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ค าน า 
 

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการประเมิน
ตนเองทีค่ณะมัณฑนศิลป์ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพของการวางแผน  กระบวนการด าเนินงาน การควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
คณะวิชา ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคุณภาพ 13 ตัวบ่งชี้ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจักได้มีการตรวจสอบจากคณะผู้ประเมินภายนอก และน าผลการ
ประเมินพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้รับ มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาถัดไป   

 คณะมัณฑนศิลป์ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเป็นไปตามแผนด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพทีเ่ป็นส่วนส าคัญของการปฏิบัติงานของคณะฯ โดยรวมในทุกภาคส่วน  ด้วยความร่วมมือของบุคลากร
ทุกคน ท าให้คณะมัณฑนศิลป์สามารถด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถ
ควบคุมมาตรฐานของการจัดการศึกษาไดอ้ย่างยั่งยืน 
 

 
                                                                                                

( อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล ) 
        คณบดีคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในปีการศึกษา 2559  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับคณะ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) ก าหนด  ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคุณภาพ 13 ตัวบ่งชี้  ดังปรากฏในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ คณะมัณฑนศิลป์ได้มีการปรับปรุงการด าเนินงานในด้านการประกันคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามภารกิจ ทั้ง 4 ด้านของคณะมัณฑนศิลป์  ส าหรับปีการศึกษา 2559  
ได้ค่าคะแนนรวม เท่ากับ 4.09 คะแนน มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดี  มีรายละเอียดแยกตาม
องค์ประกอบคุณภาพดังนี้ 

 

องค์ประกอบ 
ผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ. 

ค่าคะแนน ผลประเมิน 
1. การผลิตบัณฑิต 3.03 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 4.09 ดี 
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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  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  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)  ในปีการศึกษา
นั้น  โดยท่านพระยาอนุมานราชธน  (เสฐียรโกเศศ)  ได้บัญญัติชื่อภาษาไทยว่า “คณะมัณฑนะศิลป์” แต่ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2517 ได้มีการด าเนินการปรับแก้ให้ถูกต้องกับภาษาเขียนเป็น “คณะมัณฑนศิลป์”  และท่านศาสตราจารย์ศิลป์  
พีระศร ี   ได้จัดสร้างหลักสูตรสาขาวิชาศิลปตกแต่ง 4 ปี  (3 ปีส าหรับระดับอนุปริญญา และ 4 ปีส าหรับระดับ
ปริญญาตรี)  มีท่านศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  รักษาการในต าแหน่งคณบดี  และหลวงวิเชียรแพทยาคม (อธิบดีกรม
ศิลปากร ในเวลานั้น) รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยศิลปากร  (เทียบเท่าอธิการบดีมหาวิทยาลัย)  

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

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

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและขยายการศึกษาในระดับที่สูงและกว้างขวางข้ึน คณะมัณฑนศิลป์ได้เปิดสอนระดับ
ปริญญาโท 4 สาขาวิชา ในปี พ.ศ.2541 คือ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาประยุกตศิลปศึกษา สาขาเครื่อง
เคลือบดินเผา  ปี พ.ศ.2547 สาขาการออกแบบภายใน  ปี พ.ศ.2552 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และปี พ.ศ. 
2549 คณะฯ เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ในสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์และ
สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (ปัจจุบันปิดหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชาแล้ว) และได้เปิดหลักสูตรเครื่องแต่งกาย 4 ป ี
โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปะการออกแบบ (Design Arts) หลักสูตรนานาชาติระดับดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร
ปริญญาโทการออกแบบเครื่องประดับ ตามล าดับ ต่อมาในปีการศึกษา 2556 คณะฯ จัดการเรียนการสอนรวม 14 
หลักสูตร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 7 หลักสูตร 

mailto:dec_fac@su.ac.th
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(โครงการปกติ 6 หลักสูตรและโครงการพิเศษ 1 หลักสูตร) โครงการพิเศษในระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) 1 หลักสูตร ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
โดยได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ในหลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร ส่วน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เหลือ คณะฯ ได้ด าเนินการขอปรับปรุงหลักสูตรและงดรับนักศึกษา  โดยในปีการศึกษา 
2559 คณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา 
ออกแบบเครื่องประดับ และออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ ศิลปะการออกแบบ และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ 
(หลักสูตรนานาชาติ) รวม 11 หลักสูตร 

จากการประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2556 มีมติร่วมกันจัดท าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการ
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/ หลักสูตรใหม่) โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาและท าการสอนในปี
การศึกษา 2559 

 
2.  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร ์มาตรการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
     (จากแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2563 ของคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน) 
 
 2.1 ปรัชญา 

“ศิลปะและการออกแบบ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน” 
 

     2.2  ปณิธาน 
  “สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านศิลปะและการออกแบบเพ่ือพัฒนาสังคม” 
 
 2.3  วิสัยทัศน์ 

คณะมัณฑนศิลป์   เป็นคณะวิชาชั้นน าด้านศิลปะและการออกแบบ  ทั้งในระดับชาติและ 
นานาชาติ  ที่มีมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 
 
 2.4  พันธกิจ 

พัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ ให้มีความเข้มแข็งในด้านวิชาการระดับนานาชาติ มีหลักสูตรการศึกษาที่ 
มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม มีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 
2.5  แผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  แผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2563  ก าหนดขึ้นจากนโยบาย
การบริหารการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นผลักดันการพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าด้านศิลปะและการออกแบบของประเทศ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ มีการจัดการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556 - 2563 (ปรับแผน) โดยมี
ขอบเขตของการด าเนินงานตามกรอบของพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต 
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การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 20 ตัวชี้วัด และ 
22 กลยุทธ์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2560 – 2563 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  1  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะและการ
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ 
 
เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มี  
  ความเป็นเลิศด้านศิลปะและการออกแบบอย่างสร้างสรรค์   
 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของหลักสูตรศิลปบัณฑิต ศิลปมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของคณะมัณฑนศิลป์ที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2. ค่าเฉลี่ยคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
กลยุทธ์ที่   1.1  พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรทุกระดับ เพื่อสร้างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่   1.2  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ในหลักสูตรทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่   1.3  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งไปสู่หลักสูตร bilingual 
กลยุทธ์ที่   1.4  ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาภายนอกทั้งใน  
   ระดับชาติและนานาชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่   2  พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
เป้าประสงค์ : นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ 
  สังคม 
 
ตัวช้ีวัด  

4. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ด้านความคิดสร้างสรรค์ และการมีจิตอาสา) 
 
กลยุทธ์ที่   2.1  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลยุทธ์ที่   2.2  เพ่ิมขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต 
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กลยุทธ์ที่   2.3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้ง 5   
   ด้าน 
กลยุทธ์ที่   2.4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบที่สร้างสรรค์  แสดงออกถึงความมีจิต 
                    อาสา และสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่   2.5  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน  
   และนักศึกษาเก่า 
 
ยุทธศาสตร์ที่   3  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้   และความคิด  
สร้างสรรค์ 
 
เป้าประสงค์ : คณะมัณฑนศิลป์มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และกระตุ้นให้เกิด  
  ความคิดสร้างสรรค์ 
 
ตัวช้ีวัด 

5. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึน หรือพัฒนาให้ตอบสนองกับความต้องการของนักศึกษา 
6. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  
กลยุทธ์ที่   3.1  พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่   3.2  พัฒนาสภาพแวดล้อมของคณะมัณฑนศิลป์ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  และกระตุ้นให้เกิด  
   ความคิดสร้างสรรค์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  2  ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่คณะวิชาทางด้านศิลปะและการออกแบบท่ีได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 
เป้าประสงค์ : คณะมัณฑนศิลป์เป็นคณะวิชาที่มีผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ   
  ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
 
ตัวช้ีวัด 

7.  ร้อยละของผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

8.  ร้อยละของผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง และน าไปใช้
ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

9.  จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและการสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
กลยุทธ์ที่   4.1  สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการเผยแพร่ชื่อ  
  เสียงของคณะทั้งในในระดับชาติ และนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่   4.2  เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการน าใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
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กลยุทธ์ที่   4.3  สนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าจากการวิจัยและการสร้างสรรค์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  ด้านบริการวิชาการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน โดยการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้ของ
คณะมัณฑนศิลป์  
 
เป้าประสงค์ :   คณะมัณฑนศิลป์เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบแก่ชุมชนและสังคม

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
ตัวช้ีวัด 

10. จ านวนของผู้รับบริการวิชาการ 
11. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 
12. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย ต่อจ านวน

โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
 

กลยุทธ์ที่  5.1 ให้บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมด้วยองค์ความรู้ที่           
คณะมัณฑนศิลป์มีความเชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่  5.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  น าองค์ความรู้ของคณะมัณฑนศิลป์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการอนุรักษ์และการส่งเสริม 
เอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  
 
เป้าประสงค์ : เป็นผู้น าในการประยุกต์ใช้ศิลปะและการออกแบบเพ่ือการอนุรักษ์และการส่ง     

เสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 
ตัวช้ีวัด 

 13. จ านวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่สะท้อนถึงการอนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย  ที่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของคณะมัณฑนศิลป์ได้รับ  
  
กลยุทธ์ที่  6.1  พัฒนาสู่ความเป็นคณะวิชาชั้นน าด้านการประยุกต์ใช้ศิลปะและการออกแบบเพ่ือการ 
   อนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  ด้านการบริหารจัดการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่   7   บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อการเป็นคณะวิชาชั้นน าด้านการสร้างสรรค์
ศิลปะและการออกแบบ  
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เป้าประสงค์ : มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวต่อการรองรับการ 
                    เปลี่ยนแปลง และบุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  
ตัวช้ีวัด 

14. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
15. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
16. จ านวนอาจารย์ผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
กลยุทธ์ที่  7.1 บริหารจัดการคณะมัณฑนศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  7.2 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรในทุกระดับที่พร้อมรับต่อการปรับ 
                   เปลี่ยนสถานะเป็นคณะวิชาของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  8  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของคณะมัณฑนศิลป์ให้มี
ประสิทธิภาพ  
 
เป้าประสงค์ :   มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจของ  
  คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ตัวช้ีวัด 

17. ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณท้ังหมด (ไม่
นับงบประมาณแผ่นดิน) 

18. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  
 

กลยุทธ์ที่  8.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อรองรับการด าเนินการตาม 
  พันธกิจของคณะมัณฑนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7  ด้านงบประมาณ การเงิน และการคลัง 
 
ยุทธศาสตร์ที่  9  พัฒนาระบบการเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์ :    มีระบบการเงินงบประมาณท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะมัณฑนศิลป์อย่างมี  
  ประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัด 

19. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

กลยุทธ์ที่  9.1 สนับสนุนการด าเนินการทางการเงินและงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  8  การขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  10  พัฒนาคณะมัณฑนศิลป์สู่ความเป็นคณะวิชาชั้นน าที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 
เป้าประสงค์ : คณะมัณฑนศิลป์เป็นคณะวิชาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติที่มี  
  ผลงานที่โดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 
 
ตัวช้ีวัด 

20. จ านวนหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผลงานด้าน
ศิลปะและการออกแบบที่มีการบูรณาการกับการอนุรักษ์และการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
 
กลยุทธ์  10.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งในและต่างประเทศ   
 รวมทั้งศิษย์เก่า เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์อันก่อประโยชน์ต่อการได้มาซึ่งทรัพยากรในการ
สนับสนุนการบูรณาการการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมกับการออกแบบของคณะมัณฑนศิลป์ 
 

เป้าหมายตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์  พ.ศ. 2560 - 2563 

ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 
เป้าหมายผลลัพธ์ 

หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะและการ
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ 
1 ร้อยละของหลักสูตรศิลปบัณฑิต ศิลปมหาบัณฑิต 

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของคณะมัณฑนศิลป์ที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

2 ค่าเฉลี่ยคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
การ

ประเมิน 

4.30 4.35 4.40 4.45 

3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 90.00 90.00 95.00 95.00 

ยุทธศาสตร์ที่   2  พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
4 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนการประเมินคุณภาพของ

บัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ด้านความคิด
สร้างสรรค์ และการมีจิตอาสา) 

คะแนน
การ

ประเมิน 

4.35 4.40 4.45 4.50 
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ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 
เป้าหมายผลลัพธ์ 

หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 
ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ 
5 จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น หรือพัฒนาให้

ตอบสนองกับความต้องการของนักศึกษา    
แห่ง 1 2 3 4 

6 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คะแนน
ประเมิน 

3.51 3.55 3.60 3.65 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่คณะวิชาทางด้านศิลปะและการออกแบบท่ีได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
7 ร้อยละของผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและ

ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 50.00 51.00 53.00 55.00 

8 ร้อยละของผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และ
ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการอ้างอิง และน าไปใช้
ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 90.00 100.00 100.00 100.00 

9 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและการสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

บาท 100,000 120,000 130,000 150,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้
ของคณะมัณฑนศิลป์ 

10 จ านวนของผู้รับบริการวิชาการ คน 1,000 1,500 2,000 2,500 
11 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการวิชาการ 
คะแนน
ประเมิน 

3.51 4.00 4.25 4.50 

12 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีมีการ   
บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย ต่อ
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  น าองค์ความรู้ของคณะมัณฑนศิลป์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการอนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ   
13 จ านวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่สะท้อน

ถึงการอนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ที่นักศึกษา ศิษย์เก่า 
และบุคลากรของคณะมัณฑนศิลป์ได้รับ 

รางวัล 45 50 55 60 
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ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 
เป้าหมายผลลัพธ์ 

หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นคณะวิชาชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์
ศิลปะและการออกแบบ 
14 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายการบริหาร

จัดการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ร้อยละ 85.00 90.00 95.00 100.00 

15 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 20.00 22.00 24.00 25.00 

16 จ านวนอาจารย์ผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการท่ี
สูงขึ้นต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

คน 2 2 3 3 

ยุทธศาสตร์ที่  8  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของคณะมัณฑนศิลป์ให้มี
ประสิทธิภาพ  
17 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณ
ทั้งหมด (ไม่นับงบประมาณแผ่นดิน) 

ร้อยละ 1.50 1.50 1.50 1.50 

18 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 

คะแนน
ประเมิน 

3.51 4.00 4.25 4.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  พัฒนาระบบการเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
19 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน

กลยุทธ์การเงินของคณะฯ 
ร้อยละ 95.00 95.00 100.00 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 10  พัฒนาคณะมัณฑนศิลป์สู่ความเป็นคณะวิชาชั้นน าที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
20 จ านวนหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

ที่มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผลงานด้าน
ศิลปะและการออกแบบที่มีการบูรณาการกับ
การอนุรักษ์และการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

จ านวน 10 12 14 16 
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3.  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 

3.1 แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการภายในคณะมัณฑนศลิป์ (ณ วันที่ 30 ต.ค.59) 
 

 

 

ภาควิชา 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ภาควิชาการ 
ออกแบบเครือ่งแต่งกาย 

คณะมัณฑนศิลป์ 

ภาควิชา 
ออกแบบตกแต่งภายใน 

ภาควิชา 
ออกแบบนิเทศศิลป์ 

ภาควิชา 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ภาควิชา 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ภาควิชา 
ออกแบบเครือ่งประดับ 

ส านักงาน 
คณบดีคณะฯ 
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3.2  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะมัณฑนศลิป์ (ณ วันท่ี 30 ต.ค.59) 
 

 
 

คณบดี 

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่า 

หัวหน้าภาควิชา 

ออกแบบตกแต่ง
ภายใน 

ออกแบบนิเทศศิลป์ 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ประยุกตศิลปศึกษา 

เครื่องเคลือบดินเผา 

ออกแบบ
เครื่องประดับ 

ออกแบบเครื่อง 
แต่งกาย 

เลขานุการคณะ 

หัวหน้างาน 

บริหารและธุรการ 

บริการการศึกษา 

คลังและพัสดุ 

แผนและส่งเสริม 
ทางวิชาการ 

บริหารพระราชวัง
สนามจันทร์ 

กิจการนักศึกษา 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 

คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะ 
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4.  รายนามผู้บริหาร คณะมัณฑนศิลป์   
รายชื่อผู้บริหาร  และคณะกรรมการด าเนินภารกิจด้านต่างๆ   
ผู้บริหารคณะมัณฑนศิลป์  

1.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง (9 ต.ค.55 – 8 ต.ค.59) 

  อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล (9 ต.ค.59 – ปัจจุบัน) 
2.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์  
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล (4 ต.ค.56 – 8 ต.ค.59)  
3.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  

  อาจารย์อิทธิพล  วิมลศิลป ์(1 เม.ย.59 – 8 ต.ค.59) 
4.  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  

  ผูช้่วยศาสตราจารย์อาวิน  อินทรังษี (9 ต.ค.59 – ปัจจุบัน) 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท  ปลื้มชูศักด์ิ (9 ต.ค.59 – ปัจจุบัน) 

4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี  ศริินคราภรณ์ (11 ต.ค.59 – 1 พ.ค.60) 
                อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี (15 พ.ค.60 – ปัจจุบัน)  
5.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศษิย์เก่า  

  อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว (9 ต.ค.59 – ปัจจุบัน) 
4.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  

  อาจารย์ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส (9 ต.ค.59 – ปัจจุบัน) 
6.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน  

อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์ (15 ธ.ค.59 – ปัจจุบัน) 
7.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์  

     อาจารย์ชนิศา  ชงัดเวช (12 พ.ค.59 - ปัจจุบัน) 
8.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  

  อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ (12 มี.ค.58 – 30 ก.ย.59) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ิติ  คุปตะวาทิน (รักษาการแทน 1 ต.ค.59 – 11 ม.ค.60) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ิติ  คุปตะวาทิน (12 ม.ค.60 – ปัจจุบัน) 

9.  หัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา  
  รองศาสตราจารย์ปรีชา  ปั้นกล่ า (14 พ.ย.56 – 30 มิ.ย.60) 
                     อาจารย์วรภรรท  สิทธิรัตน์ (รักษาการแทน 1 ก.ค.60 – ปัจจุบัน) 

10. หัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา   
  รองศาสตราจารย์ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงค์กุล (11 ก.ค.56 – 10 ก.ค.60) 
  รองศาสตราจารย์ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงค์กุล (รักษาการแทน 11 ก.ค.60 – ปัจจุบัน) 

11. หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ  
อาจารย์ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ์ (30 ก.ย.59 – ปัจจุบัน) 

12. หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  ไล่สัตรูไกล (11 ก.ค.56 – 10 ก.ค.60) 
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อาจารย์วรุษา     อุตระ (รักษาการแทน 11 ก.ค.60 – ปัจจุบัน) 
13. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน   

1) ฝ่ายบริหาร : อาจารย์พัฒนา  เจริญสุข (28 เม.ย.57-27 พ.ย.59) 
  2) ฝ่ายวิชาการ : อาจารยณ์ัฏรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส (28 เม.ย.57 – 27 พ.ย.59) 
                                          อาจารย์สัญญา  สุขพูล (16 ม.ค.60 – ปัจจุบัน) 

14. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์  
  อาจารย์อนุชา  แสงสุขเอี่ยม (10 มิ.ย.59 – ปัจจุบัน)  

15. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์  
1) ฝ่ายบริหาร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ  คุปตะวาทิน (20 มี.ค.58 – 30 ก.ย.59) 

อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ (1 มี.ค.60 – ปัจจุบัน) 
2) ฝ่ายกิจการนักศึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารยป์นท  ปลื้มชูศักดิ ์(20 มี.ค.58 – 30 ก.ย.59) 

