 245,000 204,166.67

10 โครงการวจิยัและออกแบบจกัรยานส้าหรับ
ชีวติสัญจรในเมือง (กรณีศึกษา : 
กรุงเทพมหานคร) (ระยะเวลาท้าการวจิยั 1 ป)ี

อ.ปิติ คุปตะวาทิน ประยกุต์ 2559 6 ม.ค.59-5 ม.ค.60 250,000 187,500

11 โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ SMEs
 ไทยสู่ระดับสากล (ระยะเวลาท้าการวจิยั 1 ป)ี

อ.ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจนิดา ประยกุต์ 2559 28 ธ.ค.58-27 ธ.ค.59 250,000 208,333.33

12 โครงการจดัท้าต้ารา/ คู่มือเพือ่รวบรวมวสัดุ
ต่างๆ ส้าหรับงานแฟชั่น

คณาจารยภ์าควชิาการออกแบบเคร่ือง
แต่งกาย

พืน้ฐาน 2558
(คณะฯ)

พ.ค.58-เม.ย.59 300,000 225,000
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ทั้งโครงการ หารสดัสว่นแลว้ ทั้งโครงการ
หารสดัสว่น

แลว้

จ านวนงบประมาณแผ่นดนิ จ านวนเงินรายได้

ล าดบัที่ ชื่องานวิจยั/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้ท าวิจยั/งานสร้างสรรค์  

(โปรดระบุ สดัสว่น % ที่ท าวิจยั 
(ถ้ามี)  และหน่วยงานที่สงักัด)

ประเภท
การวิจยั

ปงีบประมาณ
ที่ไดร้ับการ

จดัสรร

ระยะเวลา
เริ่มตน้-สิ้นสดุ 
(ตามใบสญัญา

รับทนุ)

13 การพัฒนาการเรียนการสอนอยา่งสร้างสรรค์ 
(CBL-Creative Based Learning) ภายใต้
นวตักรรมการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการผ่าน
การสอนแบบกรณีศึกษาและการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Case based and Co-operative 
based integration)

อ.ดร.ภูริต โสภนคณาภรณ์ พัฒนาเชิง
ทดลอง

2557
(คณะฯ)

1 ส.ค.58-31 ก.ค.59 50,000 41,666.67

14 การศึกษาทดลองเพือ่สร้างสรรค์เคร่ืองจกัร
หล่อโลหะพร้อมระบบ Induction ส้าหรับนัก
ออกแบบเคร่ืองประดับไทย

ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล (50%)
นายปิติพงศ์ ยิม้เจริญ (50%)

ประยกุต์ 2558
(คณะฯ)

31 ส.ค.58-30 ส.ค.59 100,000 91,666.67

15 การจดัการความรู้ในสาขานวตักรรมการ
ออกแบบประสบการณ์สร้างสรรค์ ระยะที่ 1 
บ่งชี้ แสวงหา สร้างและจดัความรู้ให้เป็นระบบ

ผศ.ดร.วฒันพันธุ์ ครุฑะเสน (50%)
อ.ดร.ยอดขวญั สวสัดี (50%)

ประยกุต์ 2558
(คณะฯ)

31 ส.ค.58-30 ส.ค.59 70,000 64,166.67

16 ทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey: 
ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย

รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี (55%)
รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร (15%)
นายกรกต อารมยดี์ (15%) นศ.ป.เอก)
นายธรีะพงษ์ ธรรมเจริญ (15%) นศ.ป.
โท)

พืน้ฐาน 2559
(คณะฯ)

ก.พ.59-ม.ค.60 100,000 66,666.67

17 โครงการออกแบบโครงสร้างบรรจภุัณฑ์
กระดาษแบบพับแบนราบได้เชิงสร้างสรรค์ 
พร้อมรวบรวมจดัท้าเป็นหนังสือเผยแพร่
ส้าหรับนักศึกษาและนักออกแบบ ประจ้าปี 
2559

ผศ.อินทิรา นาควชัระ (55%)
ผศ.ดร.ปฐว ีศรีโสภา (15%)
อ.ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจนิดา (15%)
อ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์ (15%)

พัฒนาเชิง
ทดลอง

2559
(คณะฯ)

ก.พ.59-ม.ค.60 100,000 66,666.67
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ทั้งโครงการ หารสดัสว่นแลว้ ทั้งโครงการ
หารสดัสว่น

แลว้

จ านวนงบประมาณแผ่นดนิ จ านวนเงินรายได้

ล าดบัที่ ชื่องานวิจยั/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้ท าวิจยั/งานสร้างสรรค์  

(โปรดระบุ สดัสว่น % ที่ท าวิจยั 
(ถ้ามี)  และหน่วยงานที่สงักัด)

ประเภท
การวิจยั

ปงีบประมาณ
ที่ไดร้ับการ

จดัสรร

ระยะเวลา
เริ่มตน้-สิ้นสดุ 
(ตามใบสญัญา

รับทนุ)

18 โครงการวจิยัเพือ่จดัท้าต้ารา เร่ือง “ศิลปะ
ตะวนัตก : จากอารยธรรมโบราณถึงหลัง
สมัยใหม”่

ผศ.ดร.วรรณวภิา สุเนต์ตา พืน้ฐาน 2559
(คณะฯ)

ก.พ.59-ม.ค.60 100,000 66,666.67

19 โครงการวจิยั เร่ือง เหรียญ : โลหะประดับชีวติ ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม (10%)
อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ (10%)
ผศ.ดร.วรรณวภิา สุเนต์ตา (10%)
ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย (10%)
อ.ภูษิต รัตนภานพ (10%)
อ.ชาติชาย คันธกิ (10%)
อ.ทวศัีกด์ิ มูลสวสัด์ิ (10%)
รศ.ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ์ (10%)
ผศ.ดร.วรีวฒัน์ สิริเวสมาศ (10%)
อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช 
(10%)

พัฒนาเชิง
ทดลอง

2559
(คณะฯ)

ก.พ.-พ.ย.59 120,000 96,000

20 โครงการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ดอกบัวบูชา 
2550 - 2559”

ผศ.สุพจน์ สิงห์สาย งาน
สร้างสรรค์

2559
(คณะฯ)

ก.พ.59-ม.ค.60 100,000 66,666.67

21 โครงการส่งเสริมการวจิยัและการจดัการองค์
ความรู้เร่ืองเอกลักษณ์เคร่ืองประดับไทยร่วม
สมัยเพือ่สร้างนวตักรรมการเรียนรู้แก่
วงการอัญมณีและเคร่ืองประดับ รวมทั้งเกิด
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับเวที
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ช่วงที่ 3 : หลัง
สมัยใหม่ไทยก้าวหน้า

รศ.ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ์ พืน้ฐาน 2559
(คณะฯ)

มี.ค.59-ก.พ.60 50,000 29,166.67
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ทั้งโครงการ หารสดัสว่นแลว้ ทั้งโครงการ
หารสดัสว่น

แลว้

จ านวนงบประมาณแผ่นดนิ จ านวนเงินรายได้

ล าดบัที่ ชื่องานวิจยั/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้ท าวิจยั/งานสร้างสรรค์  

(โปรดระบุ สดัสว่น % ที่ท าวิจยั 
(ถ้ามี)  และหน่วยงานที่สงักัด)

ประเภท
การวิจยั

ปงีบประมาณ
ที่ไดร้ับการ

จดัสรร

ระยะเวลา
เริ่มตน้-สิ้นสดุ 
(ตามใบสญัญา

รับทนุ)

22 เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผ่านแรงบันดาล
ใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1)

รศ.ปรีชา ปัน้กล้่า (20%)
ผศ.ดร.วฒันพันธุ์ ครุฑะเสน (20%)
รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร (20%)
รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร (20%)
อ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์ (20%)

ประยกุต์ 2559
(คณะฯ)

พ.ค.59-เม.ย.60 60,000 25,000

23 หลักการพืน้ฐานของวธิวีจิยัในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวธิกีารสอนและ
ผลลัพธข์องบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
ศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวทิยาลัยศิลปากร

ศ.เอกชาติ จนัอุไรรัตน์ (30%)
รศ.สน สีมาตรัง (10%)
รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี (10%)
ผศ.ดร.น้้าฝน ไล่สัตรูไกล (10%)
ผศ.ดร.จริวฒัน์ วงศ์พันธเุศรษฐ์ (10%)
ผศ.ดร.วรีวฒัน์ สิริเวสมาศ (10%)
อ.ดร.ยอดขวญั สวสัดี (10%)
อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต (10%)

พืน้ฐาน 2559
(คณะฯ)

เม.ย.59-มี.ค.60 60,000 30,000

24 นวตักรรมการจดัการเรียนการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญบนพืน้ฐานแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อ.ดร.ชนินทร สุขเจริญ พืน้ฐาน 2559
(คณะฯ)