อาจารย์ศรีนาฎ  ไพโรหกุล  (1 มี.ค.60 - ปัจจุบัน) 
16. รองหัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา   

1) ฝ่ายบริหาร : อาจารย์วรภรรท  สิทธิรัตน์ (3 มี.ค.57 -30 มิ.ย.60) 
2) ฝ่ายวิชาการ : อาจารย์อุณรุท  กสิกรกรรม (3 มี.ค.57- 30 มิ.ย.60) 

17. รองหัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา   
1) ฝ่ายบริหารและวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์  ไกรรส (2 ก.ย.56 – 31 ม.ค.59) 

อาจารย์สิทธิโชค  ชัยวรรณ (1 ก.พ.59 – 10 ก.ค.60) 
  2) ฝ่ายกิจการนักศึกษา : อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว (2 ก.ย.56 – 10 ก.ค.60) 

18. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ   
  1) ฝ่ายบริหาร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ ์ ประพิศพงศ์วานิช (11 พ.ย.59 – ปัจจุบัน) 

   2) ฝ่ายวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา  สุเนต์ตา (11 พ.ย.59 – ปัจจุบัน) 
   3) ฝ่ายกิจการนักศึกษา : อาจารย์ภูษิต  รัตนภานพ (11 พ.ย.59 – ปัจจุบัน)    

19. รองหัวหน้าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  อาจารย์วรุษา  อุตระ (2 ก.ย.56 – 10 ก.ค.60) 
20. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ นางภาวนา ใจประสาท (22 ม.ค.57 – ปัจจุบัน) 
21. หัวหน้างานบริหารและธุรการ นายวุฒิ คงรักษา   (25 ม.ค.34 – ปัจจุบัน) 
22. หัวหน้างานบริการการศึกษา นางสาวชุติญาณ์ พงษ์สูงเนิน (รักษาการ 1 ก.ค. – 31 ต.ค.59) 

     นางภาวนา ใจประสาท (รักษาการ 19 ธ.ค.59 – ปัจจุบัน) 
23. หัวหน้างานคลังและพัสดุ  นางนภาพร ทองทวี  (1 ต.ค.57 – ปัจจุบัน) 
24. หัวหน้างานบริหารพระราชวังสนามจันทร์ นางศุลีพร สุวรรณโมลี (2 มิ.ย.53 – ปัจจุบัน) 
25. หัวหน้างานแผนและส่งเสริมทางวิชาการ นางสาวมุกดา จิตพรมมา (22 ส.ค.50 – ปัจจุบัน) 
26. หัวหน้างานกิจการนักศึกษา  นางมัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์ (2 มิ.ย.53 – ปัจจุบัน) 

 

5.  รายนามคณะกรรมการประจ าคณะวิชา 
คณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์  

ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 ประกอบกับข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.2559 คณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและ
หน้าที่ ดังนี้  



 

 

18 
 

1. ก าหนดทิศทาง และนโยบายของคณะให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนต่างๆ ของคณะฯ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

2. พิจารณาออกระเบียบและประกาศของคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ซึ่งไม่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของคณะฯ ก ากับ ติดตาม จัดการวัดผล ประเมินผล และ
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะฯ การแต่งตั ้งบุคคล และการอื ่นใดที ่ม ีข้อบังคับหรือระเบียบ
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

4. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี ผลการตรวจสอบบัญชี และงบดุลของคณะฯ และ
หน่วยงานภายในคณะเพ่ือเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

5. พิจารณาแนวทางการบริหารของคณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ครอบคลุมถึงการบริหารงาน
บุคคล สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การบริหารงานวิชาการ โดย
ค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  

6. ก ากับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการท างานของคณะที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารงาน และด้านอื่นๆ 
ที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 

7. วางระบบให้มีการรับ และพิจารณาเรื ่องร้องทุกข์ที่เกิดจากการด าเนินงานของคณ ะฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

8. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ 

9. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะฯ เพ่ือรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่มีข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็น

หน้าที่ของคณะกรรมการ   
11. ให้ค าปรึกษา และเสนอความเห็นแก่คณบดี 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณบดีหรืออธิการบดีมอบหมาย 
    
กรรมการโดยต าแหน่ง 

1.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์    
2.   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน 
6.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์    
7.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   
8.  หัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา    
9.  หัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
10. หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ  
11. หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
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 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
12. อาจารย์นิรันดร์  ไกรฤกษ์  (25 ม.ค.60 – ปัจจุบัน) 

 กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
13. ประจ าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน ศาสตราจารย์เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ (25 ม.ค.60 – ปัจจุบัน) 
14. ประจ าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา  เข็มทอง (25 ม.ค.60 – ปัจจุบัน) 
15. ประจ าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  นาควัชระ (25 ม.ค.60 – ปัจจบุัน) 
16. ประจ าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา อาจารย์สหเทพ  เทพบุรี (25 ม.ค.60 – ปัจจุบัน) 
17. ประจ าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี (25 ม.ค. – 14 พ.ค.60) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา (23 มิ.ย.60– ปจัจุบัน) 
18. ประจ าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  อาจารย์วรุษา  อุตระ (25 ม.ค.60 – ปจัจุบัน) 

 ผู้แทนสายสนับสนุน 
19. นางภาวนา  ใจประสาท  (25 ม.ค.60 – ปัจจุบัน)   

 ฝ่ายเลขานุการ 
20. เลขานุการฯ   นางภาวนา  ใจประสาท  (22 ม.ค.57 – 22 มค.60) 
    นายวุฒิ  คงรักษา  (23 ม.ค.60 – ปัจจุบัน) 
21.  ผู้ช่วยเลขานุการฯ  นายวุฒิ  คงรักษา  (11 ม.ค.59 – 22 ม.ค.60) 
    นางสาวมุกดา  จิตพรมมา (23 ม.ค.60 – ปัจจุบัน) 
 
6.  คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 

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

 
7. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของคณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

1. มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. ขยัน หมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
4. มีกิริยามารยาทดี มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 
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5. มีความสามัคคี สามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
6. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
7. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ 
8. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(ประกาศคณะฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555) 

 
9. การเรียนการสอน 

9.1 หลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ จัดการเรียนการสอนรวม 11 หลักสูตร โดยจ าแนกตามระดับ

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

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

จากการประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2556 มีมติร่วมกันจัดท าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการ
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/ หลักสูตรใหม่) โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาและท าการสอน
ในปีการศึกษา 2559 
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ตารางที่ 1.1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 

 หลักสูตรคณะมัณฑนศิลป ์ สกอ. รับทราบ ปีที่เร่ิมใช้ 
หลักสูตรที่

ปิด 

เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2548 

เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2558 

เปิดสอนใน
ปีการศึกษา 

2559 

ด าเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมิน

แล้ว 
 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (1 หลักสตูร)          

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

3 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 10 ส.ค.59 2559 -       

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 1,382 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,219 

คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 136 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 27 คน (จากฐานข้อมูลจากงานบริการ
การศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 
 

ตารางที่ 1.2 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 

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

การออกแบบภายใน : ปกติ 69 69 66 68 8 280 
การออกแบบนิเทศศิลป ์: ปกติ 40 51 50 50 1 192 
การออกแบบผลติภณัฑ ์: ปกติ 38 37 39 34 3 151 
ประยุกตศิลปศึกษา : ปกติ 47 47 45 44 3 186 
เครื่องเคลือบดินเผา : ปกต ิ 25 29 30 20 2 106 
การออกแบบเครื่องประดับ : ปกติ 26 31 33 30 10 130 
การออกแบบเครื่องแต่งกาย : พิเศษ 37 40 51 41 5 174 

รวมปกติทุกชั้นป ี 245 264 263 246 27 1,045 

รวมพิเศษทุกชั้นป ี 37 40 51 41 5 174 
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 282 304 314 287 32 1,219 

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ EIS ณ วันท่ี 1 เม.ย.60 
 

ตารางที่ 1.3 จ านวนนักศึกษาปริญญาโทจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท/ แผน 
รวม 
(คน) 

ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ตกค้าง 

ก2 ข ก2 ข ก2 ข 

การออกแบบผลติภณัฑ ์: พิเศษ 2 9 3 7 15 5 41 
การออกแบบเครื่องประดับ : พิเศษ 8 - 10 - 19 - 37 
ศิลปะการออกแบบ : พิเศษ 20 - 23 - 15 - 58 

รวมปกติทุกชั้นป ี - - - - - - - 
รวมพิเศษทุกชั้นป ี 30 9 36 7 49 5 136 

รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 39 43 54 136 
ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ EIS ณ วันท่ี 1 เม.ย.60 
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ตารางที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาปริญญาเอกจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชา/ แผน 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
รวม 
(คน) 

ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ตกค้าง 

1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 

ศิลปะการออกแบบ : พิเศษ 9 1 5 - 7 - 4 1 27 
รวมปกติทุกชั้นป ี - - - - - - - - - 
รวมพิเศษทุกชั้นป ี 9 1 5 - 7 - 4 1 27 
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 10 5 7 5 27 

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ EIS ณ วันท่ี 1 เม.ย.60 
 
ตารางที่ 1.5 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558  

หลักสูตร ปริญญาบัณฑิต 
ปริญญา

มหาบัณฑิต 
ปริญญาดุษฎี

บัณฑิต 
รวมท้ังสิ้น 

หลักสูตรที่ปิดแล้ว (ตกค้างแผน)     
ศิลปมหาบัณฑิต     
1. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์ - 3 - 3 
2. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา - 6 - 6 
หลักสูตรปัจจุบัน     
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     
1. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ - - 6 6 
ศิลปมหาบัณฑิต     
2. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ - 12 - 12 
3. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ - 8 - 8 
4. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ - 16 - 16 
ศิลปบัณฑิต     
5. สาขาวิชาการออกแบบภายใน 49 - - 49 
6. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์ 52 - - 52 
7. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 47 - - 47 
8. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 46 - - 46 
9. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 25 - - 25 
10. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 25 - - 25 
11. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 30 - - 30 

รวม 274 45 6 325 
ที่มา : สารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร) ข้อมูล ณ 
วันท่ี 1 เม.ย.60 
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9.3 อาจารย์และบุคลากร  
ปีการศึกษา 2559 คณะมัณฑนศิลป์  มีจ านวนบุคลากรรวม 146 คน  จ าแนกเป็นสายบริหาร 9 คน, 

สายวิชาการ  81 คน และสายสนับสนุน 56 คน โดย มีผู้บริหารที่เป็นข้าราชการ 6 คน  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 3 คน  คณาจารย์ที่เป็นข้าราชการ 22 คน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 56 คน และ
ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเป็นข้าราชการ 11 คน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 19 
คน  ลูกจ้างประจ า 10 คน  และลูกจ้างชั่วคราว 16 คน 
 
ตารางที่ 1.6 จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท 

บุคลากร สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
รวมบุคลากร 

(คน) 

ข้าราชการ 
คน 6 22 11 39 
ร้อยละ 4.11 15.07 7.53 26.71 

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

คน 3 56 19 78 
ร้อยละ 2.05 38.36 13.01 53.42 

ลูกจ้างประจ า 
คน - - 10 10 

ร้อยละ - - 6.85 6.85 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
คน - 3 16 16 

ร้อยละ - 2.05 10.96 13.01 

รวม 
คน 9 81 56 146 

ร้อยละ 6.16 55.48 38.36 100 
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ตารางที่ 1.7 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 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 - - - - - - - - 5 
ศิลปมหาบัณฑิต            
2. การออกแบบผลิตภณัฑ ์ 5 5 - - - - - - - - 5 
3. การออกแบบเครื่องประดับ 5 5 - - - - - - - - 5 
4. ศิลปะการออกแบบ 5 5 - - - - - - - - 5 
ศิลปบัณฑิต            
5. การออกแบบภายใน 6 6 - - - - - - - - 6 
6. การออกแบบนิเทศศิลป ์ 5 5 - - - - - - - - 5 
7. การออกแบบผลิตภณัฑ ์ 5 5 - - - - - - - - 5 
8. ประยุกตศลิปศึกษา 5 5 - - - - - - - - 5 
9. เครื่องเคลือบดินเผา 5 5 - - - - - - - - 5 
10. การออกแบบเครื่องประดับ 5 5 - - - - - - - - 5 
11. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 5 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 
 - 6.5 1 1 - - - - - - - - - 8.5 
2. การออกแบบนิเทศศิลป ์ - 2 1 1 1 - - - - - - - - 5 
 - 2.5 - - 3 - - - - - - - - 5.5 
3. การออกแบบผลิตภณัฑ ์ - 2 1 - 2 - - - - - - - - 5 
 - 1* - - 1 0.5 - - - - - - 1 2.5 
4. ประยุกตศลิปศึกษา - 3 - - - - - 2 - - - - - 5 
 1 6 - - 1 - 1 - - - - - - 9 
5. เครื่องเคลือบดินเผา - 1 - - 3 - - 1 - - - - - 5 
 1 - - - 3* - - - - - - - 1 4 
6. การออกแบบเครื่องประดับ - 3 - - 1 1 - - - - - - - 5 
 - 0.5 - - - - - - - - - - - 0.5 
7. การออกแบบเครื่องแต่ง - 3 1 - - 1 - - - - - - - 5 
กาย - 1.5 - - - - - - - - - - - 1.5 
ปริญญาโท 
ศิลปมหาบัณฑิต สาขา 

              

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

              

11. ศิลปะการออกแบบ - - 1 - - 1 1 - 1 - 1 - - 5 
(ส่วนกลาง ไมส่ังกัดหลักสตูร) - - 3 - - - 1 - - - - - - 4 
รวมทุกหลักสูตร จ านวน (คน) - 19 4 1 11 10 1 5 4 - 1 - - 56 
รวมไม่สังกัดหลักสตูร 2 18 4 1 8 0.5 2 - - - - - 2 35.5 

รวม 2 37 8 2 19 10.5 3 5 4 - 1 - 2 91.5 
หมายเหตุ : ข้อมูลแตล่ะช่องมี 2 แถว แถวบนคืออาจารย์ประจ าหลกัสูตร แถวลา่งคืออาจารย์ทีไ่มส่ังกัดหลักสูตร ซึ่งยังเป็น
ผู้สอนในหลักสูตรนั้นๆ (ภาควิชาที่มีหลักสูตรปริญญาตร-ีบัณฑิตศึกษา จะนับจ านวนอาจารย์ที่ไมส่ังกัดหลักสตูรให้หลักสตูร
ปริญญาตรี), * คุณวุฒิและต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
 
10.  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 ในปีการศึกษา 2559 คณะมัณฑนศิลป์ มีโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 27 โครงการ ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 12,097,590.91 บาท จ าแนกเป็นโครงการวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนภายในจ านวน 18 
โครงการ รวมใช้งบประมาณ 1,030,500 บาท โครงการวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกมีจ านวน 7 
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โครงการ รวมใช้งบประมาณ 11,000,000 บาท ส่วนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทั้งภายในและ
ภายนอกจ านวน 2 โครงการ รวมใช้งบประมาณ 67,090.91 บาท 
 ทั้งนี้ การรายงานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ส าหรับปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้ก าหนด 
ให้ใช้ผลตามปีงบประมาณ พ.ศ.2560 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 ญี่ปุ่น  

2 ส.ค.56/ 5 ป ี Tokyo University of the Arts ญี่ปุ่น ร่วมกับภาควิชาออกแบบนิเทศศลิป์ จัด 

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

อินโดนีเซีย โครงการ Animation Boot Camp 9-13 
ธค.59 เป็นคลาสพิเศษโดยนักศึกษา 

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

ปริญญาโทจาก Graduate School of 
Film and New Media, Tokyo 
University of The Arts บรรยายและ
น าเสนอผลงาน Animation ร่วมกับ
นักศึกษาของภาควิชาฯ 

4 ก.พ.52/ 5 ปี Kookmin University 

14 ธ.ค.53/ 3 ป ี Dongseo University  

28 ก.ค.53/ 5 ปี Daegu University  

30 มิ.ย.53/ 5 ป ี Dankook University   

3 ก.ค.53/ 5 ปี Jeonju University  

23 ส.ค.53/ 5 ป ี Konkook University  

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  

 
 นอกจากนี ้คณะฯ ยังมีกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน องค์กรวิชาชีพอ่ืน 
นอกเหนือจากใน MOU ได้แก่ 

- โครงการ International Education Exchange ร่วมกับ Tokoha University (ประมาณ พ.ย.60 และอยู่
ระหว่างเสนอผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยลงนาม MOU) 
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- ผศ.ศุภกา ปาลเปรม และ ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ ร่วมน าเสนอผลงานในโครงการปฏิบัติการทาง
ทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 11 จัดโดยวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (19 ม.ค.-12 ก.พ.59) 

- อ.กัญชลิกา กัมปนานนท์ ร่วมแสดงผลงานในโครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบนิเทศ
ศิลป์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Visual Communication Design Disseminating 
(31 พ.ค.-12 มิ.ย.59) 

- ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Paris Design Week : Now! Le Off (3-10 ก.ย.
59) 

- ผศ.ศุภกา ปาลเปรม ร่วมการประชุมวิชาการ Macsabal Wood Firing Symposium 2016 ณ 
Department of Ceramics, Faculty of Fine Arts, Hacettepe University, Ankara ประเทศตุรกี (17-30 
ต.ค.59) 

- ผศ.ดร.น้ าฝน ไล่สัตรูไกล ร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ Symposium on Fashion Retail 
ณ BCU's Parkside Building, Birmingham city, สหราชอาณาจักร (3-10 พ.ย.59) 

- อ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์ ร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ International Conference for 
Academic Disciplines, Venice Conference ณ Universita’ Ca’ Foscari Di Venezia, Venice ประเทศ
อิตาลี (20-23 มิ.ย.60) 
 
12.  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
 ในปีการศึกษา 2559 คณะมัณฑนศิลป์ ด าเนินโครงการด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม มีการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาทางวิชาการ นิทรรศการ เป็นที่ปรึกษา ความร่วมมือทางวิชาชีพจ านวน 11 
โครงการ โดยมีผู้เข้ารับบริการรวม 2,566 คน  มีแหล่งทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 2 โครงการ  
งบประมาณรวม 2,342,600 บาท โครงการจากเงินรายได้จ านวน 2 โครงการ  งบประมาณรวม 590,000 บาท 
โครงการจากแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกจ านวน 7 โครงการ  งบประมาณรวม 17,749,289 บาท สรุป
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 20,681,889 บาท 
 
ตารางที่ 1.10  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัยในปีการศึกษา 2559 

การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวนโครงการ 

1. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการ  ทั้งหมด 11 
2. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 5 
3. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจยั 2 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรยีนการสอนและกับการวิจัย 4 

 
13.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ในปีการศึกษา 2559 คณะมัณฑนศิลป์ ได้จัดกิจกรรมตามประเพณี โครงการเพ่ือการอนุรักษ์ สืบสาน  
พัฒนามาตรฐาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นรากฐานองค์ความรู้สู่ระดับสากล เสริมสร้างจิตส านึกแก่
คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไปในรูปแบบต่างๆ เช่น งานเชิดชูเกียรติคุณอาจารย์
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อาวุโส ศิษย์เก่าผู้เป็นแบบอย่างที่ดี นิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปะและการออกแบบสู่ชุมชน โครงการความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย กิจกรรมแลกเปลี่ยน-รวบรวมองคค์วามรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
 คณะฯ ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวม 17 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,955,346 
บาท จ าแนกเป็นโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน 1 โครงการ 1,500,000 บาท โครงการจากเงินรายได้ 9 
โครงการ งบประมาณรวม 300,000 บาท และเป็นโครงการจากเงินสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน 7 โครงการ
งบประมาณรวม 3,155,346 บาท  โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดมากกว่า 4,531 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  