11 เม.ย.59-31 มี.ค.
60

20,000 10,000

รวมงบประมาณ 2,521,191.67 1,066,833.33
รวมงบประมาณทัง้หมด งบประมาณแผ่นดนิ 2,521,191.67  บาท    เงินรายได้ 1,066,833.33 บาท รวมงบภายใน 3,588,025.00 บาท
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2) ตารางประกอบ ตวับง่ชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจยัประจ า ปงีบประมาณ พ .ศ.2559 (1 ต.ค.58-30 ก.ย.59)

ตารางที่ 2 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบนั

ทั้งโครงการ หารสดัสว่นแลว้

1 การออกแบบภายในโรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้้า
เจา้พระยา : ศิลปวฒันธรรมไทยและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่มีผลต่อการส่งเสริมท่องเที่ยวไทย 
(ระยะเวลาท้าการวจิยั 1 ป)ี

ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง (25%)
รศ.ดร.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร (25%)
รศ.นพพร ววิรรธกะ (25%)
อ.ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล (25%)

ประยกุต์ 2558 2 เม.ย.58-1 เม.ย.59 688,800 344,400 ส้านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
(มหาวทิยาลัยวจิยัแห่งชาติ)

2 ที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานจา้งปรับปรุง
และตกแต่งภายในอาคารวทิยทัศน์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช (ม.สุโขทัยธรร
มาธริาชวา่จา้งให้ท้า)

มหาวทิยาลัยศิลปากร โดยคณะมัณฑนศิลป์ ประยกุต์ 2558 6 ก.ค.-3 พ.ย.58 1,310,000 327,500 มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับจากเส้นใย
กล้วย

รศ.ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ์ พัฒนาเชิง
ทดลอง

2559 20 ธ.ค.58-19 พ.ค.59 150,000 150,000 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมไทย

4 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จาก
มรดกทางศิลปวฒันธรรม กรณีศึกษา : 
โบราณวตัถุชิ้นเยีย่มในประเทศไทย

อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์
อ.ดร.ยอดขวญั สวสัดี  และ
อาจารยภ์าควชิาออกแบบผลิตภัณฑ์

2559 19 พ.ค.-19 ต.ค.59 3,000,000 2,400,000 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรม
ศิลปากร

5 การสร้างสรรค์ผลงานด้านสถาปัตยกรรมและ
การตกแต่งภายใน Himawari Hotel 
Apartment กรุงพนมเปญ

ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง 2559 19 พ.ค.-30 ก.ย.59 4,400,000 4,400,000 Himawari Group (Singapore)

6 ที่ปรึกษาการออกแบบวจิยัสร้างสรรค์ 
โครงการของบริษัท Ideal One จ้ากัด

ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง 2559 8 พ.ย.58-30 ก.ย.59 4,000,000 4,000,000 บริษัท Ideal One จ้ากัด (8 
โครงการยอ่ย)

รวมงบประมาณ 11,621,900
รวมงบประมาณทั้งหมด รวมเงินภายนอก 11,621,900 บาท

จ านวนงบประมาณจากแหลง่ทนุ
ภายนอก

ชื่อแหลง่ทนุภายนอก
ล าดบั

ที่
ชื่องานวิจยั/งานสร้างสรรค์

ชื่อผู้ท าวิจยั/งานสร้างสรรค์  
(โปรดระบุ สดัสว่น % ที่ท าวิจยั 
(ถ้ามี)  และหน่วยงานที่สงักัด)

ประเภท
การวิจยั

ปงีบประมาณ
ที่ไดร้ับการ

จดัสรร

ระยะเวลา
เริ่มตน้-สิ้นสดุ 
(ตามใบสญัญา

รับทนุ)
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ส่วนที่ 1 :     รายละเอียดเก่ียวกับผู้ให้ข้อมูล

ส่วนที่ 2 :     ตารางกรอกข้อมูล

ประเภทการตีพิมพ์ เผยแพร่ น้้าหนัก จ้านวน
ผลรวมถ่วง

น้้าหนัก

1.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20 3 0.60

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20 3 0.60

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40 1 0.40

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40 2 0.80

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูลตามประกาศของ
 ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบฯ

0.40 0.00

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูลตาม
ประกาศของ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบฯ

0.40 0.00

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 0.00

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2) 0.60 2 1.20

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2) 0.60 0.00

4.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูลตาม
ประกาศของ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบฯ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list รายชื่อวารสารสุ่มเสี่ยงที่ไม่ควร
ไปตีพิมพ์)

0.80 0.00

4.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูลตาม
ประกาศของ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบฯ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list รายชื่อวารสารสุ่มเสี่ยงที่ไม่ควร
ไปตีพิมพ์)

0.80 0.00

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1) 0.80 0.00

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1) 0.80 0.00

5.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ พ.ศ.2556

1.00 0.00

วันที่กรอกข้อมูล   :

ความเชื่อมโยง  :  สกอ. ระดับคณะและระดับสถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัย
ประจ้าปี พ.ศ. 2558  (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)

ตารางเก็บข้อมูลมาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัย

แหล่งข้อมูล     :

คณะวิชา / หน่วยงาน   : คณะมัณฑนศิลป์

ผู้ให้ข้อมูล    :  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์

เบอร์ติดต่อ/E-mail    :  034-270-413 ภายใน 26314

112



ประเภทการตีพิมพ์ เผยแพร่ น้้าหนัก จ้านวน
ผลรวมถ่วง

น้้าหนัก

5.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ พ.ศ.2556

1.00 0.00

5.3. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 35 35.00

5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 0.00

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00 0.00

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00 0.00

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 1 1.00

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

1.00 4 4.00

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online 0.20 6 1.20

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 27 10.80

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 4 2.40

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 60 48.00

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 15 15.00

รวมจ้านวนและผลรวมถ่วงน้้าหนัก 163 121.00

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด ตามปีการศึกษา 2558
ปฏิบัติงาน

จริง
ลาศึกษาต่อ

รวมอาจารย์/
นักวิจัยประจ า

อาจารย์ประจ า 88.0 2.0 90.0

นักวิจัยประจ า 0.0

รวมจ้านวนอาจารย์/นักวิจัย ประจ้า 88.0 2.0 90.0

134.44

5.00

ปฏิบัติงานจริงต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป = 1 คน        /        ต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน = 0.5 คน     /       ต่ ากว่า 6 เดือน = 0  คน

คะแนนผลรวมถ่วงน้้าหนัก

เทียบกับคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40

นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีสัญญา
การจ้างทั้งปีการศึกษา

วิธีการนับ  ให้นับจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ ตามปีการศึกษา 2558  ส่วนผลงานให้นับตามปี พ.ศ.2558
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ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

(0.20) (0.40)

1 2 Creative Living Through Art อ.ดร.ชนินทร สุขเจริญ The 4th International Conference of Culture, 
Biography & Lifelong Learning ณ Busan U. 
สาธารณรัฐเกาหลี (19-23 มี.ค.58)

0.40

2 1 การศึกษาและวเิคราะห์รูปแบบและกระบวนการผลิต
เคร่ืองประดับเงินบ้านเขวาสิรินทร์

อ.ทวศัีกด์ิ มูลสวสัด์ิ นิทรรศการชื่อผลงาน ตามค าเชิญของ The Australian 
National University และ Canberra Grammar 
School,New South Wales, ออสเตรเลีย 6-30 มี.ค.58

0.40

3 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม : 
การออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักรับรองและภูมิ
ทัศน์ในอุทยานแห่งชาติ ประเทศไทย

รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร การประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจิยัและสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวจิยัและสร้างสรรค์ 
คร้ังที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป"์ 12-13 ก.พ.58 0.20

4 2 โครงข่ายสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทางด้วยรถ
ประจ าทางสาธารณะส าหรับคนที่มีความพิการ
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ 
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
และสถาบันการศึกษา 11 แห่ง

ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
อ.สัญญา สุขพูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่น าเสนอผลการศึกษาและ
ส ารวจเส้นทางเดินรถประจ าทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
 (NGV) ชานต่ า และพิธส่ีงมอบรายงานผลการศึกษา 20 
ส.ค.58 0.20

5 1 การน าเสนอผลงานวจิยัจากโครงการวจิยัและพัฒนา
วตัถุดิบภายในประเทศเพือ่การผลิตยาสีร้อนส าหรับ
งานเคร่ืองประดับ (Oral Presentation)

อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช การประชุมวชิาการ IGC Annual Meeting Bangkok 
2015 (20-23 ก.ย.58)

0.20

ชื่อเจา้ของผลงานและผู้ร่วม

2) ตารางประกอบ ตวับง่ชี้ที่ 2.3 สกอ. ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั
ตารางที่ 1  บทความวิจยัหรือบทความวิชาการ ฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) ที่ไดร้ับการตพิีมพ์สบืเน่ืองจากการประชมุวิชาการ ประจ าป ีพ.ศ. 2558 (ขอ้มลูตั้งแต ่1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)

ชื่อการประชมุวิชาการ วัน-เดอืน-ป ีสถานที/่
จงัหวัด/ประเทศที่จดั เลขหน้า ไมน่บัซ้ า แมว้่า
บทความนั้นจะได้รับการตีพมิพสื์บเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ หลายคร้ังกต็าม