2560        37,541,200 52,518,605.49             13,864,340.00 103,924,145.49 
2559 37,206,500.00 46,802,020.50 11,938,421.75 95,946,942.25 
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. 2560 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

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

ยอดรายรับ 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
6,735,710.00 

4,355,942.90 
483,467.32 

64.67 
2. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 1,896,299.78 28.15 
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน 

21,763,441.88 

13,765,076.93 

6,670,748.23 

63.25 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,327,616.72 6.10 
5. ห ม ว ด ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์  ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง 

  

6. หมวดเงินอุดหนุน 37,883,793.61 6,330,089.55 31,553,704.06 16.95 
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ     
8.  งบด าเนินการ (3+4) 21,763,441.88 15,092,693.65 6,670,748.23 69.35 
9.  งบลงทุน* 21,763,441.88 15,092,693.65 6,670,748.23 69.35 

รวม 66,382,945.49 27,675,025.88 38,707,919.61 41.69 
* งบลงทุน รวมจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค และหมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
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ตารางที่ 1.13 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
จ าแนกตามงาน 

รายการ 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
รวมรายจ่าย

ทั้งหมด 
(บาท) 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย
จากยอด
รายรับ 

เงินเดือน 
งบด าเนิน 

การ 
สาธารณูป 

โภค 
ครุภณัฑ ์

งาน บริหารทั่วไป 8,000,000.66 5,962,102.68 515,832.00 1,122,707.94 392,032.
00 

7,992,674.62 99.91 

งาน ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

200,000.00  120,000.00   120,000.00 60.00 

งาน จัดการศึกษา1 18,294,327.88 290,140.
00 

10,561,446.93 204,908.78 928,775.
00 

11,985,270.71 65.51 

งาน จัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

191,100.00      0.00 

งาน ทุนการศึกษา 
- จัดสรรทุนการศึกษา (นศ.) 
- ทุนศึกษาต่อของอาจารย์2 

- ทุนศึกษาต่อของบุคลากร
สายสนบัสนุน2 

688,000.00   
688,000.00 

   
688,000.00 

 
100.00 

งาน กิจกรรมนักศึกษา 700,000.00  548,991.00   548,991.00 78.43 
งาน พัฒนาบุคลากร 
- พัฒนาบุคลากรของ
อาจารย์1 

- พัฒนาบุคลากรของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

200,000.00   
10,000.00 

   
10,000.00 

 
5.00 

งาน วิจัยพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
- พัฒนางานวิจัย 

200,000.00      0.00 

งาน บริการวิชาการแก่
ชุมชน 

470,000.00      0.00 

งาน บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 90,000.00      0.00 
เงินอุดหนุน เงินสะสม 37,349,516.95  6,330,089.55   6,330,089.55 16.95 

รวม 66,382,945.49 6,252,242.68 18,774,359.48 1,327,616.72 1,320,807 27,675,025.88 41.69 
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 

 ออกแบบผลิตภัณฑ ์    เงินกองทุน 
1. อ.ตรีชฎา  โชติรตั

นาภินันท์ 
ปริญญาเอก 
การออกแบบ 

Goldsmiths, University of 
London ประเทศสหราช
อาณาจักรฯ 

19 ส.ค.56 - 30 
ต.ค.60 

โครงการพิเศษ ปี
การศึกษา 2556 
และทุนส่วนตัว 

 ประยุกตศิลปศึกษา     
2. อ.บวรรัตน์  คมเวช ปริญญาโท 

พระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย 

15 พ.ย.54 - 
14 พ.ย.56 

โครงการสอบรับ
ตรง 

 เครื่องเคลือบดินเผา     
3. ผศ.ชานนท์ ไกรรส ปริญญาเอก 

Glass Plastic Art 
Namseoul University 
สาธารณรัฐเกาหลีใต ้

1 ก.พ.59 - 1 
ก.พ.62 

ส่วนตัว/ กองทุน
วิจัยสร้างสรรค์ฯ 

 ออกแบบเครื่องประดบั    
4. อ.วินิตา คงประดิษฐ ์ ปริญญาเอก 

การจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับ
การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 18 ส.ค.57 - 30 
มิ.ย.60 (นอก
เวลาราชการ) 

ส่วนตัว 

 ออกแบบเครื่องแต่งกาย    
5. อ.ดร.อนุกูล บูรณะ

ประพฤกษ์ 
ปริญญาเอก 
ศิลปะการออกแบบ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
(เข้าศึกษาก่อนบรรจเุป็น อ.) 

ส าเรจ็การศึกษา
เมื่อ 5 ส.ค.59 

ส่วนตัว 

 ส านักงานคณบดี    
6. นส.ดวงรัตน์  ยิม้ตา ปริญญาโท 

บัญช ี
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 1 ก.ย.58 - 

31 ธ.ค.60 
ส่วนตัว 

 
ตารางท่ี 1.15 บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ 

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

 ผู้บริหาร/ ส่วนกลางคณะฯ      
1. อ.ดร.ธนาทร  เจยีรกุล โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

ผู้ประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร (สายศิลปะและ
การออกแบบ) 

2 - 3 ก.ย.
59 

สกอ./ โรงแรมเซ็นจูรี 
พาร์ค กรุงเทพฯ 

  

  โครงการพัฒนาบุคลากร
ส านักงานคณบดี 
คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 
2560 

12-14 
พ.ค.60 

เกาะกูด จ.ตราด   

  โครงการจดัการความรู้ 
เรื่อง การสร้างงานวิจัยเชิง

13 มิ.ย.60 ห้องประชุมสมยัเฉลิม 
กฤดากร อาคารศลิป์ พี
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
สร้างสรรค์ และเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบ 

ระศรี 3 พระราชวังสนาม
จันทร์ 

 อ.ดร.ธนาทร  เจยีรกุล (ต่อ) โครงการสัมมนาคณาจารย์
คณะฯ ประจ าปี  2560 
เรื่อง การระดมความคิด
เพื่อมัณฑนศิลป์ก้าวหน้า 

26 มิ.ย.60 โรงแรมไมด้า ทวารวดี 
แกรนด์ จ.นครปฐม 

  

  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ 

5-7 ก.ค.
60 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต ช้ัน 4 อาคารโสมส
วลี คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

2. อ.ดร.ชนินทร  จุลบาท การสัมมนาเรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท าผลงานทางวิชาการ
เพื่อเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

24 ก.ค.60 ห้องประชุม 314-315 
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่ง
ชัน 

  

 ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน      
1. คณาจารย์ภาควิชาออกแบบ

ตกแต่งภายใน และ นส.วไิลศรี  
ช านาญกิจ 

โครงการจดัการความรู้ 
เรื่อง การสร้างงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ และเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบ 

13 มิ.ย.60 ห้องประชุมสมยัเฉลิม 
กฤดากร อาคารศลิป์ พี
ระศรี 3 พระราชวังสนาม
จันทร์ 

  

  โครงการสัมมนาคณาจารย์ 
ภาควิชาออกแบบตกแต่ง
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2559 

19-21 
มิ.ย.60 

The Tarna Align 
Resort เกาะเต่า สุ
ราษฎร์ธาน ี

  

2. คณาจารย์ภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน 

โครงการสัมมนาคณาจารย์
คณะฯ ประจ าปี  2560 
เรื่อง การระดมความคิด
เพื่อมัณฑนศิลป์ก้าวหน้า 

26 มิ.ย.60 โรงแรมไมด้า ทวารวดี 
แกรนด์ จ.นครปฐม 

  

3. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ การเสวนาในหัวข้อ BIM 
เพื่ออนาคตในการ 
ออกแบบ เขียนแบบ การ
ก่อสร้างและจัดการอาคาร 

25 พ.ย.59 ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคาร
สภาสถาปนิก  
ถนนพระราม 9 
กรุงเทพฯ 

  

  โครงการอบรมผู้ประเมิน
ระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร
ตามเกณฑ์ AUN QA 

19 มี.ค.60 ห้องกมลทิพย์ ช้ัน 2 
โรงแรมเดอะสุโกศล 

  

  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง“การใช้

30 ม.ิย.60 ห้องปฏิบัติการศูนย์
คอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
งานระบบบริหารจดัการ
งานวิจัยแห่งชาติ 
(National Research 
Management System :  
ระบบ NRMS)” 

อาคารหม่อมหลวงปิ่น
มาลากลุ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ พระราชวัง
สนามจันทร์ นครปฐม 

 ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 
(ต่อ) 

“21st Century Design 
and Architecture 
Education” การบริหาร
จัดการหลักสตูรนานาชาติ 
(International program) 

6 ก.ค.60 ห้อง 116 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  

4. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง การสัมมนาระดับชาตเิรื่อง 
เดินหน้ายุทธศาสตร์ AAA 
สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

19 ก.ย.59 คณะกรรมาธิการสังคม 
กิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 

  

  การประชุม Thailand 
SME Hotel Confrence 
2017 

13 ก.ค.60 สมาคมการบริหาร
โรงแรมไทย/ ศูนย์
ประชุมแห่งชาติสริิกิติ ์

  

5. อ.ไพบูลน์  จิระประเสริฐกูล การเสวนาในหัวข้อ BIM 
เพื่ออนาคตในการ 
ออกแบบ เขียนแบบ การ
ก่อสร้างและจัดการอาคาร 

25 พ.ย.59 ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคาร
สภาสถาปนิก  
ถนนพระราม 9 
กรุงเทพฯ 

  

6. อ.กศิตินทร  ชุมวรานนท์ การประชุมพิจารณาร่าง
ข้อบังคับสภาสถาปนิก  
ว่าด้วยการก าหนดค้าจด
ทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง 
และค่าธรรมเนียม รา่งข้อ 
บังคับว่าด้วยการรับรอง
ปริญญา อนุปริญญา และ
ประกาศนียบตัรในการ
ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม การ
เตรียมความพร้อม ใน
การศึกษาสถาปตัยกรรม
ประเภทอื่น เช่น การ
บริหารและอ านวยการ
ก่อสร้าง 

4 ม.ีค.60 ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคาร
สภาสถาปนิก  
ถนนพระราม 9 
กรุงเทพฯ 

  

7. อ.สัญญา  สุขพูล “21st Century Design 
and Architecture 
Education” การบริหาร
จัดการหลักสตูรนานาชาติ 
(International program) 

6 ก.ค.60 ห้อง 116 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
8. อ.ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล การเสวนาในหัวข้อ BIM 

เพื่ออนาคตในการ 
ออกแบบ เขียนแบบ การ
ก่อสร้างและจัดการอาคาร 

25 พ.ย.59 ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคาร
สภาสถาปนิก  
ถนนพระราม 9 
กรุงเทพฯ 

  

  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง“การใช้
งานระบบบริหารจดัการ
งานวิจัยแห่งชาติ 
(National Research 
Management System :  
ระบบ NRMS)” 

30 ม.ิย.60 ห้องปฏิบัติการศูนย์
คอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 
อาคารหม่อมหลวงปิ่น
มาลากลุ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ พระราชวัง
สนามจันทร์ นครปฐม 

  

9. อ.สลลิ  สมัครพงศ์ การเสวนาในหัวข้อ BIM 
เพื่ออนาคตในการ 
ออกแบบ เขียนแบบ การ
ก่อสร้างและจัดการอาคาร 

25 พ.ย.59 ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคาร
สภาสถาปนิก  
ถนนพระราม 9 
กรุงเทพฯ 

  

10. อ.พสุ  จารุศิร ิ การเสวนาในหัวข้อ BIM 
เพื่ออนาคตในการ 
ออกแบบ เขียนแบบ การ
ก่อสร้างและจัดการอาคาร 

25 พ.ย.59 ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคาร
สภาสถาปนิก  
ถนนพระราม 9 
กรุงเทพฯ 

  

11. อ.ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย ์ การสัมนา International 
URBAN MEDIA ART 
ACADEMY in Bangkok  

23-25 
เม.ย.60 

จัดโดย the Goethe 
institut Thailand 

  

12. นส.วิไลศรี  ช านาญกิจ โครงการพัฒนาบุคลากร
ส านักงานคณบดี 
คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 
2560 

12-14 
พ.ค.60 

เกาะกูด จ.ตราด   

 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์      
1. คณาจารย์ภาควิชาออกแบบนิเทศ

ศิลป์ และ นส.สุธาสินี  วาจนะ
วินิจ 

โครงการจดัการความรู้ 
เรื่อง การสร้างงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ และเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบ 

13 มิ.ย.60 ห้องประชุมสมยัเฉลิม 
กฤดากร อาคารศลิป์ พี
ระศรี 3 พระราชวังสนาม
จันทร์ 

  

2. คณาจารย์ภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

โครงการสัมมนาคณาจารย์
คณะฯ ประจ าปี  2560 
เรื่อง การระดมความคิด
เพื่อมัณฑนศิลป์ก้าวหน้า 

26 มิ.ย.60 โรงแรมไมด้า ทวารวดี 
แกรนด์ จ.นครปฐม 

  

3. อ.กัญชลิกา  กัมปนานนท ์ การออกแบบกล่อง
กระดาษแข็งประเภท 
Folding Carton โดย
ปราศจากอุปสรรคในการ
ผลิตใช้งาน 

28-30 
ม.ิย.60 

สมาคมการบรรจภุัณฑ์
ไทย ร่วมกับ บริษัท คอน
ติเนนตลั บรรจุภณัฑ์ 
(ไทยแลนด์) จ ากดั และ 
บริษัท แม่พิมพ์ จ ำกัด 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
4. ผศ.อาวิน  อินทรังษี โครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ 

5-7 ก.ค.
60 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต ช้ัน 4 อาคารโสมส
วลี คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  การประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายการพัฒนาศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย ให้เป็นพื้นที่บริการ
ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ร ะ ดั บ
นานาชาติ 

2 ธ.ค.59 ห้องประชุม 1 ช้ัน 19 
กระทรวงวัฒนธรรม 

  

5. ผศ.สุพิชญา  เขม็ทอง การประชุมประธานสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปอมท.)  

16-18 
ธ.ค.59 
สมัยสามญั 

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ และ
หมอกฟ้าม่อนเงาะรี
สอร์ท เชียงใหม ่

  

  โครงการ 9 เดินตามรอย
พ่อสืบสานต่ อพระราช
ปณิธาน 

22 เม.ย.
60 

จ.ราชบุรี, จ.เพชรบุร ี   

6. นส.สุธาสินี  วาจนะวินิจ โครงการพัฒนาบุคลากร
ส านักงานคณบดี 
คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 
2560 

12-14 
พ.ค.60 

เกาะกูด จ.ตราด   

  โครงการประชุมชี้แจงและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่อง 
“เสริมสรา้งความรู้ ความ
เข้าใจ และแนวปฏิบตัิที่ดี
ในการใช้งานและการน าส่ง
ข้อมูลระบบภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต (ระบบ
ของ สกอ.) 

14 ก.ค.60 ห้องประชุมนริศรานุวัติ
วงศ์ ส านักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

  

 ภาควิชาออกแบบผลติภณัฑ ์      
1. คณาจารย์ภาควิชาออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์
โครงการพบปะระหว่าง
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

5 พ.ย.59 อาคารมณัฑนะ 2-3 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  โครงการเปิดบ้าน
ผลิตภัณฑ์ 

8-12 มี.ค.
60 

อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 
อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

  

  โครงการสัมมนาคณาจารย์
คณะฯ ประจ าปี  2560 
เรื่อง การระดมความคิด
เพื่อมัณฑนศิลป์ก้าวหน้า 

26 มิ.ย.60 โรงแรมไมด้า ทวารวดี 
แกรนด์ จ.นครปฐม 

  

2. 
 

คณาจารย์ภาควิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ และ 

โครงการบ าเพญ็
ประโยชน์ 5 ส 

5 พ.ย.59 อาคารมณัฑนะ 2-3 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

 นส.ปิยวรรณ  เพลินจิตต ์ โครงการท าบุญภาควิชา 5 พ.ย.59 อาคารมณัฑนะ 2-3   
 นายเอกลักษณ์  ยอดแก้ว 

นายสนั่น  ภูโคตรศร ี
  พระราชวังสนามจันทร ์   
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
นายพรภริมย์  คงอิ่ม 

3. คณาจารย์ภาควิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ และ นส.ปิยวรรณ  
เพลินจิตต ์

โครงการจดัการความรู้ 
เรื่อง การสร้างงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ และเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบ 

13 มิ.ย.60 ห้องประชุมสมยัเฉลิม 
กฤดากร อาคารศลิป์ พี
ระศรี 3 พระราชวังสนาม
จันทร์ 

  

4. อ.ชาคร  ผาสุวรรณ โครงการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาโพรงเทียมให้มี
สภาวะภายในโพรงท่ี
เหมาะสมต่อการ
ขยายพันธุ์ของนกเงือก 
โดยใช้สภาวะภายในโพรง
รังธรรมชาตเิป็นเกณฑ ์

8-10 ส.ค.
59 

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุ
ไหงปาดี นราธิวาส 

  

5 ผศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ ์ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ 

5-7 ก.ค.
60 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต ช้ัน 4 อาคารโสมส
วลี คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

 ภาควิชาประยุกตศลิปศึกษา      
1. คณาจารย์ภาควิชาประยุกต

ศิลปศึกษา และ นส.พรพรรณ  
แก้วประเสริฐ 

โครงการจัดการความรู้ 
เรื่อง การสร้างงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ และเครือข่าย
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบ 

13 มิ.ย.60 ห้องประชุมสมยัเฉลิม 
กฤดากร อาคารศลิป์ พี
ระศรี 3 พระราชวังสนาม
จันทร์ 

  

2. คณาจารย์ภาควิชาประยุกต
ศิลปศึกษา 

โครงการสัมมนาคณาจารย์
คณะฯ ประจ าปี  2560 
เรื่อง การระดมความคิด
เพื่อมัณฑนศิลป์ก้าวหน้า 

26 มิ.ย.60 โรงแรมไมด้า ทวารวดี 
แกรนด์ จ.นครปฐม 

  

3. รศ.ประภากร  สุคนธมณ ี โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ 

5-7 ก.ค.
60 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต ช้ัน 4 อาคารโสมส
วลี คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

4. นส.พรพรรณ  แก้วประเสริฐ โครงการพัฒนาบุคลากร
ส านักงานคณบดี 
คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 
2560 

12-14 
พ.ค.60 

เกาะกูด จ.ตราด   

  โครงการประชุมชี้แจงและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่อง 
“เสริมสรา้งความรู้ ความ
เข้าใจ และแนวปฏิบตัิที่ดี
ในการใช้งานและการน าส่ง

14 ก.ค.60 ห้องประชุมนริศรานุวัติ
วงศ์ ส านักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
ข้อมูลระบบภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต (ระบบ
ของ สกอ.) 

 ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา      
1. คณาจารย์ภาควิชาเครื่องเคลือบ

ดินเผา 
โครงการจัดการความรู้ 
เรื่อง การสร้างงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ และเครือข่าย
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบ 

13 มิ.ย.60 ห้องประชุมสมยัเฉลิม 
กฤดากร อาคารศลิป์ พี
ระศรี 3 พระราชวังสนาม
จันทร์ 

  

  โครงการสัมมนาคณาจารย์
คณะฯ ประจ าปี 2560 
เรื่อง การระดมความคิด
เพื่อมัณฑนศลิป์ก้าวหน้า 

26 มิ.ย.60 โรงแรมไมด้า ทวารวดี 
แกรนด์ จ.นครปฐม 

  

  โครงการสัมมนาคณาจารย์
ภาควิชาเครื่องเคลือบดิน
เผา ประจ าปี 2560 

3-5 ก.ค.
60 

โรงแรมไมด้า เดอซี หัว
หิน จ.เพชรบุร ี

  

2. ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม กิจกรรม Bond Klay 
Keramic : International 
Ceramic Art Workshop 
& Conference 2017 

4-11 มิ.ย.
60 

มหาวิทยาลยัราชภฏัว
ไลยอลงกรณ ์จ.ปทุมธานี 

  

3. 
 

ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ BKK IV The 
4th International 
Contemporary 
Ceramic Art Project 

10-15 
พ.ย.59 

Sithan Art Space 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

  

  กิจกรรม Bond Klay 
Keramic : International 
Ceramic Art Workshop 
& Conference 2017 

4-11 มิ.ย.
60 

มหาวิทยาลยัราชภฏัว
ไลยอลงกรณ ์จ.ปทุมธานี 

  

4. อ.ธาตรี  เมืองแก้ว โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ BKK IV The 
4th International 
Contemporary 
Ceramic Art Project 

10-15 
พ.ย.59 

Sithan Art Space 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

  

  กิจกรรม Bond Klay 
Keramic : International 
Ceramic Art Workshop 
& Conference 2017 

4-11 มิ.ย.
60 

มหาวิทยาลยัราชภฏัว
ไลยอลงกรณ ์จ.ปทุมธานี 

  

 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ      
1. คณาจารย์ภาควิชาออกแบบ

เครื่องประดับ 
โครงการจัดการความรู้ 
เรื่อง การสร้างงานวิจัยเชิง

13 มิ.ย.60 ห้องประชุมสมยัเฉลิม 
กฤดากร อาคารศลิป์ พี
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
สร้างสรรค์ และเครือข่าย
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบ 

ระศรี 3 พระราชวังสนาม
จันทร์ 

 คณาจารย์ภาควิชาออกแบบ
เครื่องประดับ (ต่อ) 

โครงการสัมมนาคณาจารย์
คณะฯ ประจ าปี 2560 
เรื่อง การระดมความคิด
เพื่อมัณฑนศลิป์ก้าวหน้า 

26 มิ.ย.60 โรงแรมไมด้า ทวารวดี 
แกรนด์ จ.นครปฐม 

  

  โครงการส่งเสริมภมูิปัญญา
และวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อ
สร้างความยั่งยืนแก่
สังคมไทย 

ก.ค.60-
พ.ย.61 

ผู้ประกอบการแบรนด์ 
Mann Craft และ
หมู่บ้านคราม จ.สกลนคร 
โดยความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สกลนคร 

  

2. อ.ดร.ยอดขวญั  สวัสด ี โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ 

5-7 ก.ค.
60 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต ช้ัน 4 อาคารโสมส
วลี คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

 ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย      
1. คณาจารย์ภาควิชาออกแบบเครื่อง

แต่งกาย และ นางนฤภร หุ่นด ี
โครงการจัดการความรู้ 
เรื่อง การสร้างงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ และเครือข่าย
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบ 

13 มิ.ย.60 ห้องประชุมสมยัเฉลิม 
กฤดากร อาคารศลิป์ พี
ระศรี 3 พระราชวังสนาม
จันทร์ 

  

2. คณาจารย์ภาควิชาออกแบบเครื่อง
แต่งกาย 

โครงการสัมมนาคณาจารย์
คณะฯ ประจ าปี 2560 
เรื่อง การระดมความคิด
เพื่อมัณฑนศลิป์ก้าวหน้า 

26 มิ.ย.60 โรงแรมไมด้า ทวารวดี 
แกรนด์ จ.นครปฐม 

  

3. ผศ.ดร.น้ าฝน  ไลส่ัตรไูกล การสัมมนาในงาน “จีเอฟ
ที 2017”  

6 ก.ค.60 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค จัดโดย 
บริษัท รี้ดเทรนเด็กซ์ 
จ ากัด 

  

4. อ.วรุษา  อุตระ งาน  Workshop “Flat 
Footwear Making” 

9-12 ส.ค.
59 

ห้อง Gallery 1 TCDC   

  การสัมมนาในงาน “จีเอฟ
ที 2017”  

6 ก.ค.60 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค จัดโดย 
บริษัท รี้ดเทรนเด็กซ์ 
จ ากัด 

  

5. อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ งาน Workshop “Hihg 
heel Foot wear 
Making” 

13-16 
ก.ย.59 

ห้อง Gallery 1 TCDC   
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
6. นส.ณัชชา  แสงสุวรรณภัทร การอบรมกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา 
5 ก.ค.60 คณะนติิศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ท่าพระจันทร ์

  

7. อ.ปัญจพล  อัศวลาภนิรันดร การสัมมนาในงาน “จีเอฟ
ที 2017”  

6 ก.ค.60 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค จัดโดย 
บริษัท รี้ดเทรนเด็กซ์ 
จ ากัด 

  

 หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ     
1. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า การสัมมนาหลักสูตรศลิป 14-15  อ.อัมพวา    
2. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร มหาบัณฑิต สาขาวิชา ต.ค.59 จ.สมุทรสงคราม   
3. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน ศิลปะการออกแบบ เพื่อ     
4. รศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร ร่างและปรับปรุงหลักสตูร     
5. ผศ.ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกลุ      
6. นางนิพาดา  ธนพิทักษ์      
 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ     

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน ์
ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
อ.ดร.ยอดขวญั  สวัสด ี
รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุน ี
รศ.สน  สมีาตรัง 
นายเศกสันต์  แสงทอง 

1. โครงการพัฒนาอาจารย์ 
บุคลากร และส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษา ด้าน
การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการในต่างประเทศ    
ปีการศึกษา 2559  

18-19 
ต.ค.59 

1. งานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ The 
4th International 
Conference for Asia 
Pacific Arts Studies 
(ICAPAS) ณ.สถาบัน  

  

  2. โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านศลิปะการ
ออกแบบกับสถาบันศิลปะ
ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประจ าภาค
ต้น ปีการศึกษา 2559 

ธ.ค.59 
มิ.ย.60 

Graduate School 
Indonesia Institute of 
Arts, Yogyakarta, 
สาธารณรัฐอินโดนีเซยี 
2. สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

  

6. นายเศกสันต์  แสงทอง โครงการเตรยีมความ 4 ก.ค.-26 บัณฑิตวิทยาลัย   
7. นส.จิดาภา  อยู่เงินวด ี พร้อมด้านภาษาอังกฤษ ปี

การศึกษา 2560 
ก.ย.60    

 ส านักงานคณบด ี      
1 นายวุฒิ  คงรักษา การฝึกอบรมผูต้รวจสอบ

กิจการขั้นพ้ืนฐาน 
2-3 มี.ค.
60 

ชุมนุมสหกรณ์ออกทรัพย์
แห่งประเทศไทย/โรงแรม
เจริญโฮเตล็ อุดรธาน ี

  

  โครงการประชุมชี้แจงและ
ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนา
ก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

9 พ.ค.60 โรงแรมเดอะทวินทาว
เวอร ์

  

2 นางนภาพร  ทองทวี โครงการอบรมให้ความรู้
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้

4-5 ส.ค.
59 

โรงแรมฟรูาม่า เอ็กซ์คลู
ซีฟ แซนดารา ชะอ า 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
เรื่อง กระบวนการบอกเลิก
สัญญาจ้างและการ
ด าเนินงานภายหลัง
กระบวนการบอกเลิก
สัญญาจ้าง 

เพชรบุร ี

3. นางนภาพร  ทองทวี (ต่อ) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การตรวจสญัญาทาง
พัสด ุ

9 ก.ย.59 ห้องประชุมนริศรานุวัติ
วงศ์ ส านักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

  

  การวางแผนภาษสี าหรับ
บุคลากร 

8 ธ.ค.59 ห้องประชุมนริศรานุวัติ
วงศ์ ส านักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

  

  กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง, 
บริหารพสัดุ, บรหิาร
สินทรัพย์ถาวร 

15 ธ.ค.59 ห้องประชุม 314-315 
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่ง
ชัน 

  

4. นส.มุกดา  จติพรมมา ระบบงบประมาณเพื่อ
รองรับการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับของ
รัฐ 

21 ธ.ค.59 ห้องประชุมนริศรานุวัติ
วงศ์ ส านักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

  

5. นส.นันทนา แซ่ล ี การวางแผนภาษสี าหรับ
บุคลากร 

8 ธ.ค.59 ห้องประชุมนริศรานุวัติ
วงศ์ ส านักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

  

  การใช้งานระบบฐานข้อมูล
เพื่องานวิจัย มศก. 

21 ธ.ค.59 ห้องปฏิบัติการ 2301 
อาคารหม่อมหลวงปิ่น 
มาลกลุ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสืบค้น
ข้อมูลสิทธิบัตร/ อนุ
สิทธิบัตร การประดิษฐ์/ 
การออกแบบผลติภณัฑ ์

26 ธ.ค.59 ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร
คณะวิทยาศาสตร์ 3 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  โครงการประชุมชี้แจงและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่อง 
“เสริมสรา้งความรู้ ความ
เข้าใจ และแนวปฏิบตัิที่ดี
ในการใช้งานและการน าส่ง
ข้อมูลระบบภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต (ระบบ
ของ สกอ.) 

14 ก.ค.60 ห้องประชุมนริศรานุวัติ
วงศ์ ส านักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

  

6. นส.สรุีพร  แป้นพิบูลลาภ กระบวนการจดัการเงินทด
รองราชการ, บริหารเงิน
สดในมือ เงินฝากธนาคาร 
และเงินลงทุน, บรหิาร

20 ธ.ค.59 ห้องประชุม 314-315 
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่ง
ชัน 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
ลูกหนี้เงินยืมมหาวิทยาลัย 

7. นส.ดวงรัตน์  ยิม้ตา โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การตรวจสญัญาทาง
พัสด ุ

9 ก.ย.59 ห้องประชุมนริศรานุวัติ
วงศ์ ส านักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

  

8. นส.รางวัล  สุข ี กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง, 
บริหารพสัดุ, บรหิาร
สินทรัพย์ถาวร 

15 ธ.ค.59 ห้องประชุม 314-315 
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่ง
ชัน 

  

9. นส.ไอลดา  น้อยมณ ี กระบวนการจดัการเงินทด
รองราชการ, บริหารเงิน
สดในมือ เงินฝากธนาคาร 
และเงินลงทุน, บรหิาร
ลูกหนี้เงินยืมมหาวิทยาลัย 

20 ธ.ค.59 ห้องประชุม 314-315 
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่ง
ชัน 

  

10. นส.อโนมา  รตันน้อย โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การตรวจสญัญาทาง
พัสด ุ

9 ก.ย.59 ห้องประชุมนริศรานุวัติ
วงศ์ ส านักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

  

11. นายยอดชาย  ชุ่มอินทร ์ การแข่งขันกีฬาบุคลากร 
สกอ.ครั้งที่ 36 “พะเยา
เกมส์” 

9-16 มิ.ย.
60 

มหาวิทยาลยัพะเยา   

12. นายนฤพนธ์  ลิ่มมั่น การแข่งขันกีฬาบุคลากร 
สกอ.ครั้งที่ 36 “พะเยา
เกมส์” 

9-16 มิ.ย.
60 

มหาวิทยาลยัพะเยา   

 
ตารางท่ี 1.16 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะมัณฑนศิลป/์ ภาควิชา 

ล าดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานคณบดี 
คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 ณ เกาะกูด 
จ.ตราด 

คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรส านักงาน
คณบดี คณะฯ 

12-14 พ.ค.
60 

39 300,000 

2. โครงการจัดการความรู้  เรื่ อง การสร้าง
งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

13 มิ.ย.60 87 50,000 

3 โครงการสัมมนาคณาจารย์คณะฯ ประจ าปี 
2 5 6 0  เ รื่ อ ง  ก า ร ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด เ พื่ อ
มัณฑนศิลป์ก้าวหน้า ณ โรงแรมไมด้า ทวาร
วดี แกรนด์ จ.นครปฐม 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

26 มิ.ย.60 
8-9 ส.ค.60 

93 100,000 

 
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 (ในปีการศึกษา 2559 ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง) 
และพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์  มีอาคาร 6 อาคาร คือ 
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อาคารมัณฑนะ 1  อาคารมัณฑนะ 2  อาคารมัณฑนะ 3  อาคารมัณฑนะ 4  อาคารมัณฑนะ 5 และอาคาร
ศิลป์ พีระศรี 3 (บางส่วน) รวมพ้ืนที่ประมาณ 23,479 ตารางเมตร  รวมพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด(กรุงเทพฯ และ 
นครปฐม)  ประมาณ 27,619 ตารางเมตร  ซึ่งสรุปที่ตั้งได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.17  พ้ืนที่ใช้สอยอาคาร คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงทั้งอาคาร) 

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  
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  
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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 ่
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 ใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยจ าแนกเป็น 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ในปีการศึกษา 
2559 คณะฯ จึงด าเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2558 กล่าวคือ มีการน าผลที่ได้จากการประเมินฯ ในปีที่
ผ่านมา มาปรับปรุงกระบวนการ โดยการท างานร่วมกันของคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการประจ า
คณะฯ คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ (มีการปรับเปลี่ยนกรรมการจากผู้แทนภาควิชาเป็นผู้แทน
หลักสูตรเมื่อวันที่ 7 ก.ค.58) คณะท างานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ และคณาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่างๆ เพ่ือร่วมกันเตรียมการ วางแผน และติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจ โดยคณะฯ ได้
ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับระบบ กลไก และนโยบายของมหาวิทยาลัย ท าให้คณะมัณฑนศิลป์ มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม, 1-3 สิงหาคม 2560 และการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 
 
16. การน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ส าหรับในปีการศึกษา 2559 คณะมัณฑนศิลป์ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมิน
ตนเองและจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 มา
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.19  การน าผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ  
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการ
บริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

- ควรพัฒนาฐานข้อมูลให้เช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

(อยู่ระหว่างการด าเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์) 

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

- อาจารย์บางท่านอยู่ระหวา่งศึกษาต่อ
ปริญญาเอก (อ.ตรีชฎา, อ.วินิตา, อ.ชานนท์) 

- คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อให้กับอาจารย์ และมี
การเบิกจ่ายแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จาก
กองทุนวิจัยสร้างสรรค์คณะฯ และเงินรายได้
ภาควิชาทีอ่าจารย์สังกัด 

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์
ประจ าคณะทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

- คณะฯ มีกระบวนการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนที่ดึงศักยภาพความสามารถ
ด้านการสร้างสรรค์และการออกแบบของ
อาจารย์ น ามาบรูณาการกับการเรยีนการ
สอน ประยุกต์สูผู่้เรยีนระดับบุคคล จนมี
ผลงานเผยแพรสู่่สาธารณชน 

- โครงการจัดการความรู้ศิลปะและการออกแบบ
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูสู้่วงวิชาการ : การผลิต
หนังสือ ต ารา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 
- การสัมมนาในโครงการวิจยั "เครือ่งเคลือบดิน
เผาประดับผนัง : ความบันดาลใจจากธรรมชาติ" 
โดยทุน สกว.เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.59 

ตัวบ่งช้ี 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

- ควรรวบรวมข้อมลูรายชื่อองค์กรหน่วยงาน
ในต่างประเทศท่ีจดัประกวด และแสดงผล
งานด้านการออกแบบ สนับสนุนให้อาจารย์
และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีระดับ
นานาชาติ 

- มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประกวดและ
แสดงผลงานออกแบบ ให้อาจารยแ์ละนักศึกษา
เข้าร่วมในเวทีระดับตา่งๆ ทาง Facebook ของ
คณะฯ 

ตัวบ่งช้ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

- ควรพัฒนาฐานข้อมูลกิจกรรมทีส่่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

- "โครงการ ธ สถิตในดวงใจ" การแสดงผลงาน
การออกแบบเครื่องประดับของนักศึกษา เพื่อ
ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากพระมหากรุณาธคิุณฯ 
10 ธ.ค.59 ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 
- กิจกรรมกีฬามหาก าย า ครั้งที่ 2 เพื่อสุขภาพ
และความสามัคคี ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ 
อาคารเพชรรัตน์-สุวัทนา และลานกีฬา หน้า
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 (18 มี.ค.60) 
- โครงการปัจฉิมนิ เทศ ประจ าปีการศึกษา 
2559 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 (19 เม.ย.60) 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

- ควรมีการส่งเสรมิให้คณาจารย์ทกุภาควิชา 
เผยแพรผ่ลงานวิจยัสร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติเพิ่มมากขึ้น 
- เมื่ออาจารย์น าผลงานสร้างสรรคไ์ปแสดง

คณะฯ ไดส้นับสนุนงบประมาณใหอ้าจารย์
น าเสนอผลงานทางวิชาการในระดบันานาชาติ 
โดยมีข้อตกลงใหส้่งรายงาน ซึ่งระบุกระบวนการ
เพื่อใช้ประโยชน์ในรายวิชาท่ีรับผดิชอบ ดังนี ้
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
เผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการหรอืรูปแบบ
อื่นสู่สาธารณะ ให้เขียนโครงการสรุปเป็น
เอกสารที่มรีายละเอยีดขั้นตอนการ
ด าเนินงานสร้างสรรค์  เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ทางวิชาการ หรือน าไปใช้บูรณา
การในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

- อ.ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ ในนิทรรศการ 
Ausgezeichnet! เยอรมันนี เมื่อ 15 พ.ย.58 - 
14 ก.พ.59 
- ศ.เอกชาติ จันอุไรรตัน,์ ผศ.ดร.วรีวัฒน์ สิริเว
สมาศ ในงาน ANDES 2016 มาเลเซีย 10-13 
พ.ค.59 
- ผศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ์ ในงาน The 4th 
International Art Symposium ตุรกี 24 มิ.ย.-
8 ก.ค.59 
- อ.ธาตรี เมืองแก้ว ในงาน XXIII. 
International Raku Workshop โครเอเชีย 18-
28 ก.ค.59 
- ผศ.ศุภกา ปาลเปรม ในงาน Selsius 2016 7th 
Festival Seramik Antarabangsa 
International Ceramic Festival 2016 
มาเลเซีย 1-7 ส.ค.59 
- ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน ในงาน Paris Design 
Week : Now! Le Off ฝรั่งเศส 3-10 ก.ย.59 
- ผศ.ศุภกา ปาลเปรม ในงาน Macsabal Wood 
Firing Symposium 2016 ตุรกี 17-30 ต.ค.59 
- ผศ.ดร.น้ าฝน ไล่สตัรไูกล ในงาน Symposium 
on Fashion Retail สหราชอาณาจักร 3-10 
พ.ย.59 
- อ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์ ในการประชุม
วิชาการ International Conference for 
Academic Disciplines, Venice Conference 
ณ Universita’ Ca’ Foscari Di Venezia, 
Venice ประเทศอติาลี (20-23 มิ.ย.60) 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