ค่าน้ าหนัก

ล าดบัที่
โปรดระบุ

1= บทความวิจัย
2= บทความวิชาการ

ชื่อบทความฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper)  ที่
ไดร้ับการตพิีมพ์สบืเน่ืองจากการประชมุ

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ)
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ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

(0.20) (0.40)

ชื่อเจา้ของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชมุวิชาการ วัน-เดอืน-ป ีสถานที/่
จงัหวัด/ประเทศที่จดั เลขหน้า ไมน่บัซ้ า แมว้่า
บทความนั้นจะได้รับการตีพมิพสื์บเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ หลายคร้ังกต็าม

ค่าน้ าหนัก

ล าดบัที่
โปรดระบุ

1= บทความวิจัย
2= บทความวิชาการ

ชื่อบทความฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper)  ที่
ไดร้ับการตพิีมพ์สบืเน่ืองจากการประชมุ

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ)

6 1 โครงการออกแบบส่ือเพือ่การจดัการเรียนรู้วชิาศิลปะ
 (ทัศนศิลป)์ ส าหรับนักเรียนตาบอดระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

อ.ดร.สัญชัย  สันติเวส
รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุนี
รศ.อรอนงค์  ฤทธิ์ฤาชัย
อ.นิธวิดี  ทองป้อง
อ.วนิิจ  มูลวชิา
อ.ไชยา  หงษ์ณี

การประชุมวชิาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 จดัโดย
ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) และ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ธ.ค.58

0.20

7 2 Representation of Bird and Serpent in Thai 
and Culture (translated in Japanese)

รศ.สน  สีมาตรัง Mountain Floats to Connect The World and the 
Others, Vol.2, 2015 by Research Institution of 
Asian Design of Kobe Design University, Kobe, 
Japan

0.20

8 2 องค์ประกอบศิลปะที่ดี เป็นประตูด่านแรกของการ
ยอมรับความเป็นงานศิลปะ

รศ.สน  สีมาตรัง สูจบิัตรนิทรรศการวทิยานิพนธภ์าพถ่ายระดับปริญญาตรี
 สาขาภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ม.รังสิต ณ 
ศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรมกรุงเทพฯ เม.ย.58

0.20

9 2 Hassadeeling Mery : A Devine Bird that 
carries meritorious spirits back to the heaven 
in Lanna Culture

รศ.สน  สีมาตรัง 4th Symposium on "Mountain Floats to Connect
 This World and the Others" by Research 
Institution of Asian Design of Kobe Design 
University ,Kobe,Japan. 21-23 ก.ย.58

0.40

1.20 1.20ค่าน้ าหนักรวม
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2) ตารางประกอบ ตวับง่ชี้ที่ 2.3 สกอ. ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั

(0.40) (0.60) (0.80) (0.80) (1.00) ชือ่ฐานข้อมูล

1 1 An assessment on artificial nest 
construction for hornbills in Budo-
Sungai Padi National Park, Thailand

อ.ชาคร ผาสุวรรณ Malayan Nature Journal, Vol 67, No 
2, 2015

0.20 บทความที่
เผยแพร่ลักษณะ
ใดลักษณะหนึง่ 
(หลักสูตร ป.โท)

2 1 เซรามิคจากวศิวกรรมวสัดุผสาน
สุนทรียะ ในหัวข้อ VALUE ADDED

ผศ.ศุภกา ปาลเปรม
ผศ.ดร.นิติ ยงวณิชย์

EDUZINE ฉบับปฐมฤกษ์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1
 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

0.20 (อยูร่ะหว่างการ
ตรวจสอบ)

3 1 ภมูิปญัญาล้านนาในการพัฒนาหตัถกรรม
ของแต่งบา้นจากเศษใบไม้แหง้

นายทศันยั  ด ารงหดั
ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ

วารสารวิชาการศิลปะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
ม.นเรศวร ปทีี ่6 ฉบบัที ่2 ก.ค.- ธ.ค.58

0.60

4 1 Modular Batik Stamp Block for 
Southern Thai Textile : The 
Transformation from ideas to 
Creations

นายก าธร เกดิทพิย์
ผศ.ดร.น้ าฝน ไล่สัตรูไกล
ผศ.ดร.จิรวัฒน ์วงศ์พันธุเศรษฐ์

Veridian E-Journal, Silpakorn University 
ISSN 1906 – 3431
International (Humanities, Social 
Sciences and arts) Volume 8 Number 4 
January –June 2015

0.60

0.00 1.20 0.00 0.00 0.40

ตารางที่ 2  บทความวิจยั/บทความวิชาการ ฉบบัสมบณู์ (Full Paper) ที่ไดร้ับการตพิีมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ประจ าป ีพ.ศ. 2558 (ขอ้มลูตั้งแต ่1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)

ล าดบัที่

โปรดระบุ
1= บทความวิจัย

2= บทความ
วิชาการ

ชือ่บทความฉบับสมบูณ ์
(Full Paper)  (ไทย/อังกฤษ)

ชือ่เจ้าของผลงานและผู้รว่ม

ในวารสารวิชาการ
ระดบัชาต ิทีไ่มอ่ยู่ใน

ฐานขอ้มลูตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบฯ พ.ศ.

2556   แตส่ภาสถาบนั
อนุมตัแิละจัดท าเปน็
ประกาศให้ทราบฯ

ค่าน้ าหนักรวม

TCI 
กลุ่มที ่2

TCI 
กลุ่มที ่1

ในวารสารวิขาการ
ระดบันานาชาต ิที่ไมอ่ยู่

ในฐานขอ้มลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบยีบฯ พ.ศ.2556 
แตส่ภาสถาบนัอนุมตัิ
และจัดท าเปน็ประกาศ

ให้ทราบฯ

ชือ่วารสารวิชาการ (Journal) ทีไ่ด้รบั
การตีพิมพ์ ปีที/่ฉบับที ่วัน-เดือน-ปี ที่
ตีพิมพ์ และเลขหน้า) ไม่นับซ้ า แม้วา่
บทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์หลาย

คร้ัง/หลายฉบับก็ตาม

ระดบัการเผยแพร่ และค่าน้ าหนัก

ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาต ิทีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบยีบฯ พ.ศ.2556
(โปรดระบชุือ่ดว้ย)
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2) ตารางประกอบ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 สกอ. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ตารางที่ 3  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ประจ าปี พ.ศ.2558 (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)

สิทธิบัตร
(1.00)

อนุสิทธิบัตร
(0.40)

-

1 เชิงเทียน รศ.ปรีชา ปั้นกล ่า 14 ก.ค.58 1.00

2 ชั้นวางของ รศ.ปรีชา ปั้นกล ่า 14 ก.ค.58 1.00

3 เชิงเทียน รศ.ปรีชา ปั้นกล ่า 15 ก.ค.58 1.00

4 เชิงเทียน รศ.ปรีชา ปั้นกล ่า 15 ก.ค.58 1.00

5 เชิงเทียน รศ.ปรีชา ปั้นกล ่า 15 ก.ค.58 1.00

6 เชิงเทียน รศ.ปรีชา ปั้นกล ่า 15 ก.ค.58 1.00

7 ภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

8 ภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

9 ภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

10 ภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

11 ภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

12 ภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

13 ภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

14 ฐานรองภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

15 ฐานรองภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

16 ฐานรองภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

17 ฐานรองภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

18 ฐานรองภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

19 ฐานรองภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

20 ชุดภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

21 ชุดภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

22 ชุดภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

23 ชุดภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

24 ชุดภาชนะใส่อาหาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 27 ส.ค.58 1.00

25 ของประดับตกแต่ง รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 28 ส.ค.58 1.00

26 ของประดับตกแต่ง รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 28 ส.ค.58 1.00

27 ของประดับตกแต่ง รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 29 ส.ค.58 1.00

28 ของประดับตกแต่ง รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 29 ส.ค.58 1.00

ได้รับการจดแล้ว

อยู่ในระหว่างการยื่นจด

ชื่อ-นามสกุล ผู้ประดิษฐ์/
สร้างสรรค์ผลงานและผู้ร่วม

ถ้าได้รับการจดแล้ว ให้ระบุ วัน / เดือน / 
ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน (ถ้ากา่ลังยื นจด ให้
ระบุ วัน / เดือน / ปี ที ยื นค่าขอ โดยดูจาก

ใบประกาศ หรือใบค่าขอ)

ประเภทผลงาน
และค่าน้ าหนัก

ล าดับที่

ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ) หมายเหตุ 
นับรวมกรณีอยู่ในระหว่างยื นจด

ทะเบียนด้วย
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สิทธิบัตร
(1.00)

อนุสิทธิบัตร
(0.40)

ชื่อ-นามสกุล ผู้ประดิษฐ์/
สร้างสรรค์ผลงานและผู้ร่วม

ถ้าได้รับการจดแล้ว ให้ระบุ วัน / เดือน / 
ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน (ถ้ากา่ลังยื นจด ให้
ระบุ วัน / เดือน / ปี ที ยื นค่าขอ โดยดูจาก

ใบประกาศ หรือใบค่าขอ)

ประเภทผลงาน
และค่าน้ าหนัก

ล าดับที่

ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ) หมายเหตุ 
นับรวมกรณีอยู่ในระหว่างยื นจด

ทะเบียนด้วย

29 ของประดับตกแต่ง รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 29 ส.ค.58 1.00

30 ของประดับตกแต่ง รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 29 ส.ค.58 1.00

31 ของประดับตกแต่ง รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 29 ส.ค.58 1.00

32 ของประดับตกแต่ง รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 29 ส.ค.58 1.00

33 ของประดับตกแต่ง รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 29 ส.ค.58 1.00

34 ของประดับตกแต่ง รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 29 ส.ค.58 1.00

35 แจกัน รศ.ปรีชา ปั้นกล ่า 30 ธ.ค.58 1.00

35.00 0.00รวมค่าน้ าหนัก
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ผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม

ต ารา/หนังสือ/
งานแปล

(1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00)
1 รศ.ร.ต.อ.ดร.อนชุา แพง่เกษร

(บนัทกึลงวันที่ 29 เม.ย.58)
ต าราพรรณไมต้กแต่งและการออกแบบภมูิ
ทศันภ์ายในอาคาร

1.00

2 ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ
มี.ค.58 โดยส านกัพมิพส์มาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.