- คณะฯ มีศักยภาพในการหาเงิน
งบประมาณด้านงานวิจัยจากแหลง่ทุน
ภายนอก 

คณะฯ ไดร้ับอนุมัตโิครงการวจิัยจากแหล่งทุน
ภายนอก (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560) ดังนี้ 
- เครื่องเคลือบดินเผาประดับผนัง : ความบันดาล
ใจจากธรรมชาติ (ในส่วนของการสัมมนา) โดย 
สกว. 
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบผลติภณัฑ์จาก
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา : 
โบราณวัตถุช้ินเยี่ยมในประเทศไทย โดยกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
- ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผลติภณัฑ์และต่อยอด
ตราสินค้าสู่อาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมแฟช่ันและไลฟ์ไตล์ โดย
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนา
อุตสาหกรรมรายสาขา 1 
- ที่ปรึกษาด้านจัดท าระบบมาตรฐานสินค้าสิ่ง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเครือ่งปั้นดินเผา
เกาะเกรด็ โดยส านักบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
- ที่ปรึกษาเพื่อด าเนินการพัฒนาผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน โดยส านกังานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
- โครงการศูนยส์ร้างสรรค์และพัฒนา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) โดยกรม
ศิลปากร 
- โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัว
สู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 
(จ.นครปฐม กาญจนบุรี ราชบรุี และสุพรรณบุรี) 
ประจ าปี 2560 โดยส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 
- การสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีโดย
ใช้ Application เส้นทางการท่องเที่ยวตามรอย
โครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชด าริเป็น
เครื่องมือ โดย สกว. (นวัตกรรมสังคม ระยะที่ 3) 
- การวิจัยและพัฒนาผลติภณัฑส์ าอางจาก
ผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนสหกรณ์
การเกษตรบ้านลาดกล้วยหอมทอง โดย สกว. 
(นวัตกรรมสังคม ระยะที่ 3) 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

- คณาจารย์มีการผลติผลงานวิจัยสร้างสรรค์
และเผยแพร่อยา่งต่อเนื่อง 

- คณะฯ ได้รับอนมุัติโครงการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายในรวม 20 โครงการ จากแหลง่ทุนภายนอก 
9 โครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560) 
และมีการเผยแพร่หลังจากเสร็จสิน้โครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

- คณะฯ มีนโยบายการบริการวิชาการแก่
สังคมที่ชัดเจน บุคลากรได้น าศักยภาพระดับ
บุคคลไปใหบ้ริการงานสร้างสรรคแ์ละ

โครงการบริการวิชาการ จากงบภายนอกสถาบัน 
- โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
สั งคม เพื่ อประเทศไทยที่น่ าอยู่  University 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
ออกแบบไปสู่สังคมและชุมชน ให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- ควรยกระดบัการน าผลงานการบริการ
วิชาการแก่สังคม น ามาประยุกต์กบัการเรยีน
การสอน 

Network for Change : UNC โดยความร่วมมือ
ระหว่างมูลนิธิสยามกัมมาจลและ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 
ต.ค.59 - 31 ธ.ค.60 
- โครงการ Animation Boot camp 2016 
ASEAN in Thailand (9-13 ธ.ค.59) 
- โครงการฝึกอบรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้กับบุคคล/องค์กรภายนอก (ธ.ค.59 - ก.ย.60) 
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ 
SMEs/Startup เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
สู่สากล โครงการย่อย : โครงการศิลปะการ
ออกแบบเพื่อการพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐานสินค้า
ระดับสากลและการแสดงมหกรรมสินค้าเชิง
ปัญญา (พ.ค.– ส.ค.60) 

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

- คณะฯ เป็นสถาบันที่ให้ความส าคัญกับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และมีกจิกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรได้เข้าร่วม 
ในวาระกิจกรรมส่งเสรมิทางวัฒนธรรมในทุก
โอกาส 
- ส่งเสริมและเชิดชูแนวคิดอัตลักษณ์ไทยของ
นักออกแบบเผยแพรสู่่ระดับสากล 

- การแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช "ธ สถิตในดวงใจ" ผลงาน
การออกแบบสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะฯ 
จ านวน 32 ช้ิน และผลงานนักศึกษาภาควิชา
ออกแบบเครื่องประดับในรายวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ 1 "กายร าลึก" จ านวน 31 ช้ิน 
ระหว่างวันที่ 10-11 ธ.ค.59 ณ แฟช่ันฮอลล์ ช้ัน 
1 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 
- โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบ
ไทย ครั้งท่ี 13 (Designer of the Year 2017) 

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

- คณบดีและคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เป็นกลไกส าคญัการบริหารจัดการตามพันธ
กิจของคณะฯ  โดยมีบุคลากรให้การ
สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนนิงานให้
บรรลเุป้าหมายตามวัตถุประสงค ์

ระบบกลไกการประกันคุณภาพฯ ของคณะ
มัณฑนศิลป์ เป็นการท างานร่วมกันของ 

- คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- คณะท างานผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีฯ ระดับคณะ 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบก ากับ
การประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

- น าผลการประเมินทุกหลักสูตรเสนอผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
คณะฯ และน าผลมาปรับปรุงหลักสูตรใหม้ี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

คณะฯ มีการประเมินคณุภาพหลักสูตรตาม
ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
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บทที่ 2 
ส่วนสาระ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์  
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ  
 

สูตรค านวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 

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

หลักสูตร ผลประเมิน 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 3.76 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2555 3.63 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 3.13 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 3.68 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 3.67 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 3.83 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 3.14 
ศิลปมหาบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2557 3.33 
ศิลปมหาบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 4.02 
ศิลปมหาบณัฑติ สาขาวิชาศลิปะการออกแบบ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 3.69 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2557 3.72 

ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร 39.60 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 11 

คะแนนที่ได้ 3.60 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 3.39  เกณฑ์ประเมิน   :  3.39  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ระดับ 3.60  เกณฑ์ประเมิน   :  3.60  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 3.15  ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ระดับ 3.20  เกณฑ์ประเมิน   :  3.20  คะแนน 

 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :    

ในปีการศึกษา 2559 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 31 กรกฎาคม, 1-3 สิงหาคม 2560 สอดคล้องตามปฏิทินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.1-1 การด าเนินงานประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 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 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

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

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้= 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

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

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานใน  

ปีการศึกษา 
2557 2558 2559 

อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 13 8 7 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 57.5 60 62 
อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 21 22 22.5 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 91.5 90 91.5 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 14.21 8.89 7.65 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 62.84 66.67 67.76 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 22.95 24.44 24.59 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 24.44  เกณฑ์ประเมิน   :  1.53  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ร้อยละ 24.59  เกณฑ์ประเมิน   :  1.54  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 22.44  ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 24.59  เกณฑ์ประเมิน   :  1.54  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

คณะฯ มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้นี้ร่วมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 หลักฐานระดับมหาวิทยาลยั 

 
ตวับ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า   
เกณฑ์การประเมิน 

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

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 



51 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้= 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

 
ตารางที ่1.3-1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานใน 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

ศาสตราจารย ์ คน 1 1 1 
รองศาสตราจารย ์ คน 8 8 12 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 32 32 31.5 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 50.5 49 47 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 91.5 90 91.5 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งวิชาการ (ผศ.ขึ้นไป) คะแนน 44.81 45.56 48.63 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ  45.56  เกณฑ์ประเมิน   :  2.85  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ  48.63  เกณฑ์ประเมิน   :  3.04  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : ร้อยละ  45.56    ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ  48.63   เกณฑ์ประเมิน   :  3.04 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

คณะฯ มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้นี้ร่วมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 หลักฐานระดับมหาวิทยาลยั 

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

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
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1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เหิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

       ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

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

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐาน 
การลงทะเบยีนในระดบัปรญิญานัน้ๆ 

 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 

 

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

สังคมศาสตร์ 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลา

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

 

สูตรการค านวณ 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

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

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20   คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได ้
(20 - ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 1) 

X 5 
10 

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

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

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

แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8 ได้คะแนน =    8 x 5  = 4 คะแนน 
                                                                                   10 
 

ตารางที่ 1.4-1 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจ านวนอาจารยประจ า  

คณะ 
นักศึกษา
ปริญญา

ตรี 

นักศึกษาบัณฑิต 
ศึกษาระดับปริญญา 

จ านวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท่า 

จ านวน
อาจารย์

(ปฏิบัติงาน
จริง) 

อัตราส่วน
นักศึกษา:
อาจารย์ 

ค่าความ
ต่างจาก
เกณฑ์

มาตรฐาน 

คะแนน 
โท เอก 

มัณฑนศลิป ์ 917.45 130.95 2.25 1,050.65 89.5 11.74 +46.74 0 
ที่มา :  รายงานการวิเคราะหจ์ านวนนักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2558 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค.58 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : เกินร้อยละ 49.04  เกณฑ์ประเมิน   :  0  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : เกินร้อยละ 46.74  เกณฑ์ประเมิน   :  0  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : ไม่เกินร้อยละ 20   ผลการด าเนินงาน     ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : ไม่เกินร้อยละ 20   เกณฑ์ประเมิน   :  0.01-5.00  คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
คณะฯ มีการด าเนินงานในตัวบ่งชี้นี้ร่วมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
หลักฐานระดับ
มหาวิทยาลยั 

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาเตม็เวลา (FTES) และภาระงานสอนของอาจารย์ นักศึกษาปกติและ
นักศึกษาพิเศษ (ทุกระดับ) มหาวทิยาลัยศลิปากร ปีการศึกษา 2559 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ   
2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
  

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา   
4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ า

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  

5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

  

6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า   
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 6 ข้อ      ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : 6 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

คณะวิชา มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งปัญหาทางการเรียน และปัญหาส่วนตัว อาทิ การ
เรียนการสอน การลงทะเบียน ทุนการศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถรับค าปรึกษาได้ทั้งจากอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ (เอกสาร มศ. 1.5.1-1)  คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งและก าหนดความรับผิดชอบ  (เอกสาร มศ. 1.5.1-2) และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการค าปรึกษาแนะน าโดย
นักศึกษาสามารถติดต่อรับบริการได้โดยตรงที่ส านักงานคณบดี และทางช่องทาง กลุ่ม line และweb page (เอกสาร 
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มศ. 1.5.1-3) รวมถึงยังสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์  หรือแจ้งข่าว ติดตามตัวนักศึกษาในเรื่องต่างๆ ระบบ
โซเชียลมีเดีย ผ่าน facebook กลุ่มไลน์ อีกด้วย (เอกสาร มศ. 1.5.1-4)     

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพการ
เรียนการสอน สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคณะ รวมถึงทราบกฎระเบียบ วินัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และของ
คณะฯ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา และก าหนดให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเพ่ือแนะน าเรื่อง
ต่างๆ ในระดับภาควิชา (เอกสาร มศ. 1.5.1-5) 

คณะฯ จัดให้มีโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนของคณะฯ กิจกรรม และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการดูแลบุตรหลานที่เข้ามาเรียน
ในคณะฯ (เอกสาร มศ.1.5.1-6) 

นอกจากนี้ คณะวิชายังให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเรื่องการช าระค่าลงทะเบียน โดยก าหนดให้มีการผ่อน
ผันช าระค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่มีความจ าเป็นทางการเงินไม่สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียน
ตามก าหนดเวลา และนักศึกษากองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ)  โดยแบ่งเป็น 3 งวด (เอกสาร มศ.1.5.1-7) 

 
2.   มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 

คณะฯ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษาได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข่าวทาง facebook (เอกสาร มศ. 1.5.2-1) เว็บไซต์ 
www.decorate.su.ac.th  (เอกสาร มศ. 1.5.2-2) บอร์ดประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน    ข้อมูลการจัดประกวด
ของหน่วยงานต่างๆ และภาพข่าวการแสดงความยินดีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล (เอกสาร มศ. 1.5.2-3) หน่วยงานที่รับ
นักศึกษาเข้าฝึกงาน (เอกสาร มศ. 1.5.2-4)     

 
3.   มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะวิชา มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาในทุก
สาขาวิชา ได้แก่ การเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาบรรยาย และเสนอแนะเทคนิค ความรู้ต่างๆ 
ให้นักศึกษา การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือฝึกประสบการณ์
ให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (เอกสาร มศ.1.5.3-1) 

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

และส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เพ่ือให้นักศึกษา ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ การเตรียมตัวสมัครงาน และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวงการวิชาชีพการออกแบบ โดยศิษย์เก่าของคณะเข้า
มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมตัวสมัครงาน การสัมภาษณ์ และการปฏิบัติตนเพ่ือความส าเร็จในวิชาชีพ 
การศึกษาต่อ และการอยู่ร่วมกันในสังคมกับนักศึกษาท่ีก าลังจะจบการศึกษา โดยบริษัทวูเปอร์ เรซูเม่ จ ากัด ได้เข้ามา
สนับสนุนกิจกรรมบรรยายให้ความรู้พร้อม workshop ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน (เอกสาร 
มศ. 1.5.3-5) และจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สู่การสร้าง
บุคคลต้นแบบ (นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 47 “มงลง”) ก าหนดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษาต้อง
จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาและสร้างกลุ่มบุคคลต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อม
ข้อมูลการสร้างสรรค์ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ตลอดจนการให้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบแก่
สถาบันการศึกษา 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 

คณะวิชา มีกระบวนการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ดังผลการประเมินต่อไปนี้ 
การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ ด าเนินการโดยการจัดท า

แบบสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จากนักศึกษาชั้นปี 1 -4 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ 3.97 (เอกสารหมายเลข มศ.1.5.4-1)  

ส าหรับการให้บริการแก่นักศึกษาใหม่ โดยการจัดปฐมนิเทศมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน การ
ท ากิจกรรมต่างๆ การให้ความช่วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษา และเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาใหม่
สามารถวางแผนการเรียนและเตรียมความพร้อมในการศึกษา รวมถึงการท ากิจกรรมต่างๆ มีผลการประเมิน 4.12  
คะแนน (เอกสาร มศ. 1.5.4-2)   

การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา ด าเนินการโดยการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จาก
นักศึกษาชั้นปี 1-4  ผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.02 (เอกสารหมายเลข มศ.1.5.4-1) โดยมีข้อเสนอแนะว่าข้อมูลด้าน
ข่าวสาร อยากให้มีจุดกระจายข่าวสารหลายที่ และการประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับทุนการศึกษา อยากให้คณะฯ มีโครงการ
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยจัดปัจฉิมนิเทศ 
และเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในการท างานมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การเตรียมตัวสมัครงาน ข้อมูลแหล่งงาน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพ มีผลการประเมิน  4.37  
คะแนน  (เอกสาร มศ.1.5.4-3)  จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ 
สู่การสร้างบุคคลต้นแบบ (นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 47 “มงลง”) ก าหนดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาที่จะส าเร็จ
การศึกษาต้องจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ มีผลการ
ประเมิน 4.41 คะแนน (เอกสาร มศ.1.5.4-4) 

   
5.  มีการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการ

ประเมินสูงข้ึน หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

คณะวิชา มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนักศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ เสนอคณบดีเพ่ือน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ (เอกสารหมายเลข มศ.1.5.5-1) และเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ   

จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 คณะฯ ได้น าผลการประเมินฯ มาปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการในด้านต่างๆ ดังผลการด าเนินการ การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ ในปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจ สูงขึ้น จากค่าเฉลี่ย 3.78 ขึ้นมาอยู่ในระดับ 3.99   

การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 3.79 (เอกสารหมายเลข มศ.1.5.5-1) 
ทั้งนี้การด าเนินการปรับปรุงการให้ข้อมูลต่างๆ คณะฯ ได้ด าเนินการเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย เข้าถึง
นักศึกษามากขึ้น เช่น ประสานงานแจ้งข่าว ติดตาม ทางโซเชียลมีเดีย facebook และไลน์กลุ่ม  ดังผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ในปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับ 4.02  (เอกสาร มศ.1.5.5-1) 
 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  

การจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 มีผลการประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับ 4.04 (เอกสารหมายเลข มศ.1.5.5-2)  มีการปรับระยะเวลาการจัดปัจฉิมนิเทศให้เร็วขึ้น   ดังผลการประเมิน
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ความพึงพอใจ ในปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับ 4.37  (เอกสารหมายเลข มศ.1.5.4-3)     การจัดกิจกรรมโครงการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์สู่การสร้างเครือข่ายการศึกษาด้านศิลปะและการ
ออกแบบ ประจ าปีการศึกษา 2558 (นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 46 “สังเคราะห์แสง”) ผลการประเมินความพึง
พอใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับ 4.35  (เอกสาร มศ.1.5.5-3)   ในปีการศึกษา 2559 ( การจัดโครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สู่การสร้างบุคคลต้นแบบ (นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 
47 “มงลง”) มีผลการประเมิน 4.41 คะแนน (เอกสาร มศ.1.5.4-4) 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน  

กิจกรรม / การประเมิน 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
กิจกรรมที่แก้ไข 

1. การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

3.78 3.99 - ใช้ช่องทางติดต่อกับนักศึกษาอย่าง
หลากหลาย เช่น สร้างไลน์กลุ่ม 
ทั้งในส่วนของภาควิชา และของงาน
กิจการนักศึกษา 

2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม   
พิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ   
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

3.79 4.02 - ข้อมูลด้านข่าวสารที่กระจายไม ่
ทั่วถึงอยากให้มีจุดกระจายข่าวสาร
หลายที่แก้ไขโดยการเพิ่มช่องทางการ
สื่อสาร การแจ้งข่าว 
การติดตาม 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษา แก่นักศึกษา    

-   การจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
 
-   การจัดแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 

 
 

4.04 
 

4.35 

 
 

4.37 
 

4.41 

 
 
- ปรับระยะเวลาการจดักิจกรรมให้ 
  เหมาะสม 
- จัดแสดงในสถานท่ีที่เหมาะสม 

 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

คณะวิชา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการ
ที่ 4 เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP (กลุ่ม Quadrant D)  และมีผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-
3 ดาว ให้เพ่ิมมูลค่าและมีความสามารถในการแข่งขันด าเนินการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศได้ รวมถึงเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจและสร้างแรงดึงดูดให้กับลูกค้า และสามารถเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายได้  จ านวน 208 ผลิตภัณฑ์ ใน
จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี  โดยน าบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2559 มาให้ความรู้เบื้องต้น 
และความรู้เพ่ือการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เช่น ออกแบบฉลากตราสินค้า 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังได้มีการออกพบผู้ประกอบการในจังหวัดดังกล่าวเพ่ือพูดคุยสอบถามความ
ต้องการและแนวทางในการออกแบบ (เอกสาร มศ.1.5.6-1) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ. 1.5.1-1 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
มศ. 1.5.1-2 อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศกึษา 
มศ. 1.5.1-3 การให้ค าปรึกษาจากเจ้าหน้าทีผ่่าน facebook  line 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ. 1.5.1-4 ขอค าปรึกษาจากอาจารย์ผ่าน facebook 
มศ. 1.5.1-5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
มศ. 1.5.1-6 โครงการประชุมผู้ปกครอง 
มศ. 1.5.1-7 ประกาศคณะ เรื่องการผ่อนผันช าระเงินค่าลงทะเบียน 
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 
มศ. 1.5.3-3 เอกสารฝึกงาน 
มศ. 1.5.3-4 คู่มือฝึกงาน 
มศ. 1.5.3-5 โครงการปัจฉมินิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 
มศ. 1.5.3-6 โครงการถ่ายทอดองค์ความรูด้้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สู่การสร้างเครือข่าย

การศึกษาด้านศลิปะและการออกแบบ ประจ าปีการศึกษา 2559 “นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งท่ี 47  
“มงลง” 

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

บุคคลต้นแบบ (นิทรรศการศิลปนพินธ์ ประจ าปีการศึกษา 2559  
ครั้งท่ี 47 “มงลง”) 

มศ. 1.5.5-1 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 7/2560 
มศ. 1.5.5-2 รายงานผลการประเมินโครงการปจัฉิมนิเทศ ประจ าปี 2559 
มศ. 1.5.5-3 รายงานผลโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศลิปนิพนธ์ สู่การสร้าง

เครือข่ายการศึกษาด้านศลิปะและการออกแบบ (นิทรรศการศลิปนพินธ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ครั้ง
ที่ 46 “สังเคราะห์แสง”) 

มศ. 1.5.6-1 โครงการพัฒนาคณุภาพผลติภณัฑก์ลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

  

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

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

สารสนเทศ 

  

3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา   
4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
  

5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา 
  

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

1. มีจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม   

คณะวิชาได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี
การศึกษา 2559 (เอกสาร มศ.1.6.1-1) ดังรายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2560 (เอกสาร มศ.
1.6.1-2) ทั้งนี้ในการจัดท าแผนฯ และการจัดกิจกรรมต่างๆ นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ดังรายละเอียด
โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (เอกสาร มศ.1.6.3-1) 

  
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ รับผิดชอบด้านการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริม
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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 และท าบุญ (เอกสาร มศ. 1.6.2-2) 
 3) โครงการวันเด็กแห่งชาติ   (เอกสาร มศ.1.6.2-3) 
 4) โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (เอกสาร มศ.1.6.2-4) 
 5) โครงการงานวันร าลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากลขององค์การสหประชาชาติ 
                       (เอกสาร มศ.1.6.2-5) 

                (2)  ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการน าเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ ได้แก่  1) โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 35 (เอกสาร มศ. 1.6.2-6)   
  2)  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ฯ              
(นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 47 “มงลง”)  (เอกสาร มศ. 1.6.2-7)  

  (3)  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ได้แก่  
  1) โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 35 (เอกสาร มศ. 1.6.2-6) 
  2) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ฯ  
                       (นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 47 “มงลง”)  (เอกสาร มศ. 1.6.2-7)  
 3) โครงการรับน้องและประชุมเชียร์  (เอกสาร มศ. 1.6.2-8)  
 4) โครงการกีฬามหาก าย าเพ่ือสุขภาพและความสามัคคี  (เอกสาร มศ. 1.6.2-9) 

              (4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง
และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง โดยในทุกกิจกรรม/โครงการของ
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ นักศึกษาต้องรู้จักการวางแผน การด าเนินการตามแผน การรับผิดชอบประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม การรู้จักน าผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในครั้ง
ต่อไป รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย และรู้จักการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน โดยการน าเสนอ
แต่งตั้ง หรืออาสาร่วมโครงการ และมีการแบ่งหน้าที่แต่ละฝ่ าย เพ่ือการประสานงานของทุกโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่  
  1) โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 35 (เอกสาร มศ. 1.6.2-6)  
 2) โครงการรับน้องและประชุมเชียร์ (เอกสาร มศ. 1.6.2-8) 

             (5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills)  
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คณะมัณฑนศิลป์ได้ก าหนดรายวิชาที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้แก่ รายวิชาคณิตศาสตร์กับการออกแบบ ใน กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ
คอมพิวเตอร์กับการออกแบบระดับต่างๆ ในการเรียนการสอนของภาควิชาต่างๆ และในทุกกิจกรรม/โครงการของ
นักศึกษา นักศึกษาจะได้รับการฝึกความสามารถในการสรุปค่าใช้จ่ายโครงการและน าเสนองบการเงิน พร้อมรายงานผล
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการด้วย อาทิ โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 3 5 
(เอกสาร มศ. 1.6.2-6) 
   

3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะวิชาจัดโครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 7 – 
8 มิถุนายน  2560  (เอกสาร มศ. 1.6.3-1) เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ในการด าเนินการจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษาลักษณะของ PDCA   นักศึกษาซึ่งเป็นหัวหน้าชั้นปี 
คณะกรรมการนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน   และเพ่ือ
รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาจะได้ฝึกฝน
การใช้ระบบคุณภาพ PDCA ในการจัดท าโครงการ  โดยคณะกรรมการประจ าคณะก าหนดให้นักศึกษา น าเสนอ
โครงการที่มีแผนงานชัดเจน เพ่ือขออนุมัติฯ พร้อมผลการน าข้อเสนอปรับปรุงครั้งที่แล้วไปใช้พัฒนาโครงการ  จากนั้น
จึงด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้องมีการประเมินโครงการ เพ่ือน าผลประเมินโครงการไป
ปรับปรุงการด าเนินการในครั้งต่อไป 
  

4.  ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

คณะฯ มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนด 
ตามรายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 7/2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 
(เอกสาร มศ.1.6.4-1) และรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ  (เอกสาร มศ.1.6.4-2) 

 
5.   ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คณะวิชามีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนด ตามรายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 7/2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 
กรกฎาคม 2560 (เอกสาร มศ.1.6.4-1) ทั้งนีก้ารประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2559  ทุกโครงการมีผลการประเมินเกิน 3.51 คะแนน 

 
6.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

คณะวิชามีการน าผลการประเมินการจัดกิจกรรม/โครงการ ในทุกๆ กิจกรรม ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา โดยระบุไว้ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังระบุไว้ในคู่มือการด าเนินกิจกรรม (เอกสาร มศ. 
1.6.6-1) และในกิจกรรมสัมมนากิจกรรมนักศึกษา (เอกสาร มศ. 1.6.3-1) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 
 

3.2%20ล่าสุด/3.2.1%20%20สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้/3.2.1-8%20โครงการเทศกาลของขวัญ%20ขนมและดนตรี%20ครั้งที่%2032.PDF
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ. 1.6.1-1 แผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559 
มศ. 1.6.1-2 แผนการจดัสรรงบประมาณ ประจ าปี 2560 
มศ. 1.6.2-1 โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 
มศ. 1.6.2-2 โครงการไหว้ครคูณะมัณฑนศิลป ์
มศ. 1.6.2-3 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
มศ. 1.6.2-4 โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
มศ. 1.6.2-5 - โครงการงานวันร าลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากลขององค์การสหประชาชาต ิ
มศ. 1.6.2-6 - โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งท่ี 35 
มศ. 1.6.2-7 - โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ฯ (นิทรรศการศลิป

นิพนธ์ ครั้งท่ี 47 ประจ าปีการศึกษา 2559“มงลง” 
มศ. 1.6.2-8 โครงการรับน้องและประชุมเชียร ์
มศ. 1.6.2-9 โครงการกีฬามหาก าย าเพื่อสุขภาพและความสามัคคี  
มศ. 1.6.3-1 โครงการสัมมนากจิกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
มศ. 1.6.4-1 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 7/2560 
มศ. 1.6.4-2 รายงานผลการจดักิจกรรม/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2559 
มศ. 1.6.6-1 คู่มือการจัดกจิกรรมนักศึกษา 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 
1.1 ระดับ 3.15 ระดับ 3.60 3.60 
1.2 ร้อยละ 24.44 ร้อยละ 24.59 1.54 
1.3 ร้อยละ 45.56 ร้อยละ 48.63 3.04 
1.4 ไม่เกินร้อยละ 20 เกินร้อยละ 46.74 0 
1.5 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
1.6 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 6 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
18.18/ 6  = 3.03 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : พอใช้ 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดเด่น 

มีการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานการของมหาวิทยาลัยในบางตัวบ่งชี้ เพ่ือให้เกิดความมีเอกภาพ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้รวดเร็วขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต

งานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ 

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

  

3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
  

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

  

6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  

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

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

คณะมัณฑนศิลป์ มีฐานข้อมูลโครงการวิจัยและผลงานวิจัยสร้างสรรค์ของคณาจารย์ ส าหรับใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจัย โดยมีข้อมูลที่ทันสมัยและสอดคล้องกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย (มศ 2.1.1-1) คณาจารย์มี
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การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS เพ่ือบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดล าดับในการจัดสรรงบประมาณ และตรวจสอบความซ้ าซ้อนของการขอทุน เพ่ือเสนอของบประมาณประจ าปี 
2561 
 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ด้วยอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ การเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์  (มศ 2.1.2-1)  คณะฯ จึง
ได้จัดหาทรัพยากร/ แหล่งสนับสนุนทรัพยากรในการวิจัย/ สร้างสรรค์ให้เพียงพอ เช่น หอศิลปะและการออกแบบ 
ของคณะฯ  เป็นสถานที่หลักในการแสดงนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัย/ สร้างสรรค์ ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นแหล่ง
ค้นคว้าทางวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ ทั้งในรูปของเอกสารและระบบสารสนเทศ  ศูนย์นวัตกรรมการ
ออกแบบ เพ่ือให้ความรู้และค าปรึกษาทางด้านการวิจัย/ สร้างสรรค์แก่คณาจารย์  พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร 
(Silpakorn Design Museum) เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ
แห่งปีระดับชาติ (มศ. 2.1.2-2 มศ. 2.1.2-5)  ตลอดจนกิจกรรมจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมการวิจัย/สร้างสรรค์ เพ่ือ
เป็นเวทีให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานวิจัยสร้างสรรค์ทั้งระดับบุคคลและบูรณาการ (มศ.2.1.2-6) 

มีการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรในการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการวิจัยสร้างสรรค์ ทั้ง
ในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการที่จัดโดยสถาบัน
อ่ืนๆ (มศ.2.1.2-7 ถึง มศ. 2.1.2-10) และการเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการและปฏิบัติการด้านศิลปะการ
ออกแบบระดับชาติและนานาชาติ International Symposium Design Art Biennale 2017 (มศ. 2.1.2-11)  
เหล่านี้ล้วนเป็นช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย/สร้างสรรค์ให้เข้มแข็งอีกด้วย 

 
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนอุดหนุนการวิจัย ทั้งด้านการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ 
การวิจัยพัฒนา การวิจัยสถาบันและการวิจัยการเรียนการสอน โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะมัณฑนศิลป์เป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบ และมีคณะกรรมการประจ าคณะเป็นกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะมัณฑนศิลป์ 
(มศ 2.1.3-1 ถึง  มศ. 2.1.3-6) 
 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ การน าเสนอ
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ  สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ด าเนินงานไปพร้อมกับเกณฑ์
ข้อ 3  ข้อ 4  และข้อ 5   (มศ.2.1.2-7 ถึง มศ. 2.1.2-10)   รวมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ ต ารา เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบสู่วงวิชาการ  (มศ.2.1.4-1 ถึง มศ.2.1.4-3)  
 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

คณะฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย รวมถึงบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
มีการยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น มีการจัดสัมมนาบุคลากรประจ าปีทุกปี 
เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร (มศ. 2.1.5-1 – มศ.2.1.5-5)  
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6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

คณะฯ มอบหมายให้งานแผนและส่งเสริมทางวิชาการ ส านักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ เป็นหน่วยงาน 
ที่ท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีการก าหนดระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ โดยจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(http://www.subi.su.ac.th) ขึ้นเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์  
นักวิจัยและของสถาบัน ในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการซื้อขายหรือท าธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัยโดยเป็นหลักเกณฑ์
ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย (มศ 2.1.6-1 ถึง มศ 2.1.6-2) 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 ภาพหอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ 

http://www.old.su.ac.th/html_galleries/galleries_3.asp   
มศ 2.1.2-3 ภาพศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ 

http://decorate.su.ac.th/news-event/ 
 

มศ 2.1.2-4 ภาพศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
http://decorate.su.ac.th/news-event/   

มศ 2.1.2-5 ภาพการจัดงาน ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร พระราชวังสนามจันทร ์
http://decorate.su.ac.th/news-event 

มศ 2.1.2-6 ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัยสร้างสรรค์ 
https://www.facebook.com/pg/decorativearts/photos 
/?tab=album&album_id=10155542852867042 

มศ 2.1.2-7 รายงานการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการในต่างประเทศของ ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน 
มศ 2.1.2-8 รายงานการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการในต่างประเทศของ ผศ.ศุภกา ปาลเปรม 
มศ 2.1.2-9 รายงานการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการในต่างประเทศของ ผศ.ดร.น้ าฝน ไล่สัตรูไกล 
มศ 2.1.2-10 รายงานการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการในต่างประเทศของ อ.ดร.ชิตชัย  ควรเดชะคุปต์ 
มศ 2.1.2-11 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและปฏิบัติการด้านศิลปะการออกแบบระดับชาติและนานาชาติ 

พ.ศ.2560  
มศ 2.1.3-1 ประกาศคณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศลิปากร เร่ือง ผลการพิจารณาทนุสนับสนนุการจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จากเงินกองทุนวิจัยและสรา้งสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี
งบประมาณ 2559   

มศ 2.1.3-2 ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนจากเงินกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

มศ 2.1.3-3 ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยหรือการ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์ จากเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

มศ 2.1.3-4 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

http://decorate.su.ac.th/news-event/
http://decorate.su.ac.th/news-event/
https://www.facebook.com/pg/decorativearts/photos
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าป ี2560 

มศ.2.1.3-5 บันทึกแจ้งยืนยันการรับทุนน าเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ จากเงินกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปแีรก ครั้งท่ี 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มศ.2.1.3-6 บันทึกแจ้งยืนยันการรับทุนน าเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ จากเงินกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ครั้งท่ี 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มศ.2.1.4-1 ประกาศคณะมัณฑนศลิป์ เรื่อง เกณฑ์การผลิตต ารา หนังสือ และการให้ค่าตอบแทน พ.ศ.2555 (แก้ไข
เพิ่มเติม 2556) 

มศ.2.1.4-2 ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการจัดท าหนังสือ ต ารา ผศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ์ 
มศ.2.1.4-3 ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการจัดท าหนังสือ ต ารา ผศ.วรรณวิภา  สุเนต์ตา 
มศ 2.1.5-1 ภาพการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์และนักวิจัยผ่านทาง Social media ผศ.อาวิน อินทรังษี   

http://decorate.su.ac.th/news-event/ 
มศ 2.1.5-2 ภาพการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์และนักวิจัยผ่านทาง Social media ผศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ์ 

http://decorate.su.ac.th/news-event/ 
มศ 2.1.5-3 ภาพการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์และนักวิจัยผ่านทาง Social media ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน 

http://decorate.su.ac.th/news-event/ 
มศ 2.1.5-4 ภาพการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์และนักวิจัยผ่านทาง Social media ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน ผศ.

อินทรธนู  ฟ้าร่มขาว http://decorate.su.ac.th/news-event/ 
มศ 2.1.5-5 ภาพงานสัมมนาประจ าปีของบุคลากรคณะมัณฑนศิลป์ 

https://www.facebook.com/pg/decorativearts/photos 
/?tab=album&album_id=10155590816512042 

มศ 2.1.6-1 http://www.surbi.su.ac.th/ เว็บไซต์หน่วยจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา (ศูนย์บ่มเพาะธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร) 

มศ 2.1.6-2 ข้อมูลการขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ของคณาจารย์และนักศึกษา คณะมณัฑนศลิป์ (จากศูนย์บ่มเพาะทาง
ธุรกิจ) 

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

เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีกลุ่ม  ค1 และ ง  จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
  
สูตรการค านวณ  :  
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 
 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

http://decorate.su.ac.th/news-event/
http://decorate.su.ac.th/news-event/
http://decorate.su.ac.th/news-event/
http://decorate.su.ac.th/news-event/
https://www.facebook.com/pg/decorativearts/photos
http://www.surbi.su.ac.th/
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2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 

 
หมายเหตุ  

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่
จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่ง
เงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย
เป็นผู้ด าเนินการ 
 
ตารางท่ี 2.2-1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 

 
รายการ 

จ านวนเงินสนับสนนุการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ 

58 
ปีงบประมาณ 

59 
ปีงบประมาณ 

60 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน (บาท) 
1. งบประมาณแผ่นดิน สถาบันวิจยัและพัฒนา 
2. งบประมาณแผ่นดิน หอศิลป์ฯ 
3. งบรายได้ของคณะฯ 
4. เงินรายได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

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 

1,072,431.82 
432,333.33 

-.00 
598,166.67 
* 41,931.82 

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) 

3,729,571.00 
 

3,729,571.00 
-.00 

3,729,571.00 
 

-.00 
 

-.00 

11,550,000.00 
 

7,150,000.00 
4,400,000.00 
3,150,000.00 

 
4,000,000.00 

 
-.00 

11,025,159.09 
 

11,025,159.09 
-.00 

11,000,000.00 
 

-.00 
 

* 25,159.09 
รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด 7,185,048.09 13,255,000.00 12,097,590.91 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวิจัย / สร้างสรรค์จาก 
- เฉพาะภายในสถาบัน 
- เฉพาะภายนอกสถาบัน 

41 
15 
19 

41 
34 
1 

42 
25 
6 

คะแนนท่ีได้   = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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รายการ 

จ านวนเงินสนับสนนุการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ 

58 
ปีงบประมาณ 

59 
ปีงบประมาณ 

60 
- ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 7 6 11 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
จ านวนนักวิจัย (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

90.5 
- 

90.5 

88 
- 

88 

89.5 
- 

89.5 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

79,392.80 150,625.00 135,168.61 

* จ านวนเงินจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากท้ังภายในและภายนอก 2 โครงการ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 150,625.00 บาทต่อคน  เกณฑ์ประเมิน   :  5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 135,168.61 บาทต่อคน  เกณฑ์ประเมิน   :  5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 100,000.00 บาทต่อคน  ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : 100,000.00 บาทต่อคน   เกณฑ์ประเมิน   :  5.00 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 ในปีการศึกษา 2559 คณะมัณฑนศิลป์ มีโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 27 โครงการ ใช้
งบประมาณท้ังสิ้น 12,097,590.91 บาท จ าแนกเป็นโครงการวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนภายในจ านวน 18 โครงการ 
รวมใช้งบประมาณ 1,030,500 บาท ส่วนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกมีจ านวน 7 โครงการ รวมใช้
งบประมาณ 11,000,000 บาท ส่วนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกจ านวน 2 โครงการ 
รวมใช้งบประมาณ 67,090.91 บาท คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน 135,168.61 บาทต่อคน 
 ในปีงบประมาณ 2560 คณะฯ ได้รับจัดสรรเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวม 11 โครงการ 
เป็นทุนจากภายใน 4 โครงการ  เป็นเงิน 450,000 บาท ซึ่งมีอาจารย์รับทุน 25 คน เป็นทุนจากภายนอก 5 โครงการ 
เป็นเงิน 10,340,000 บาท ซึ่งมีอาจารย์รับทุน 6 คน โดยโครงการที่ได้รับทุนจากทั้งสองแหล่งมี 2 โครงการ เป็นเงิน 
840,000 บาท และจ านวนอาจารย์รับทุน 11 คน 
 คณะฯ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จ านวน 91.5 คน มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 2 
คน และไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัย (มศ 2.2-1) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.2-1 รายงานผลตัวช้ีวัดด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน

ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) คณะมณัฑนศลิป์ (ท้ายเล่มรายงานฉบับน้ี) 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย     
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
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เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

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

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2  
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่

ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.  2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

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

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

คะแนนท่ีได้   = 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 

คะแนนท่ีได้   = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

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

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

 
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/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 2.3-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 2.3-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

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.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - 

ตารางที่ 2.3-2 

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

0.40 - - 

ตารางที่ 2.3-2 

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

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 2.3-3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 2.3-3 