เทคนคิการเขียนภาพออกแบบผลิตภณัฑ์ 1.00

3 ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ
พ.ค.58 โดยส านกัพมิพส์มาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.

การเขียนงานวิจัยทางการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์

1.00

4 รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ วาทกรรมแหง่ศิลปะเคร่ืองประดับยุคหลัง
สมยัใหม่

1.00

5 อ.ทวีศักด์ิ มลูสวัสด์ิ การออกแบบโลหะภณัฑ์ 1.00
0.00 1.00 4.00 0.00 0.00

2) ตารางประกอบ ตวับง่ชี้ที่ 2.3 สกอ. ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั
ตารางที่ 4  ผลงานวิชาการอ่ืนๆ  ประจ าป ีพ.ศ.2558 (ขอ้มลูตั้งแต ่1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)

ล าดับ
ที่

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน และค่าน้ าหนัก
ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ

ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว
ต ารา/หนังสือ/งานแปล ที่ผ่าน
การพิจารณาตามหลักเกณฑ์

การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ ไม่ได้น ามาขอรับ

การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ

ผลงานวิจัยที่
หน่วยงาน
หรือองค์กร
ระดับชาติ

ว่าจ้างให้ท า

ผลงานค้นพบ
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
 ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจด
ทะเบียนจากกรม

ทรัพย์สินฯ

รวมค่าน้ าหนัก

ค าอธิบาย (เพ่ิมเติม)   หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
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เผยแพร่สู่สาธารณะ
ในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 online

ระดบั
สถาบนั

ระดบัชาติ
ระดบัความ

ร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ

ระดบัภมูภิาค
อาเซียน (อยา่ง
น้อย 5 ประเทศ)

ระดบันานาชาต ิ
(อยา่งน้อย 5 

ประเทศ ทีไ่มอ่ยูใ่น
กลุ่มอาเซียน)

(0.20) (0.40) (0.60) (0.80) (1.00) (1.00)
1 Zala อ.ดร.ชิตชยั ควรเดชะคุปต์ นิทรรศการผลงานออกแบบผลิตภณัฑข์องใชข้อง 0.80

2 Lotus leaf ผศ.ปนท ปล้ืมชูศกัด์ิ ตกแต่งขนาดเล็กแต่เป่ียมดว้ยความคิดสร้างสรรค์ 0.80

3 Lai jok อ.ศรีนาฎ ไพโรหกุล โดยน าเอาศิลปหตัถกรรมไทยมาเป็นส่วนหน่ึงใน
การออกแบบ "นิดหน่อย" 21-24 ม.ค.58

0.80

4 Peacefulness, Fiberglass ผศ.กรธนา กองสุข นิทรรศการผลงาน ศิลปินหญิงนานาชาติ "ทศันะ
แห่งจิต" 9-23 มี.ค.58

1.00

5 The Practical Test of Soft Glass Rod 
from Rice Husk Ash by The Savou Craft

ผศ.ดร.เพญ็สิริ ชาตินิยม The 11th Pacific Rim Conference of Ceramic 
Societys ณ International Convention Center, JEJU,
 เกาหลีใต ้30 ส.ค.- 4 ก.ย.58

1.00

6 Untitled 1 อ.ณฐัรฐนนท ์ทองสุทธิพีรภาส นิทรรศการภาพเขียนสีน ้า "Power of Pink" 0.20

7 Untitled 2 อ.สมบติั วงศอ์ศัวนฤมล Art Exhibition (ต.ค.57-ก.พ.58) 0.20

8 Untitled 3 0.20

9 สูญหาย/ปรากฏ: ภาพคลุมเครือระหวา่ง อ.ทวีศกัด์ิ มูลสวสัด์ิ นิทรรศการเคร่ืองประดบัร่วมสมยั Anew 0.80

10 สถานะทางวฒันธรรมกบัความจริง Negotiation exhibition ณ Bilk Gallery, Canberra, 0.80

11 dis/appear: Blurring Image between Victoria, ออสเตรเลีย (27 มี.ค.- 25 เม.ย.58) 0.80

12 Cultural Hierarchy and Reality (4 ช้ิน) 0.80

13 Untitled 1 อ.ทวีศกัด์ิ มูลสวสัด์ิ นิทรรศการ The Past, the Now and the Future of 0.80

2) ตารางประกอบ ตวับง่ชี้ที่  2.3 สกอ.  ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั
ตารางที่ 5  การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ การจดันิทรรศการ (Exhibition) จดัการแสดง (Performance) การน าเสนอผลงานทางดา้นศิลปะ  การออกแบบ  ดนตรี ภาพยนตร์  และการแสดงที่เปน็ผลงาน
วิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจยั) สู่สาธารณชนหรือกลุ่มเปา้หมาย ทั้งน้ี ผลงานสร้างสรรค์ทกุชิ้นตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มอีงค์ประกอบไมน้่อยกว่า 3 คน โดยมบีคุคลภายนอกสถาบนัร่วม
พิจารณาดว้ย ประจ าป ีพ.ศ. 2558 (ขอ้มลูตั้งแต ่1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)

ล าดับ
ที่

ชื่อผลงานสร้างสรรค์ ดา้นศิลปะ 
การออกแบบ การแสดง ดนตรี 

ภาพยนตร์ (ไทย/อังกฤษ)
ชื่อเจา้ของผลงานและผู้ร่วม

 ชื่อนิทรรศการ (Exhibition)/ ชื่อการ
แสดง (Performance) / วัน-เดอืน-ป ี
สถานที/่ ประเทศที่จดัแสดง  ไมน่บัซ ้า 
แมว้่าผลงานนั นจะได้รับการเผยแพร่หลาย

ครั งกต็าม

ระดบัการเผยแพร่ และค่าน้ าหนัก

1 1 
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เผยแพร่สู่สาธารณะ
ในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 online

ระดบั
สถาบนั

ระดบัชาติ
ระดบัความ

ร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ

ระดบัภมูภิาค
อาเซียน (อยา่ง
น้อย 5 ประเทศ)

ระดบันานาชาต ิ
(อยา่งน้อย 5 

ประเทศ ทีไ่มอ่ยูใ่น
กลุ่มอาเซียน)

(0.20) (0.40) (0.60) (0.80) (1.00) (1.00)

ล าดับ
ที่

ชื่อผลงานสร้างสรรค์ ดา้นศิลปะ 
การออกแบบ การแสดง ดนตรี 

ภาพยนตร์ (ไทย/อังกฤษ)
ชื่อเจา้ของผลงานและผู้ร่วม

 ชื่อนิทรรศการ (Exhibition)/ ชื่อการ
แสดง (Performance) / วัน-เดอืน-ป ี
สถานที/่ ประเทศที่จดัแสดง  ไมน่บัซ ้า 
แมว้่าผลงานนั นจะได้รับการเผยแพร่หลาย

ครั งกต็าม

ระดบัการเผยแพร่ และค่าน้ าหนัก

14 Untitled 2 Thai Jewellery form Khwao Sinarin ณ CSG 0.80

15 Untitled 3 Gallery Canberra Grammar School, 0.80

16 Untitled 4 Canberra,New South Wales, ออสเตรเลีย 0.80

17 Untitled 5 (12 มี.ค.-25 มี.ค.58) 0.80

18 Untitled 6 0.80

19 การน าเสนอผลงานและสาธิตการ
สร้างสรรคง์านเคร่ืองเคลือบดินเผา ณ 
Numseoul U. สาธารณรัฐเกาหลีใต้

อ.ชานนท ์ไกรรส โครงการ International Ceramic and Plastic Art 
Exchange Program : ICPAEP 2015 คร้ังท่ี 2 (18-28
 พ.ค.58)

1.00

20 Inspiration Akekapong Treetrong ผศ.เอกพงษ ์ตรีตรง The 2nd International Creative Art Disseminating 
(ICAD 2015) 28-30 พ.ค.58 ณ หอศิลป์ ม.ศิลปากร