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

0.80 - - 

ตารางที่ 2.3-4 

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

0.80 - - 

ตารางที่ 2.3-4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 2.3-4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 2.3-4 

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

1.00 1 1.00 

 
 

ตารางที่ 2.3-5 

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

1.00 - - 

 
 

ตารางที่ 2.3-5 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 4 4.00 ตารางที่ 2.3-5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 2.3-5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 5 5.00 
ตารางที่ 2.3-5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 
ตารางที่ 2.3-5 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 2.3-5 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 3 3.00 
 

ตารางที่ 2.3-5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 1 0.20 
ตารางที่ 2.3-6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 116 46.40 ตารางที่ 2.3-6 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 2 1.20 ตารางที่ 2.3-6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 2 1.60 
ตารางที่ 2.3-6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 12 12.00 
ตารางที่ 2.3-6 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 91.5 คน 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 15 เรื่อง 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 133 ช้ิน 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 13.80 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า 61.40 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจ า 
ร้อยละ 15.08 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ า 

ร้อยละ 67.10 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ า 

1.89 คะแนน 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ า 

8.39 คะแนน 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 134.44  เกณฑ์ประเมิน   :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 82.19  เกณฑ์ประเมิน   :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : ร้อยละ 45      ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 45     เกณฑ์ประเมิน   :  5.00  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

ตัวบ่งชี้นี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการร่วมกับคณะวิชา 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

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

การศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) คณะมณัฑนศลิป ์
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 

2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
2.2 100,000 บาทต่อคน 135,168.61 บาทต่อคน 5.00 
2.3 ร้อยละ 45 ร้อยละ 82.19 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 ผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์จ านวนมาก 
 
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 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

  

3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า 

  

4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

  

5 น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

  

6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน   

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

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

คณะมัณฑนศิลป์ มีระบบการบริการวิชาการแก่สังคมตามหลัก PDCA ซึ่งก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เริ่มจากการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์/ การศึกษาความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น – การวางแผนงบประมาณ – การเสนอโครงการ – การวางแผนด าเนินงานโครงการ – การแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ – การมีส่วนร่วมของบุคลากร – การเตรียมปฏิบัติงานบริการวิชาการ – การจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ – การส่งเอกสารแสดงงานเผยแพร่แก่บุคลากรภายในและภายนอก การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ทาง 
website/ social media – การรายงานผลเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ – การรวบรวมผลประเมินและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการระยะต่อไป  
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ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจ านวน 11 โครงการ (มศ 3.1-1) 
โดยโครงการบริการวิชาการที่โดดเด่นและถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะวิชา สถาบันการศึกษา และ
ชุมชน คือโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ซึ่ง
เป็นโครงการที่คณะฯด าเนินงานตามปณิธาน “สร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบเพ่ือสังคม” ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนา
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 - 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ
สังคม โดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้
บรรลุตามเป้าประสงค์ คือ คณะมัณฑนศิลป์ เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ แก่ชุมชน
และสังคม ด้วยการมอบหมายให้คณาจารย์ทุกภาควิชาได้ออกส ารวจและคัดเลือกชุมชนในจังหวัดนครปฐม  ที่มี
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม และอ่ืนๆ ที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม  
แล้วน าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นมาบูรณาการกับองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบที่คณะมัณฑนศิลป์มีความเชี่ยวชาญ  
เพ่ือสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นผลงานออกแบบ ที่สามารถน าไปใช้ก่อประโยชน์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของชุมชนนั้นๆ ได้อย่างดียิ่งขึ้น (มศ 3.1-2)  ซึ่งได้รับความชื่นชมจากทางจังหวัด ชุมชน ผู้ประกอบการ 
และหอการค้าจังหวัดนครปฐม ในความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน การออกแบบสภาพแวดล้อม
ชุมชน และของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม รวมไปถึงการด าเนินงานต่อเนื่องด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และยกระดับสินค้าโอทอปให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมสู่ตลาดสากล ด าเนินการในเขตตรวจราชการที่ 4 
(นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี) จึงนับเป็นการจัดโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับ
ชุมชน ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (มศ 3.1-3)   
   

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ในกระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมนั้น คณาจารย์และบุคลากร ได้มีการเชื่อมโยงงานบริการทาง
วิชาการกับกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานประจ า โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ซึ่งได้ก าหนดไว้ในแผนการสอน/ มคอ.3  นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนยังมีการน าประสบการณ์จากการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ไปใช้ในการเรียนการสอน และน านักศึกษาในรายวิชา เข้าร่วมโครงการศึกษาส ารวจข้อมูลชุมชน 
เพ่ือร่วมด าเนินการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนด้วย  

ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งหมด 11 โครงการ โดยมีแผนการ
ใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม ดังนี้ 
 

แผนการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ 
แก่สังคม  

(1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60) 

ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

การบูรณาการ 
การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

การ
สอน 

วิจัย 
ให้
เปล่า 

แผน ผล  

ส่วนกลาง 
1. โครงการส่งเสรมิชุมชนต้นแบบสืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 (งบแผ่นดิน : ต.ค.59 – 
ก.ย.60) 

200    86 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

1,500,000 
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แผนการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ 
แก่สังคม  

(1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60) 

ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

การบูรณาการ 
การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

การ
สอน 

วิจัย 
ให้
เปล่า 

แผน ผล  

2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นศิลปะ
และการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์สู่การ
สร้างบุคคลต้นแบบ (งบแผ่นดิน : ธ.ค.59 – 
ส.ค.60) 

273     86 99.43 842,600 

3. โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University 
for Change: UNC) (งบภายนอก : 1 ต.ค.59 
– 31 ธ.ค.60) ร่วมกับมหาวิทยาลยัศิลปากร 
และสถาบันอ่ืนๆ 

600    80 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

5,000,000 

4. โครงการงานวันร าลึกถึงเหตุการณ์ฆา่ล้าง
เผ่าพันธุ์สากลขององค์การสหประชาชาติ (เงิน
รายได้ : 26 ม.ค. 60) (ร่วมกับ มศก.) 

700     80 86.60 90,000 

5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ 
SMEs/Startup เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากสูส่ากล โครงการย่อย : โครงการศิลปะ
การออกแบบเพื่อการพัฒนาสินคา้สู่มาตรฐาน
สินค้าระดับสากลและการแสดงมหกรรม
สินค้าเชิงปัญญา (งบภายนอก: พ.ค.– ส.ค.60) 

 210    80 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

8,800,000 

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์
1. โครงการ Animation Boot camp 2016 
ASEAN in Thailand (งบภายนอก : 9-13 
ธ.ค.59) 

64      85 100.00 269,289 

2. โครงการบูรณาการการศึกษารว่มกับวัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร 
และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (งบกองทุนส่งเสรมิ : ต.ค.59 - ก.ย.
60) 

130     
ส่ง

รายงาน 
 เสร็จสิ้น

แล้ว 
500,000 

ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
1. โครงการที่ปรึกษาด้านจัดท าระบบ
มาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สินค้าเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกรด็ (งบภายนอก 
: 14 พ.ย.59-13 มิ.ย.60) 

106    
ส่ง

รายงาน 
เสร็จสิ้นแล้ว 300,000 

ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 
1. ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผลติภณัฑ์และต่อ
ยอดตราสินค้าสู่อาเซยีน ภายใตโ้ครงการ
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟช่ันและไลฟ์
ไตล์ (งบภายนอก : 13 ธ.ค.59-30 มิ.ย.60) 

167    
ส่ง

รายงาน 
เสร็จสิ้นแล้ว 3,380,000 
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แผนการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ 
แก่สังคม  

(1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60) 

ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

การบูรณาการ 
การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

การ
สอน 

วิจัย 
ให้
เปล่า 

แผน ผล  

หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ สาขาศลิปะการ
ออกแบบ 
1. โครงการออกแบบพิพิธภัณฑม์ชีีวิต มรว.
คึกฤทธ์ิ ปราโมช จ.สิงห์บรุี (งบภายนอก) 

58    ส่งแบบ เสร็จสิ้นแล้ว - 

2. โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านไร่
ประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์ (งบภายนอก) 

58    ส่งแบบ เสร็จสิ้นแล้ว - 

 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได้ด าเนินโครงการบริการทางวิชาการ จ านวน 11 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า โดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้ที่สนใจเรียน หรือเยี่ยมชมผลงาน
ศิลปะและการออกแบบ ในรูปของการให้ความรู้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การน าโครงการมาบูรณาการกับรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างสรรค์สังคม หรือการจัดนิทรรศการเผยแพร่ที่ไม่เก็บค่าเข้าชม 
 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

คณะฯ มีข้อก าหนดให้ผู้จัดท าโครงการบริการวิชาการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องรายงานผลการประเมิน 
โครงการฯ ภายหลังด าเนินงานเสร็จสิ้น ต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ภายใน 1 เดือน เพ่ือให้การติดตามผล
ความส าเร็จของแผนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (มศ 3.1-1) 
 

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ภายหลังจากการประชุมพิจารณาผลด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เสร็จสิ้น ฝ่ายเลขานุการ 

จะท าการสรุปมติที่ประชุมแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้รับทราบข้อคิดเห็นและถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ด าเนินโครงการในครั้งต่อไป ส าหรับโครงการที่ด าเนินการจัดต่อเนื่องทุกปี (มศ 3.1-4) นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้น าผล
การประเมินความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ ไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม กับ
การเรียนการสอน โดยด าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการให้บริการทางวิชาการ มีการสอดแทรกเนื้อหาทางวิชาการ
ให้มากขึ้น ก าหนดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ และน าความรู้จากการบริการวิชาการมาพัฒนาการให้บริการแก่สังคม
ในระยะต่อไป 
 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
คณะฯ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย โดยในปี 

การศึกษา 2559 ได้ร่วมจัดโครงการงานวันร าลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากลขององค์การสหประชาชาติ เพ่ือ
ร่วมร าลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากความหายนะจากสงคราม และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ความเข้าใจใน
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ประวัติศาสตร์ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้เยาวชนรุ่นหลังตระหนักถึงสันติภาพอันทรงคุณค่า ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันจาก
ความรุนแรงของสงคราม นอกจากนี้คณะฯ ยังเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการเครือข่าย
มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพ่ือประเทศไทยที่น่าอยู่ (University for Change: UNC) ร่วมกับคณะวิชาด้านศิลปะ
การออกแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะมัณฑนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และสถาบันอื่นๆ รวม 11 สถาบัน เผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาชีพออกสู่
สาธารณะ ทั้งในและต่างประเทศ (เอกสาร มศ 3.1-5) รวมถึงให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการมอบหมาย
คณาจารย์ไปเป็นกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นวิทยากรบรรยาย กรรมการตัดสินการ
ประกวด กรรมการตัดสินผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 3.1-1 แฟ้มหลักฐานโครงการบริการวิชาการของคณะฯ 
มศ 3.1-2 ภาพบรรยากาศการจัดโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ 

https://www.facebook.com/pg/decorativearts/photos/?tab=album&album_id=10155453
386427042      

มศ 3.1-3 ภาพบรรยากาศการจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/Startup เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากสู่สากล 
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10155716887052042 

มศ 3.1-4 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ วาระผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ 
มศ 3.1-5 ลิ้งค์วิดีโอ สรุปโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University for 

Change: UNC) 
https://www.youtube.com/watch?v=YwmrcjZz-hE            

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

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

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
5/ 1  = 5.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ : ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. คณะฯ มีบุคลากรที่ให้บริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบในการให้บริการวิชาการของคณะฯ และก าหนด
แผนฯ ให้ชัดเจน เพ่ือการด าเนินงานได้สอดคล้องกับความต้องการของชุมขนยิ่งขึ้น 

2. ควรเผยแพร่ ติดตามผลการให้บริการวิชาการ และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็น
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 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

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

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

  

3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

  

7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  

  

 

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

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของคณะมัณฑนศิลป์ ในการ 
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม คณะฯ มีการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงาน มีการจัดท าแผน
งบประมาณโครงการ ก าหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และน าผลการด าเนินงานไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : น าองค์ความรู้ของคณะมัณฑนศิลป์ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการอนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  

ในการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น คณะฯ ได้จัดโครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของ
นักออกแบบไทย (Designer of the Year) ซึ่งเป็นโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมหลักของคณะฯ ได้รับการ
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน โดยจัดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีมาเป็นปีที่ 13 แล้ว  
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(http://www.dyawards.com และ https://www.facebook.com/dyawards/) ในการเสนอขออนุมัติโครงการฯ 
ไดก้ าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานทุกครั้ง และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว และมีการจัด
โครงการท านุบ ารุงศิลปะฯ อันเนื่องมาจากธรรมชาติของสาขาวิชาของคณะฯ จากงบประมาณแหล่งอื่นร่วมด้วย ซึ่ง
ก าหนดผู้รับผิดชอบในลักษณะเดียวกัน 

นอกจากการให้ความร่วมมือหรือการจัดกิจกรรม/ โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว  
คณะฯ ยังมีหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คือ หอศิลปะและการออกแบบ (เอกสาร มศ 
4.1.1-1) และพิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร (เอกสาร มศ 4.1.1-2)  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม มีคณะกรรมการประจ าหอศิลปะและการออกแบบ ท าหน้าที่เผยแพร่กิจกรรม และผลงานศิลปะและ
การออกแบบต่อสาธารณะชน 
 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

ในปีการศึกษา 2559 คณะมัณฑนศิลป์ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการด าเนินโครงการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 13  
(Designer of the year 2017)  โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงเวลา และค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จไว้อย่างชัดเจน นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน คณะฯ ยังมีการด าเนินกิจกรรม/ 
โครงการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยงบประมาณ
จากแหล่งอื่นอีกด้วย 
 
รายละเอียดของแผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นดังนี้   

แผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
ผลประเมิน 

รวม 

ส่วนกลาง   

1. โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย  ครั้งท่ี  13 
(Designer of the Year 2017)  (1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 : งบแผ่นดิน : 1,500,000) 

831 4.07 
(ร้อยละ 99.64) 

2. โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 (5 ส.ค.
59 : เงินรายได้ 60,000) 

310 3.86 

3. โครงการไหว้ครูคณะมณัฑนศิลป์ และท าบุญ (8 ก.ย. 59 : เงินรายได้ 100,000) 383 4.43 

4. โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งท่ี 35 (24-26 มี.ค.60 : งบ
ภายนอก 155,346) 

มากกว่า
1,000 

4.07 

5. การแสดงนิทรรศการศลิปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช “ธ สถิตในดวงใจ” ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ (10-11 ธ.ค.59) 

มากกว่า 
500 

- 

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน  อยู่ระหว่าง 
1. โครงการรวบรวมลายเส้นมณัฑนศิลป์ไทย (จดัท าหนังสือ) ปีการศกึษา 2559 17 ด าเนินงาน 

2. โครงการวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว (เม.ย.-ส.ค.60) 200  

2.1 การเสวนาวิชาการ  ประเมินโดย 
2.2 นิทรรศการร้านค้าต้นแบบ  มหาวิทยาลยั 
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แผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
ผลประเมิน 

รวม 

2.3 การประกวดออกแบบร้านค้าต้นแบบ   

2.4 การออกร้าน ร้านค้าที่ได้รับคดัเลือก   

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์   

1. โครงการบูรณาการทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยทางด้านศลิปะและการ
ออกแบบ ภาคเหนือ (เงินรายไดส้ะสม : 60,000) 

50 
รายงานสรุป 

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์   

1. โครงการท าบุญโรงปฏิบตัิงาน (5 พ.ย.59 : เงินรายได ้15,000) 130 รายงานสรุป 

2. โครงการพบปะคณาจารย์ ศิษยเ์ก่าและศิษย์ปัจจุบัน (5 พ.ย.59 : เงินรายได้ 
20,000) 

175 รายงานสรุป 

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา   

1. โครงการ "ประยุกต์ศิลป์ ก้าวเดนิตามแสงแห่งพระองค์" (ต.ค.-ธ.ค.59 : เงินรายได้ 
10,000 บาท) 

300 4.52 

2. โครงการ "ประยุกต์ศิลป์โฮมเมด" ครั้งท่ี 3 (ต.ค.-ธ.ค.59 : เงินรายได้ 15,000 บาท) 120 รายงานสรุป 

ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา   

1. โครงการท าบุญขึ้นปีใหม่ของภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา (ม.ค.60 : เงินรายได้ 
5,000 บาท) 

115 
รายงานสรุป 

ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ   

1. โครงการพัฒนาต้นแบบผลติภณัฑ์จาก โบราณวัตถุช้ินเยี่ยม ในพิพิธภัณฑส์ถาน
แห่งชาติ (งบภายนอก 3,000,000 บาท) 

100 
รายงานฉบับ

สมบูรณ ์
2. โครงการ ธ สถิตในดวงใจ : การแสดงแบบผลงานของนักศึกษา ภาควิชาออกแบบ
เครื่องประดับ ในรายวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 1 “กายร าลึก” 10-11 ธ.ค.59 
(เงินรายได้ 15,000 บาท) 

มากกว่า 
300 

- 

 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ในระหว่างการด าเนินงานโครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย (Designer of the  
year)  จะมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเป็นระยะๆ และมีการแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือ
รับทราบ เป็นการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนตามนโยบายของผู้บริหาร ส่วนโครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของภาควิชาต่างๆ ซึ่งผ่านการอนุมัติในรูปของแผนงานรวมแล้วนั้น เมื่อถึงช่วงการด าเนินงานจริงซึ่ง
สัมพันธ์กับการประสานงานติดต่อ การขอใช้ทรัพยากรต่างๆ จะมีการตรวจสอบกับงานแผนและส่งเสริมทางวิชาการ 
ว่าเป็นโครงการที่ระบุในแผนตามท่ีได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่ (มศ 4.1.3-1) 
 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะฯ มีการติดตามประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีข้อก าหนดให้
ผู้จัดท าโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องรายงานผลการประเมินโครงการฯ 
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ภายหลังด าเนินงานเสร็จสิ้น ต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ภายในระยะเวลา 1 เดือน เพ่ือให้การติดตามผล
ความส าเร็จของแผนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (มศ 4.1.3-1) 

 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ในทุกปีคณะฯ จะมีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เสนอคณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ พิจารณา ภายหลังจากการพิจารณาผลด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เสร็จสิ้น ฝ่าย
เลขานุการจะท าการสรุปมติที่ประชุมแจ้งไปยังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้รับทราบข้อคิดเห็นและถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติในการน าไปปรับปรุงแผนกิจกรรม หรือการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป ส าหรับโครงการที่จัด
ต่อเนื่องทุกปี (เอกสาร มศ 4.1.5-1) ส่วนการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีการลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละปี จะมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการกับตัวแทนหน่วยงานที่มีความร่วมมือ เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ (เอกสาร มศ 4.1.5-2) 

 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

คณะฯ มีการเผยแพร่โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย โดยจัดพิธีมอบรางวัลนัก
ออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปีในโครงการ Designer of the Year ในช่วงพิธีเปิดงาน BIG&BIH October  โดยเผยแพร่
ข่าวสารทาง http://www.dyawards.com (เอกสาร มศ 4.1.6-1) หรือ 
https://www.facebook.com/dyawards/ และ https://www.facebook.com/decorativearts (เอกสาร มศ 
4.1.6-2) และคณะกรรมการตัดสินผลงานที่มาจากสื่อด้านศิลปะการออกแบบ เช่น นิตยสารบ้านและสวน  นิตยสาร 
Art4D นิตยสารลายเส้น เว็บไซต์ the clound  มีการน าผลงานนักออกแบบรางวัลนักออกแบบแห่งปี  ไปจัด
นิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ในงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน Bangkok International 
Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair 2016 (BIG & BIH October 2016) ระหว่างวันที่ 19 – 
23 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (เอกสาร มศ 4.1.6-3) 