1.00

21 การน าเสนอผลงานและสาธิตการ
สร้างสรรคง์านเคร่ืองเคลือบดินเผา ณ 
Anadolu U. ประเทศตุรกี

อ.ธาตรี เมืองแกว้ โครงการ International Art Workshop (23 มิ.ย.-3 
ก.ค.58)

1.00

22 รุ่งอรุณแห่งความคิด รุ่งเชา้ทางปัญญา 
หลกั 4DNA ภาคต่อ

ผศ.เอกพงษ ์ตรีตรง นิทรรศการผลงานสร้างสรรคค์ณาจารยค์ณะ
มณัฑนศิลป์ 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบ

0.40

23 ร่มจนั อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์ คณะฯ (15-27 ก.ย.58) 0.40

24 รุ่งอรุณแห่งความสุข : พ้ืนท่ีส าหรับสงัคม
ผูสู้งอายุ

รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร หมายเหตุ : ผลงานบางส่วนไดน้ าไปเผยแพร่ในงาน
 Malaysia-Thailand Art Exchange :

0.80

25 การประดบัตกแต่ง "รุ่งอรุณแห่งความสุข"
 บนถุงประดาษสินคา้

ผศ.ชยัณรงค ์อริยะประเสริฐ MATRAX 2015 ณ Faculty of Art and Design, 
Universiti Teknologi MARA, Shah Alam,

0.80
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26 ประทีปในคืนแรม อ.พฒันา เจริญสุข Malaysia จดัโดย UiTM, เยี่ยมชมหน่วยงานใน 0.40

27 ขดั ไขว ้สาน Interlacing อ.ณฐัรฐนนท ์ทองสุทธิพีรภาส MOU ไดแ้ก่ Galeri Petronas KLCC, Design 0.40

28 รุ่งอรุณแห่งความสุข อ.ธชัวิทย ์สีบุญเรือง Development Centre (DDEC) และ Malaysian 0.40

29 พ้ืนท่ีแห่งความสุข อ.สลิล สมคัรพงศ์ Industrial Development Finance (MIDF) 0.40

30 แบบร่างสญัญลกัษณ์ Dawn of Happiness ผศ.ดร.วฒันพนัธ์ุ ครุฑะเสน ซ่ึงเป็นการเผยแพร่ระดบัความร่วมมือระหวา่ง 0.40

31 ดอกบวับูชาพระรัตนตรัย และชีวิต ผศ.สุพจน์ สิงห์สาย ประเทศ (3-4 ก.ย.58) 0.80

32 สกักปัญหสูตร (เหตุแห่งเวรภยั) ผศ.โชติวฒัน์ ปุณโณปถมัภ์ 0.80

33 ประเทศไทย : จุดก าเนิดแสงเรืองรอง
สะทอ้นอาเซียน

อ.คณิตา มีชูบท 0.80

34 การออกแบบผลิตภณัฑเ์ก็บรักษารูปเคารพ
เพ่ือการบูชาในท่ีพกัอาศยั

ผศ.ดร.ลุย้ กานตส์มเกียรติ 0.40

35 สุขอุทยั การพิมพ์ ผศ.ดร.ปฐวี ศรีโสภา 0.80

36 เรืองรองยามอรุณ ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย 0.40

37 ในน ้ามีปลา ผศ.ปนท ปล้ืมชูศกัด์ิ 0.40

38 คีรีวนั เกา้อ้ีทองเหลือง อ.ปิติ คุปตะวาทิน 0.40

39 ป่ินโตเสา อ.อินทรธนู ฟ้าร่มขาว 0.40

40 โคมไฟจากแนวคิดการสานลวดลาย
ทอ้งถ่ินไทย

อ.ศรีนาฎ ไพโรหกุล 0.40

41 เมฆ หมอก อ.ดร.ชิตชยั ควรเดชะคุปต์ 0.40

42 รุ่งอรุณ รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 0.40

43 เจดียว์นัน้ี : วนัน้ีเป็นวนัใหม่ (หมายเลข 1) รศ.สน สีมาตรัง 0.40

1 
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44 ความงดงามของชีวิต รศ.ปรีชา ป้ันกล ่า 0.80

45 "ลายปลากา" การเกิดใหม่บนผืนผา้ ผศ.ประภากร สุคนธมณี 0.80

46 พระบาทสมเด็จระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี 6

ผศ.ไพรวลัย ์ดาเกล้ียง 0.80

47 ครกสร้างอาณาจกัร 999999999/ 2558 ผศ.พิทกัษ ์สง่า 0.80

48 Before the Rising sun/ 2015 ผศ.ธีรวฒัน์ งามเช้ือชิต 0.80

49 สิงโตลายดอกไม ้2 อ.พรพรม ชาววงั 0.80

50 สุโขทยัราชธานี ศรีบุรีแห่งพุทธธรรม อ.สมพงษ ์แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 0.80

51 บนัทึกแห่งรุ่งอรุณ อ.อิทธิพล วิมลศิลป์ 0.80

52 เจา้ฟ้าฯ...ของแผ่นดิน อ.สหเทพ เทพบุรี 0.80

53 ภาพสะทอ้นจากอดีต (สุโขทยั) อ.เสาวลกัษณ์ กบิลสิงห์ 0.80

54 ดอกไมแ้ละกอ้นเมฆ อ.อุณรุท กสิกรกรรม 0.80

55 สุข สงบ สมาธิ อ.เกษร ผลจ านงค์ 0.80

56 ประกายแสงแห่งชีวิต อ.อานุภาพ จนัทรัมพร 0.80

57 คิน-ขา้ว อ.นจั พงษห์าญยทุธ 0.80

58 เจา้ชายอาทิตย์ ผศ.ประดิพทัธ์ุ เลิศรุจิด ารงคก์ุล 0.80

59 แสงธรรม รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร 0.80

60 วิถีแห่งความสุข ผศ.ศุภกา ปาลเปรม 0.80

61 รูป-ธรรม, 2 ผศ.กรธนา กองสุข 0.80

62 อ่ิมเอิบ ผศ.สยมุพร กาษรสุวรรณ 0.80

63 Pleasantly warm village ผศ.สืบพงศ ์เผ่าไทย 0.80
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64 ชามขา้ว ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา 0.80

65 เจดียท์รงพุม่ขา้วบิณฑ์ อ.ชานนท ์ไกรรส 0.80

66 สารจากจกัรวาล อ.ธาตรี เมืองแกว้ 0.80

67 เคร่ืองประดบัมุก : สุนทรียภาพเชิงพาณิชย์ อ.ทศัน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ 0.80

68 รุ่งอรุณของเคร่ืองประดบั รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ 0.80

69 สุขอยูท่ี่ใจ ผศ.ดร.วีรวฒัน์ สิริเวสมาศ 0.80

70 อยา่งมีความหวงั ผศ.ดร.เพญ็สิริ ชาตินิยม 0.80

71 ช้ินส่วนท่ีหายไปของประชาธิปไตย อ.ทวีศกัด์ิ มูลสวสัด์ิ 0.80

72 พระพร 01/01 อ.วินิตา คงประดิษฐ์ 0.80

73 รุ่งอรุณแห่งความสุขในงานพุทธศิลป์ อ.ภูษิต รัตนภานพ 0.80

74 วงร้อย อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศว์านิช 0.80

75 บนัทึกไทย ผศ.ศิดาลยั ฆโนทยั 0.80

76 ดวงตาเปิดโลก อ.ชาติชาย คนัธิก 0.80

77 สุกท่ีสุข อ.ดร.ยอดขวญั สวสัดี 0.80

78 เรามีพรุ่งน้ีเสมอ ผศ.ดร.น ้าฝน ไล่สตัรูไกล 0.80

79 WINGS OF HAPPINESS อ.ปิยะวฒัน์ พฒันภกัดี 0.80

80 Bed of Roses อ.อนุกูล บูรณประพฤกษ์ 0.80

81 เรืองรอง อ.วรุษา อุตระ 0.80

82 สมการความสุข = การให้ + ความรู้ อ.ดร.ภูริต โสภนคณาภรณ์ 0.40

83 Communication package design อ.ดร.ชลฤทธ์ิ เหลืองจินดา 0.80

84 Thailand Dawn of Happiness อ.ชนิศา ชงดัเวช 0.80
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85 การออกแบบ Font : Leelas ผศ.อาวิน อินทรังษี Good Design Award Exhibition 2015 (30 ต.ค.-4 
พ.ย.58) ณ Tokyo Midtown ประเทศญ่ีปุ่ น

1.00

86 dis/appear: Blurring Image between อ.ทวีศกัด์ิ มูลสวสัด์ิ นิทรรศการ Ausgezeichnet! Most excellent! 1.00

87 Cultural Hierarchy and Reality, No.2 Schmuck_Kunst fur Helden / Jewellery_Art 1.00

88 (3 ช้ิน) for Heroes, International exhibition project ณ 
WasserschloB Klaffenbach / Chemnitz, Germany 
15 พ.ย.58 - 14 ก.พ.59

1.00

89 เซรามิคจากวิศวกรรมวสัดุผสานสุนทรียะ ผศ.ศุภกา ปาลเปรม
ผศ.ดร.นิติ ยงวณิชย์

นิทรรศการเปิดตวั EDUZINE ฉบบัปฐมฤกษ ์ใน
การประชุมบทบาทของมหาวิทยาลยัต่อการพฒันา
ประเทศดว้ยการวิจยั (11 พ.ค.58) จดัโดยท่ีประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย

0.20

90 จิตรกรรมฝาผนงัภายในวิหารพุทธองคด์ า
 วดักลนัทา ต.กลนัทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ผศ.เทิดศกัด์ิ เหล็กดี วดักลนัทา ต.กลนัทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์(ธ.ค.58) 0.40

91 ออกแบบตกแต่งห้องอ่านหนงัสือ หอสมุด
 ม.ศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์

อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์ หอสมุด ม.ศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ (ธ.ค.58) 0.40

92 ออกแบบร้านกาแฟ อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์ นิทรรศการแสดงผลงานนกัศึกษา Sign Asia Expo 
2105 ณ บริเวณดา้นหนา้ ฮอลล ์2 ศูนยก์ารแสดง
สินคา้อิมแพค็ เมืองทองธานี (12-15 พ.ย.58)

0.40

93 ออกแบบภายในศูนยก์ารเรียนรู้ 
สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา

อ.ณฐัรฐนนท ์ทองสุทธิพีรภาส อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบนักลัยาณิวฒันา 
(เสร็จส้ิน พ.ย.58)

0.40
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ล าดับ
ที่

ชื่อผลงานสร้างสรรค์ ดา้นศิลปะ 
การออกแบบ การแสดง ดนตรี 

ภาพยนตร์ (ไทย/อังกฤษ)
ชื่อเจา้ของผลงานและผู้ร่วม

 ชื่อนิทรรศการ (Exhibition)/ ชื่อการ
แสดง (Performance) / วัน-เดอืน-ป ี
สถานที/่ ประเทศที่จดัแสดง  ไมน่บัซ ้า 
แมว้่าผลงานนั นจะได้รับการเผยแพร่หลาย

ครั งกต็าม

ระดบัการเผยแพร่ และค่าน้ าหนัก

94 ท่ีปรึกษางานออกแบบศาลาปฏิบติัธรรม 
บา้นแสงแห่งธรรม อ.เนินมะปราง จ.
พิษณุโลก

อ.ไพบูลย ์จิรประเสริฐกุล บา้นแสงแห่งธรรม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
(ธ.ค.58)

0.40

95 ท่ีปรึกษางานออกแบบร้านจ าหน่ายสินคา้
เวชภณัฑ์

อ.ไพบูลย ์จิรประเสริฐกุล อาคารปิยมหาราชการุณย ์โรงพยาบาลศิริราช 
กรุงเทพฯ (ส.ค.58ป

0.40

96 โครงการออกแบบมหาวิหารพระพุทธ
องคด์ า วดักลนัทา ต.กลนัทา อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์

อ.สมบติั วงศอ์ศัวนฤมล วดักลนัทา ต.กลนัทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์(ธ.ค.58) 0.40

97 โครงการออกแบบอุโบสถ วดับา้นดงนอ้ย
 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

อ.สมบติั วงศอ์ศัวนฤมล วดับา้นดงนอ้ย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 0.40

98 ออกแบบนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนกั
ออกแบบแห่งปี 2015

อ.ณฐัรฐนนท ์ทองสุทธิพีรภาส นิทรรศการเผยแพร่ผลงานนกัออกแบบแห่งปี 2015
 ในงาน Japan Design Week ประเทศญ่ีปุ่ น ต.ค.58 

0.80

99 Lick Sword (จดัโดยวิทยาลยัเพาะช่าง  
มทร.รัตนโกสินทร์)

ผศ.ชยัณรงค ์อริยะประเสริฐ โครงการปฏิบติัการทางทศันศิลป์และนิทรรศการ
นานาชาติคร้ังท่ี 10 (29 ม.ค.-12 ก.พ.58)

1.00

100 (ไดรั้บรางวลั) ผศ.โชติวฒัน์ ปุณโณปถมัภ์ การประกวดและนิทรรศการ Nika Design 1.00

101 (ไดรั้บรางวลั) ผศ.สุพจน์ สิงห์สาย Section คร้ังท่ี 100 จดัโดย Tokoha University 1.00

102 (ไดรั้บรางวลั) อ.คณิตา มีชูบท และร่วมกบัองคก์รเอกชน 1.00

103 (ผลงานร่วมแสดง) ผศ.อาวิน อินทรังษี 1.00

104 Kiriwan Mesh (ไดรั้บรางวลัประเภท 
SEATING)

อ.ปิติ คุปตะวาทิน ELLE DECOR INTERNATIONAL DESIGN 
AWARDS (THAILAND)

0.60
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เผยแพร่สู่สาธารณะ
ในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 online

ระดบั
สถาบนั

ระดบัชาติ
ระดบัความ

ร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ

ระดบัภมูภิาค
อาเซียน (อยา่ง
น้อย 5 ประเทศ)

ระดบันานาชาต ิ
(อยา่งน้อย 5 

ประเทศ ทีไ่มอ่ยูใ่น
กลุ่มอาเซียน)

(0.20) (0.40) (0.60) (0.80) (1.00) (1.00)

ล าดับ
ที่

ชื่อผลงานสร้างสรรค์ ดา้นศิลปะ 
การออกแบบ การแสดง ดนตรี 

ภาพยนตร์ (ไทย/อังกฤษ)
ชื่อเจา้ของผลงานและผู้ร่วม

 ชื่อนิทรรศการ (Exhibition)/ ชื่อการ
แสดง (Performance) / วัน-เดอืน-ป ี
สถานที/่ ประเทศที่จดัแสดง  ไมน่บัซ ้า 
แมว้่าผลงานนั นจะได้รับการเผยแพร่หลาย

ครั งกต็าม

ระดบัการเผยแพร่ และค่าน้ าหนัก

105 โคมไฟร่วมสมยัแรงบนัดาลใจจากเทคนิค
งานประณีตศิลป์ไทย ดา้นงานฉลุลาย 
งานรายลดน ้า และงานประดบักระจก

ผศ.ปนท ปล้ืมชูศกัด์ิ “ The 4th International Art Symposium” ณ 
สาธารณะรัฐตุรกี ระหวา่งวนัท่ี 24 มิ.ย.ถึง 8 ก.ค.59

1.00

106 โครงการ ผี พราหมณ์ พุทธ: วฒันธรรม
ประดบัได้

อ.ทศัน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ (20%)
อ.ดร.วรรณวิภา สุเนตต์า (20%)
อ.วินิตา คงประดิษฐ์ (20%)
รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ (20%)
ผศ.ดร.เพญ็สิริ ชาตินิยม (20%)

ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัศิลปากร และเวบ็ไซต์
คณะมณัฑนศิลป์ (4 เม.ย.58)

0.40

107 ประณีตศิลป์เพชรบุรี 1 รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ มหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 0.60

108 ประณีตศิลป์เพชรบุรี 2 รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ โดยศิลปะ การสู่ประชาคมอาเซียน Thailand 0.60

109 ประณีตศิลป์เพชรบุรี 3 อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศว์านิช Research Expo 2015 (ส.ค.58) 0.60

110 เราไม่ตอ้งการอยา่งน้ี รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี นิทรรศการศิลปกรรมบูรพา 2558 “Creativity + 
Community =Unity”4 - 30 มิ.ย.58 ณ 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจา้ฟ้า กรุงเทพฯ

0.40

0.80 10.80 2.40 48.00 4.00 11.00
สว่นที่ 3 : จ านวนชิ้น 4 27 4 60 4 11

ค่าน้ าหนักรวม
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โครงร่างองค์กร ปีการศึกษา 2558 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขอความร่วมมือจากคณะวิชา จัดท าโครงร่างองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx 

(เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561) ให้เป็นส่วนหนึ่งในเล่มรายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ระดับคณะวิชา เพ่ือเป็นการเริ่มต้นสู่แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) นั้น คณะมัณฑนศิลป์ ขอรายงานผลการจัดท าข้อมูลตามเกณฑ์ฯ ดัง
แสดงต่อไปนี้ 
 
P.1 ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะท่ีส าคัญของคณะมัณฑนศิลป์ 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(1) หลักสูตร และบริการ 
ในปีการศึกษา 2558 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเ้ปิดท าการสอนวิชาการด้านศิลปะและการ

ออกแบบใน 11 หลักสูตร ได้แก่ 
 
ตาราง P 1.1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 

 หลักสูตรคณะมัณฑนศิลป ์ สกอ. รับทราบ ปีที่เร่ิมใช้ หลักสูตรที่ปิด 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (1 หลักสูตร)    

1 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  2557 - 
 ศิลปมหาบัณฑิต (3 หลักสูตร)      
2 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์  2552 - 

3 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  2554 - 

4 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  2556 - 

 ศิลปบัณฑิต (7 หลักสูตร)    

5 สาขาวิชาการออกแบบภายใน  2555 - 

6 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์  2555 - 

7 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์  2555 - 

8 สาขาวิชาประยุกตศลิปศึกษา  2555 - 

9 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  2555 - 

10 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 1 ส.ค.54 2555 - 

11 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  2555 - 

 
ส าหรับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมส่วนใหญ่ของคณะฯ มีลักษณะดังนี้ 
- โครงการที่บริการแบบให้เปล่า มักเป็นการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบของการจัด

นิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ของศิลปินนักออกแบบที่มีชื่อเสียง โดยไม่เก็บค่าเข้าชม/ ค่าใช้จ่าย  
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- โครงการบริการวิชาการที่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ เป็นการบูรณาการกับทั้งการจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัยสร้างสรรค์ เช่น การอบรมสัมมนาการออกแบบโรงแรมขนาดเล็กแนวใหม่ ส าหรับผู้ประกอบการและ
บุคคลทั่วไป การอบรมการติดแบรนด์ของตนเองบนชามกระเบื้องดินเผาเพ่ือความน่าเชื่อถือของกิจการ การอบรม
บุคคลภายนอกเพ่ือต่อยอดธุรกิจเครื่องประดับจากเทคนิคไทย ฯลฯ 

- โครงการในลักษณะว่าจ้างการเป็นที่ปรึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ระหว่างคณะฯ กับหน่วยงาน ทั้ง
องค์กรของรัฐหรือเอกชน โดยองค์กรอาจแจ้งความประสงค์ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย แล้วจึงผ่านเรื่องมายังคณะฯ 

 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม 
 ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 ได้เห็นชอบ
การก าหนดพันธกิจของคณะฯ ไว้คือ 
 

1) ผลิตบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพชั้นสูงสาขามัณฑนศิลป์  ให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้านความคิด  
สติปัญญา  และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

2) ส่งเสริมการค้นคว้า  วิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง 
3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคนิควิทยาการ  การ

สร้างสรรค์  และการพัฒนาวิถีชีวิตที่เหมาะสมในสังคม 
4) ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย   และการประยุกต์

ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ   ให้ประสานกลมกลืนกับคุณค่าใช้สอยของการออกแบบสมัยใหม่ 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ไดเ้ห็นชอบการปรับ
วิสัยทัศน์ไว้คือ “เป็นผู้น าด้านการเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ The Leader  
of Learning and Creating International Design Arts” 
 
 โดยคณะฯ ก าหนดค่านิยมในรูปของปรัชญาและปณิธาน ไว้ดังนี้ 
 1)  ปรัชญา 

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

     2)  ปณิธาน 
 “สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรมและภูมิปัญญา ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในศิลปวิทยาการ เพ่ือร่วมพัฒนา
สังคมไทยให้ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการผลิตนักออกแบบที่มีความรู้ ความช านาญในวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคมที่
ดี” (ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553) 
 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ในปีการศึกษา 2558 คณะมัณฑนศิลป์  มีจ านวนบุคลากรรวม 146 คน  จ าแนกเป็นสายวิชาการ  90 คน 

และสายสนับสนุน 56 คน โดย มีคณาจารย์ที่เป็นข้าราชการ 34 คน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 54 คน และ
ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเป็นข้าราชการ 11 คน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 18 คน  
พนักงานราชการ 2 คน  ลูกจ้างประจ า 10 คน  และลูกจ้างชั่วคราว 15 คน 
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ตาราง P 1.2 จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวมบุคลากร (คน) 

ข้าราชการ 
คน 34 11 45 

ร้อยละ 23.29 7.53 30.82 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
คน 54 18 72 

ร้อยละ 36.99 12.33 49.32 

ลูกจ้างประจ า 
คน - 10 10 

ร้อยละ - 6.85 6.85 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
คน 2 15 17 
ร้อยละ 1.37 10.27 11.64 

พนักงานราชการ 
คน - 2 2 
ร้อยละ - 1.37 1.37 

รวม 
คน 90 56 146 
ร้อยละ 61.64 38.36 100 

 
ทั้งนี้ คณะฯ ได้จัดให้มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา และธ ารงรักษาไว้ให้

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลการ
สายวิชาการให้มีความก้าวหน้าในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และมีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน การให้ทุนศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุนเพ่ือทัศนศึกษา ดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนา 
น าเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดโครงการ/ กิจกรรม 
สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพและปัจจัยสภาพแวดล้อม เพ่ือให้มีความสุขและความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น 
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ตาราง P 1.3 จ านวนอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา 
ช่ือหลักสูตร 
(ระบุสาขา) 

อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์ ลา
ศึกษ
าต่อ 

รวม 

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

              

1. การออกแบบภายใน - 4 - - 2 - - - - - - - - 6 
 - 5 1 1 - - - - - - - - - 8 
2. การออกแบบนิเทศศิลป ์ - 3 - 1 1 - - - - - - - - 5 
 - 1 2 - 3 - - - - - - - - 6 
3. การออกแบบผลิตภณัฑ ์ - 3 1 - 1 - - - - - - - - 5 
 - 1* - - 1 - - - - - - - 1 2 
4. ประยุกตศลิปศึกษา - 3 - - 1 - - 1 - - - - - 5 
 1 6 - 1 1 - - - - - - - - 9 
5. เครื่องเคลือบดินเผา - 1 - - 4 - - - - - - - - 5 
 1 1* - - 2 - - - - - - - 1 4 
6. การออกแบบเครื่องประดับ - 2 - - 1 2 - - - - - - - 5 
 - 1 - - - 1 - - - - - - - 2 
7. การออกแบบเครื่องแต่ง 1 3 - - - 1 - - - - - - - 5 
กาย - 1 - - - - - - - - - - - 1 
ปริญญาโท 
ศิลปมหาบัณฑิต สาขา 

              

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

              

11. ศิลปะการออกแบบ - - 1 - - 1 1 - 1 - 1 - - 5 
(ส่วนกลาง ไมส่ังกัดหลักสตูร) - - 2 - - - - - - - - - - 2 
รวมทุกหลักสูตร จ านวน (คน) 1 21 4 1 12 9 1 3 3 - 1 - - 56 
รวมไม่สังกัดหลักสตูร 2 16 5 2 7 1 1 - - - - - - 34 

รวม 3 37 9 3 19 10 2 3 3 - 1 - - 90 
ข้อมูลแตล่ะช่องมี 2 แถว แถวบนคืออาจารย์ประจ าหลักสตูร แถวลา่งคืออาจารย์ที่ไมส่ังกัดหลักสตูร ซึ่งยังเป็นผู้สอนในหลักสตูรนั้นๆ 
(ภาควิชาที่มีหลักสูตรปริญญาตร-ีบัณฑิตศึกษา จะนับจ านวนอาจารย์ที่ไม่สังกดัหลักสูตรให้หลักสูตรปริญญาตรี) 
* คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

 
(4) สินทรัพย์ 

 คณะมัณฑนศิลป์ มีสถานที่จัดการศึกษา 2 แห่ง คือ วังท่าพระ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ ตรงข้าม
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร มี 2 อาคาร คือ อาคารคณะมัณฑนศิลป์ และอาคารเรียนรวม 3 (ชั้น 3-5) รวม
พ้ืนที่ประมาณ 4,140 ตารางเมตร และพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนาม
จันทร์ มี 6 อาคาร คือ อาคารมัณฑนะ 1, อาคารมัณฑนะ 2, อาคารมัณฑนะ 3, อาคารมัณฑนะ 4, อาคารมัณฑนะ 5 
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และอาคารศิลป์ พีระศรี 3 (บางส่วน) รวมพ้ืนที่ประมาณ 23,479 ตารางเมตร รวมพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด (กรุงเทพฯ 
และนครปฐม) ประมาณ 27,619 ตารางเมตร  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559 คณะฯ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
ระดับปริญญาตรี โครงการปกติ และโครงการพิเศษ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 
ตาราง P 1.4 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 

ปี 
ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ 

งบประมาณรายจ่ายจาก
โครงการพิเศษ  

2559 31,549,866.43 46,802,020.50 11,938,421.75 90,290,308.68 
2558 32,761,300.00 16,355,309.75 12,214,337.50 61,330,947.25 
2557 31,293,900.00 13,775,498.07 18,477,510.80 63,546,908.87 
2556 34,302,500.00 12,832,464.28 16,554,014.27 63,688,978.55 
2555 32,947,300.00 11,963,594.36 27,450,606.28 72,361,500.64 

 
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
โดยตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป คณะฯ มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน ซึ่งต้องพิจารณาตัวแปรที่ส าคัญ อันเนื่องมาจากเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ส่งผลต่อการเปลี่ยนสถานภาพ
จากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ที่มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ท าให้การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่เกณฑ์ฯ ก าหนด 
ส่งผลต่อการจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน นอกเหนือไปจากลักษณะ
โดยรวมด้านอายุการท างานของบุคลากร ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงสร้างประชากรของประเทศ (สังคม
ผู้สูงอายุ) 
 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร 

P 1.1 แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการภายในคณะมัณฑนศิลป ์
 

 

 

ภาควิชา 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ภาควิชาการ 

ออกแบบเครือ่งแต่งกาย 

คณะมัณฑนศิลป์ 

ภาควิชา 
ออกแบบตกแต่งภายใน 

ภาควิชา 

ออกแบบนิเทศศิลป์ 
ภาควิชา 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ภาควิชา 

เครื่องเคลือบดินเผา 

ภาควิชา 

ออกแบบเครือ่งประดับ 

ส านักงาน 

เลขานกุารคณะ 
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  P 1.2  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะมัณฑนศลิป์ (ณ วันที่ 30 ต.ค.57) 
 

 

 

 
    

 

  
 

       

 

 

 

- รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบรหิาร                                                                                    - รองหัวหนา้ภาควิชาฝ่ายบรหิาร                    - รองหัวหน้าภาควชิา                  - หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

- รองหัวหนา้ภาควิชาฝ่ายวิชาการ                                                    และวิชาการ                                                                 - หัวหน้างานบริการการศกึษา 

                                       -  รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการ                                        - หัวหน้างานคลังและพัสด ุ
                นักศกึษา        - หัวหน้างานแผนและสง่เสรมิทางวิชาการ                                                                                                                                                                                                     

                                         - หัวหน้างานบรหิารพระราชวังสนามจันทร์    

                 - หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 

 

คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะ 

ผู้ช่วย/ รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

เลขานุการคณะฯ หวัหน้าภาควชิา 
เครื่องเคลือบดินเผา 

หวัหน้าภาควชิา 
ออกแบบผลิตภณัฑ ์

หวัหนา้ภาควิชา

ออกแบบตกแต่งภายใน 

หวัหนา้ภาควิชา 

ประยุกตศิลปศึกษา 

หวัหนา้ภาควิชา * 

ออกแบบเครื่องประดบั 

คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะ/ 
คณะกรรมการด าเนินงานบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ 
พระราชวังสนามจันทร ์

หวัหน้าภาควชิาการ * 

ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

หวัหน้าภาควชิา 

ออกแบบนิเทศศิลป์ 

- รองหัวหน้าภาควชิา 

 
- รองหัวหน้าภาควชิาฝา่ยบรหิาร 

- รองหัวหน้าภาควชิาฝา่ยวิชาการ 

 

 

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบรหิาร 

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ 

รองหัวหน้าภาควิชากิจการนักศกึษา 

รองหัวหน้าภาควิชากิจการพเิศษ 

ผู้ชว่ยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา/เลขานุการภาควชิา                                                                             

- รองหัวหนา้ภาควิชา

ฝ่ายบรหิาร 

- รองหัวหนา้ภาควิชา

ฝ่ายวิชาการ 

- รองหัวหนา้ภาคฝ่าย

กิจการนักศึกษา 

- รองหัวหนา้ภาคฝ่าย

กิจการพเิศษ 

คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะ 
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(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
 
เมื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรและบริการ แหล่งที่มาของเป้าหมาย ของคณะมัณฑนศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2558 สามารถระบผุู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ได้ดังนี้ 
 
ตาราง P 1.5 กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรของคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2558 

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ หลักสูตรคณะมัณฑนศิลป ์ ผู้เรียน 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (1 หลักสูตร)  

คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, คณะวิชาทางด้านศลิปะ
ของสถาบันอื่น, ผู้สนใจอื่นๆ 

1 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ บัณฑิตปริญญาโทของคณะฯ 
ที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้, 
บัณฑิตฯ สถาบันอื่นในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง, อาจารย์ผูส้อน
ศิลปะในสถาบันอ่ืน ที่ต้องการ
ต่อยอดองค์ความรู ้

  ศิลปมหาบัณฑิต (3 หลักสูตร)  
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย 2 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์ บัณฑิตปริญญาตรีของคณะฯ 

ศิลปากร, คณะวิชาทางด้านศลิปะ 3 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้, 

ของสถาบันอื่น, ผู้สนใจอื่นๆ 4 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ บัณฑิตฯ สถาบันอื่นในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง, ครู-อาจารยผ์ู้สอน
ศิลปะในโรงเรียน ท่ีต้องการ
ต่อยอดองค์ความรู ้

  ศิลปบัณฑิต (7 หลักสูตร)  

โรงเรียนมัธยมศึกษา, โรงเรียน 5 สาขาวิชาการออกแบบภายใน นักเรียนมัธยม, นักศึกษา 

อาชีวศึกษา, โรงเรียนสอนพิเศษ 6 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์ ปัจจุบันของคณะฯ ท่ีต้องการ 

ด้านศิลปะและการออกแบบ, ติว 7 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์ เปลี่ยนสาขา, นักศึกษาของ 

เตอร์อิสระทั่วประเทศ 8 สาขาวิชาประยุกตศลิปศึกษา สถาบันอื่นที่เคยสอบเข้าคณะ 

 9 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ไม่ได้ แต่ยังคงต้องการเรียน 

 10 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ กับคณะฯ อยู่ 

 11 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  
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ตาราง P 1.6 กลุ่มเป้าหมายของโครงการบริการวิชาการของคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2558 

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ โครงการบริการฯ คณะมัณฑนศลิป ์ ผู้รับบริการ 

ผู้มีความสนใจผลงานศลิปะและ
การออกแบบ 

1 โครงการที่บริการแบบให้เปล่า (บรูณา
การกับการจดัการเรียนการสอน) ใน
รูปแบบของการจัดนิทรรศการ การ
บรรยายให้ความรู้ของศลิปินนัก
ออกแบบที่มีช่ือเสียง โดยไม่เก็บคา่เข้า
ชม/ ค่าใช้จ่าย 

นักเรียน นักศึกษาท้ังภายใน
และภายนอกคณะฯ หรือจาก
สถาบันอื่น รวมถึงผู้มคีวาม
สนใจเยี่ยมชมผลงานศิลปะ
และการออกแบบ 

- 2 โครงการบริการวิชาการทีเ่ก็บค่าใช้จ่าย
จากผู้รับบริการ เป็นการบรูณาการกับ
ทั้งการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยสร้างสรรค์ เช่น การอบรมสัมมนา
การออกแบบโรงแรมขนาดเล็กแนวใหม่ 
ส าหรับผู้ประกอบการและบุคคลทัว่ไป 
การอบรมการติดแบรนด์ของตนเองบน
ชามกระเบื้องดินเผา เพื่อความน่าเชื่อถือ
ของกิจการ การอบรมบุคคลภายนอก
เพื่อต่อยอดธุรกิจเครื่องประดับจาก
เทคนิคไทย ฯลฯ  

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพด้านศิลปะและการ
ออกแบบ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 3 โครงการในลักษณะว่าจ้างการเป็นที่
ปรึกษาด้านศลิปะและการออกแบบ 
ระหว่างคณะฯ กับหน่วยงาน ท้ังองค์กร
ของรัฐหรือเอกชน โดยองค์กรอาจแจ้ง
ความประสงค์ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย 
แล้วจึงผ่านเรื่องมายังคณะฯ 

องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านศิลปะ
และการออกแบบ 

 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

(1) ล าดับในการแข่งขัน 
การที่ QS Ranking ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เป็นอันดับที่ 1 ด้านศิลปะและการออกแบบ ในฐานะที่มัณฑนศิลป์ จัดการเรียนการสอนทางด้านนี้ใน
มหาวิทยาลัย จึงคาดได้ว่า การจัดโครงการ/ กิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์ ท าให้เกิดความยอมรับในวง
วิชาชีพในอันดับต้นๆ 

 
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
ด้วยชื่อเสียงที่มีมายาวนานและความโดดเด่นของคณะมัณฑนศิลป์ เมื่อเปรียบเทียบกับคณะวิชาด้านนี้ 

ในสถาบันอื่น ความสามารถในการแข่งขันย่อมไม่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันใกล้ได้ แต่คณะฯ ก็ต้องค านึงถึง
ปัจจัยด้านอื่นๆ ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งหลักสูตรและโครงการบริการวิชาการ 
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(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
คณะฯ ได้มีการบันทึกสถิติจ านวนผู้เข้าสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี/ โทในแต่ละปี พบว่ายังมีคน

ต้องการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ อย่างเหนียวแน่น หลายคนสอบปีแรกไม่ได้ ก็ยังกลับมาสอบใหม่ใน
ปีถัดมาอีก นอกจากนี้ ส าหรับโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ที่ได้รับความสนใจ บางโครงการก็ได้รับเลือก
ให้ได้ทุนอย่างต่อเนื่องทุกปีอีกด้วย 

 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านหลักสูตรคือ ชื่อเสียงของคณะฯ ส่วนด้าน
โครงการบริการแก่สังคม ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ คุณภาพของการให้บริการ 
เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีการปฏิบัติงานที่เข้าถึงความต้องการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในจ านวนและคุณลักษณะที่เหมาะสม  
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะฯ ได้แก่ ความหลากหลาย

ของวิธีการประเมินผลการด าเนินงาน ความสามารถในการเลือกใช้ โดยมุ่งผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้รับบริการ 
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