นอกจากนีย้ังได้ด าเนินการจัดโครงการสัมมนา Designer of the year Talk เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (เอกสาร มศ 4.1.6-4) ซ่ึงนอกจากการสัมมนาดังกล่าวข้างต้น 
คณะฯ ยังได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop ในหัวข้อ Innovation Design โดยเชิญนักออกแบบรุ่น
ใหม่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ของคณะฯ ระหว่างวันที่ 22–26 สิงหาคม 2559 
รวมจ านวน 7 ครั้ง เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการออกแบบในกลุ่มวิชาชีพ และบูรณาการระหว่างนักออกแบบ
ไทย หน่วยงานทางการออกแบบ สถาบันการศึกษา และสังคมภายนอกต่อไป  

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

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานภารกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะมัณฑนศิลป์ นอกเหนือจากการ
เผยแพร่ผลงานศิลปะและการออกแบบจากการปฏิบัติงานการเรียนการสอนของนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่าให้เป็นที่

https://www.facebook.com/decorativearts
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แพร่หลายแก่ผู้สนใจ ผู้ประกอบการ และสาธารณชนทั่วไปแล้ว ยังเป็นการน าเสนอมาตรฐานของงานศิลปะการออกแบบ
ของบุคลากรแก่วงวิชาชีพอีกทางหนึ่งด้วย ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่าที่มีผลงานในการ
เสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะการออกแบบ จ านวนมาก (มศ 4.1.7-1) โดยมีผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลชมเชย ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โครงการที่ เห็นเป็นประจักษ์ 
ได้แก่ โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย  ได้สร้างคุณูปการแก่วงวิชาชีพจากผลงานของนักออกแบบไทย  
น าไปสู่เส้นทางนักออกแบบไทยในระดับสากล นับเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าต่อสังคมวิชาชีพด้านศิลปะและ
ออกแบบของโครงการฯ ที่มีความเข้มแข็ง คือ การสร้างเครือข่าย ช่วยเหลือกันในชุมชนนักออกแบบไทย มีการเรียนรู้และ
ด าเนินการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ น าเสนอสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็งในการท างานด้านศิลปะและการออกแบบใน
เชิงวิชาการและพาณิชย์ โดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะและ
การออกแบบกับองค์กรภาครัฐและเอกชน (MOU) โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย, สภาสถาปนิก 
(สถาปัตยกรรมภายใน), สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย เป็นต้น 

และผลจากการที่บุคลากรคณะมัณฑนศิลป์ มีผลงานคุณภาพมาตรฐานและเผยแพร่แก่วิชาชีพและ
สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยผลลัพธ์จากการด าเนินงานระดับชาติ คือ การรักษาคุณค่าและเผยแพร่ชื่อเสียงของนัก
ออกแบบไทยอย่างสม่ าเสมอและมีพัฒนาการสู่ระดับสากล คณะมัณฑนศิลป์ จึงได้รับการพิจารณารางวัลเป็นสถาบัน
ระดับชาติด้านการออกแบบ จากส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นสถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Academy : 
Design) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 4.1.1-1 ลิงค์หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ 

http://www.old.su.ac.th/html_galleries/galleries_3.asp 
มศ 4.1.1-2 ภาพการจัดงาน ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร พระราชวังสนามจันทร ์

http://decorate.su.ac.th/news-event 
มศ 4.1.3-1 แฟ้มหลักฐานโครงการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
มศ 4.1.5-1 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ วาระผลการประเมินโครงการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
มศ 4.1.5-2 บันทึกการหารือร่วมกันระหว่างคณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
มศ 4.1.6-1 เว็บไซตโ์ครงการ Designer of the year 

www.dyawards.com 
มศ 4.1.6-2 เพจโครงการ Designer of the year 

https://www.facebook.com/dyawards/ 
มศ 4.1.6-3 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการในงาน BIG & BIH October 2016 

https://www.facebook.com/dyawards/photos 
a.744740182218262.1073741840.271038066255145/1550994054926200/?type=3&theater 

มศ 4.1.6-4 ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการในงาน Designer Talk 3 
https://www.facebook.com/dyawards/photos/ 
a.744740182218262.1073741840.271038066255145/1515922258433380/?type=3&theater 

มศ 4.1.7-1 ข้อมูลการได้รบัรางวัลของอาจารย ์ นักศึกษา และศิษย์เก่า 
http://decorate.su.ac.th/news-event/category/award/ 

 
 

https://www.facebook.com/dyawards/photos
https://www.facebook.com/dyawards/photos/
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
5/ 1  = 5.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ : ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 

1. คณะมัณฑนศิลป์เป็นสถาบันชั้นน า บุคลากรมีผลงานที่เป็นแบบอย่างมาตรฐานคุณภาพ ในสาขาศิลปะ
การออกแบบ 

2. ผลงานของอาจารย์ นักศึกษา  และศิษย์เก่า  ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพของนักออกแบบไทยสู่ระดับสากลโดยความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ

และเอกชน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์  นักศึกษา และศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัล 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 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

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

  

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

  

3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

  

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

  

6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

  

7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  

  

 

 



86 
 

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

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

คณะมัณฑนศิลป์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2554-2563 มีแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis ของคณะมัณฑนศิลป์ ในปัจจุบันเป็นดังนี้ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
ของคณะมัณฑนศิลป์ ในปัจจุบัน 

1. Strength (จุดแข็ง)  
 เป็นคณะวิชาที่ก่อตั้งมานาน และมีชื่อเสียง  
 เปิดสอนหลักสูตรด้านการออกแบบหลากหลายสาขาในทุกระดับปริญญา   
 คณาจารย์มีสมรรถนะด้านการออกแบบเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 คุณสมบัติแรกเข้าของนักศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร  
 ผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
2. Weakness (จุดอ่อน)  
 คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ระบบการบริหารและการจัดการด้านบุคลากร 
 วินัยการเงิน การคลัง และการงบประมาณ 
 ระบบฐานข้อมูลที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 ความร่วมมือของศิษย์เก่ากับคณะฯ 
3. Opportunities (โอกาส)  
 การเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ  
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 การบริการวิชาการแก่สังคมที่คณะฯได้รับทั้งคุณค่าและมูลค่า  
 การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและคณาจารย์ในเชิงพาณิชย์ 
 การเป็นพันธมิตรเชิงธุรกิจกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
4. Threat (อุปสรรค) 
 กฏ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยยังไม่เอ้ือต่อการออกนอกระบบอย่างแท้จริง 
 การพัฒนาด้านกายภาพและสถานที่ตั้งของส านักงานและอาคารเรียน 
 การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 การเปิดสอนหลักสูตรด้านการออกแบบของสถาบันอ่ืนมีมาตรฐานสูงขึ้น 
 การลดลงของจ านวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา 
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โดยก าหนดแผนกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของคณะมัณฑนศิลป์ ในประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านบริหารจัดการ และด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างนักออกแบบคุณภาพ เป็นผู้น าด้านการเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบระดับ
นานาชาติ เป็นภารกิจส าคัญของคณะฯ และในการสรรหาคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ได้วิเคราะห์สถานภาพองค์กรตาม
สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ หลักเกณฑ์การอุดมศึกษาไทยและสภาพแวดล้อมต่างๆของคณะฯ จัดท าเป็น
แผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560-2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และประชาคมคณะมัณฑนศิลป์ ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานตามกรอบพันธกิจทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 20 
ตัวชี้วัด และ 22 กลยุทธ์ ดังแสดงในข้อมูลส่วนน าของรายงานฉบับนี้ 

คณะฯ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือวางแผนการใช้งบประมาณ ให้
สอดคล้องกับการก าหนดแผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 โดยภาควชิาต่างๆ ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นใน
การจัดท าแผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์พิจารณา
เห็นชอบ มีการพัฒนากลยุทธ์การด าเนินงานฯ โดยร่วมกันก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการประจ าปีฯ 
เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า
แห่งการสร้างสรรค์ (เอกสาร มศ 5.1.1-1 ถึง 5) 
 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

ในการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะแจ้งขอข้อมูลการ 

ใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งเงินมายังคณะวิชา ฝ่ายการเงินของคณะฯ จะด าเนินการจัดท าข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณทุกแหล่งเงินแยกตามหลักสูตรทุกหลักสูตร ส่งให้กองคลังมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะท าการค านวณต้นทุนต่อหน่วยแยกตามระดับการศึกษา ระดับหลักสูตร แจ้งกลับมายัง
คณะฯ  ซึ่งจะได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการและวางแผนการใช้จ่ายของคณะฯและหลักสูตร เช่น การก าหนดแนวโน้มอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าหน่วยกิตในอนาคต  (เอกสารการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับคณะ และระดับหลักสูตร)    
ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการตามภารกิจประจ าของหน่วยงาน และการผลิตบัณฑิต นอกจาก
งบประมาณด้านการบริหารทั่วไปแล้ว คณะฯมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนพัฒนานโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 
พัฒนานักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา สวัสดิการและทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ทุนการศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ3) ด้านการพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ด้านการพัฒนาคณะวิชาไปสู่นานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  ด้านการวิจัยสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
(สมทบเข้ากองทุนวิจัยสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการ
บริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตด้านศิลปะและการออกแบบออกไปรับใช้สังคม (เอกสาร มศ 5.1.2-1 ถึง 2) 
 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

คณะฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารความเสี่ยง (ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559)  โดยมีคณบดี
เป็นประธาน  หัวหน้าภาควิชา  เลขานุการคณะฯ  หัวหน้างาน  และบุคลากรเป็นคณะกรรมการ  ซึ่งได้มีการประชุม
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คณะท างาน (เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  และ วันที่ 5 เมษายน 2560)  เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์  ระบุความเสี่ยง
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของคณะฯ ประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยงทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ในการบริหารการศึกษา  และวางแผนวิธีการแก้ปัญหาความเสี่ยงในแต่ละประเด็น  โดยคณะฯ ได้ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560  และได้มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน 
(ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559)   และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (ลงวันที่ 18 เมษายน 2560)  
ทั้งนี้ผลการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก  หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะฯ ที่สามารถลดลงอยู่ในระดับต่ า  คือ  การด าเนินงานในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
คณะฯ ได้มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกฎ  ระเบียบ  มีการด าเนินการถ่ายทอดให้เกิดความเข้าใจเป็นระยะในหลาย
ช่องทางการสื่อสาร เช่น การเวียนแจ้งให้ทราบทางเอกสาร  ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook ของคณะฯ ทั้งนี้
บุคลากรของคณะฯ สายสนับสนุนประเภทข้าราชการได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด (เอกสาร 
มศ 5.1.3) 

 
ตารางท่ี 5.1.3-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน 

กิจกรรมการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค ์

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

มาตรการ / กิจกรรม การ
ปรับปรุงการควบคุมภายในและ 

บริหารจัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  

Take : ยอมรับ 

Treat : ลด/ควบคุม 

Transfer : โอน/กระจาย 

Term
inate : หยุด/หลีกเลี่ยง 

1. การด าเนินงานในการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ
เพื่อก าหนดทิศทางและวาง
ระบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลยัให้สอดรับและทัน
ระยะเวลาตามพระราชบัญญัต ิ

  



    

1. การกระตุ้นบคุลากรให้
ปรับเปลีย่นทัศนคติในการท างาน
ให้พร้อมรองรับการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 
2. การปรับระบบการบริหาร
จัดการใหส้อดรับกับการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 
รวมทั้งสร้างความเข้าใจและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลยักับคณะวิชา 

คณะฯ สื่อสารให้เกิดความเข้าใจใน
กฎระเบียบ  มีการด าเนินการถ่ายทอด
ให้เกิดความเข้าใจเป็นระยะ  โดย
บุคลากรของคณะฯ สายสนับสนุน
ประเภทข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลยัทั้งหมดแล้ว 

 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 

คณะมัณฑนศิลป์ มีการบริหารงานตามพันธกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 

 
 
 



89 
 

ตารางท่ี 5.1.4-1 ผลการด าเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. หลักประสิทธิผล คณะฯ ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ มีการ

จัดท าแผนปฎิบัติราชการประจ าปี ก าหนดค่า
เป้าหมายตัวช้ีวัดในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
เพื่อใหัสอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ 

-แผนยุทธศาสตร ์
-แผนปฎิบัตริาชการประจ าปี 2560 และค่า
เป้าหมายตัวช้ีวัด 
-มติคณะกรรมการประจ าคณะ เรือ่ง แผน
ปฎิบัติราชการประจ าป ี

2. หลักประสิทธิภาพ - การด าเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฎิบัติ
ราชการประจ าปี มีการจัดท าประเมินผลการ
ด าเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
- มีการปรับปรุงจัดห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ สิ่งอ านวยความสะดวกและอาคาร
สถานที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

-มติคณะกรรมการประจ าคณะ เรื่อง ผลการ
ประเมินโครงการต่างๆ 
 
-ภาพถ่ายห้องเรียน / ห้องคอมพิวเตอร์ 

3. หลักการตอบสนอง - มีการประเมินผลโครงการบริการวิชาการต่างๆ
ของคณะ เพื่อน าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาใช้
ในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
- มีการจัดสรรงบประมาณกองทุนวิจัยสร้างสรรค์ 
ในการท าผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย การ
น าเสนอผลงานในต่างประเทศ การศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพยิ่ง
ขั้ น  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
ระดับอุดมศึกษาฯ  

- มติคณะกรรมการประจ าคณะ เรื่อง ผลการ
ประเมินโครงการต่างๆ 
 
 
- ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรกองทุนวิจัย
ส ร้ า ง ส ร รค์ คณะ มัณฑ นศิ ลป์  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2560 

4. หลักภาระรับผิดชอบ - มีการลงนามค ารับรองการปฎิบัติ งานของ
ผู้บริหาร เพื่อรับรองการปฎิบัติงานให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ได้ให้ค ารับรองไว้ 
- กา รมอบหมายอ า นาจ  หน้ าที่ แ ล ะความ
รับผิดชอบของผู้บริหาร รองคณบดี  หัวหน้า
ภาควิชา 
-มีการแต่งตั้งคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ร่วมกันเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดท า
โครงการ กิจกรรม ตามภารกิจของคณะ 

- ค ารับรองการปฎิบัติงานของคณบดี 
 
 
-ค าสั่งการมอบหมายหน้าที่รองคณบดี ฝ่าย
ต่างๆ   
 
- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ 

5. หลักความโปร่งใส - มีการจัดท าสรุปผลรายงานการเ งินแจ้งต่อ
ภาควิชา เป็นประจ าทุก เดือน และเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการเปิดโอกาสใหผู้ม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมตรวจสอบ 
- มีการประชาสัมพันธ์ข่าวข้อมูลที่เป็นประโยชน์ฯ
แก่นักศึกษา บุคคลผู้สนใจ ทางเวปไซต์ 

- มติคณะกรรมการประจ าคณะ เรื่อง  แจ้ง
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ทางเวปไซต์ของคณะฯ 

6. หลักการมสี่วนร่วม - ก าหนดให้มีการประชุมคณาจารย์ระดับภาควิชา 
ระดับหัวหน้างาน  
- มี การแต่ งตั้ งคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
ต่างๆ ตามภารกิจ 

- มติคณะกรรมการประจ าคณะ เรื่อง รายงาน
การประชุมภาควิชา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
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หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
7. หลักการกระจายอ านาจ -มีการมอบอ านาจการบริหารงานของคณบดี ให้

รองคณบดีปฎิบัติงานแทนคณบดี เพื่อให้การ
ด า เนินงานของคณะมีความต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ 

- ค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าท่ี 

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

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

9. หลักความเสมอภาค - บุคลากรของคณะได้รับการปฎิบัติอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียม ตามสิทธิและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
ระเบียบของมหาวิทยาลัย และคณะฯ 
- การคัดเลือกบุคคลเข้าท างานและการคัดเลือก
นักศึกษาใหม่  ด้วยความรู้ความสามารถตาม
หลักเกณฑ์การรับสมัครที่ประกาศอย่างชัดเจน 

- กฎระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ฯ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ - ช่องทางการสื่อสารกับผู้บริหารคณะ การเข้าพบ
โดยตรง  สื่อ internet 
- มีการประชุมสัมมนาคณาจารย์ของคณะฯ และ
ประชุมบุคลกรส านักงานคณบดี เพื่อหารือข้อตกลง
ในการด า เนินงาน และกระบวนงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

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

 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะฯ ได้จัดโครงการจัดการความรู้ ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ.2560-2563 
และก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
มัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 มีหนังสือลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560  เรื่อง แผนการ
จัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้เสนอก าหนดแผนการ
จัดการความรู้ เรื่อง การสร้างงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 
ในประเด็นดังต่อไปนี้ (เอกสาร มศ 5.1.5-1 เอกสารการด าเนินโครงการ) 

1) ด้านการเรียนการสอน : โครงการบูรณาการความรู้ระหว่างภาควิชาออกแบบเครื่องประดับและภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดกิจกรรมเป็นลักษณะการสรุปผลงานปลายปี โดยจับคู่ Buddy ระหว่างนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย ร่วมกัน
สร้างผลงานชุดส าหรับใส่เดินแบบ เพื่อเป็นเวทีการแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกการท างานร่วมกันและ
การแก้ปัญหา 

2) ด้านการวิจัย : โครงการอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยสู่งานศิลปกรรมร่วมสมัย เพ่ือถ่ายทอดแนวทางในการ
เขียนหัวข้อวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ประกอบการขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานเฉพาะ เช่น วช. โดยการแปลง
ความคิดเป็นตัวหนังสือ ให้มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เห็นกระบวนการคิดงาน ด้วยภาษาท่ีเรียบง่าย 
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3) ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ : โครงการความร่วมมือปฏิบัติการ
สนามจันทร์เคลย์เวิร์ค 2559 น าเสนอพัฒนาการจากการจัดกิจกรรม Workshop ระหว่างสถาบัน
ภายในประเทศ ไปสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ 

ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ : การท าบันทึกความร่วมมือ
ด้านวิชาการ (MOU) และผลด าเนินการความก้าวหน้าระหว่างภาควิชาออกแบบเครื่องประดับและสถาบันศิลปะ
เอสโตเนียน (Estonian Academy of Arts) ประเทศเอสโตเนีย น าเสนอการสร้างความร่วมมือทางวิชาการผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเอสโตเนีย 
 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรส านักงานคณบดี  ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้ก าหนดตัวชี้วัด
และเป้าหมายเพ่ือประเมินผลความส าเร็จของแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยสรุปจากความส าเร็จในการ
ด าเนินโครงการสัมมนาคณาจารย์ (เอกสาร มศ 5.1.6-2)  และรายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานคณบดี 
(เอกสาร มศ 5.1.6-3)  เพ่ือให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่คณะฯ จัดท าเป็นรายการประเมินผลส าเร็จตามค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และแจ้งมหาวิทยาลัยต่อไป (เอกสาร มศ 5.1.6-1) 
  

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

คณะมัณฑนศิลป์ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทีส่อดคล้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งคณะฯ ใช้
เป็นกลไกในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแตป่ีการศึกษา 2543 
ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โดยมีกลไกท่ีส าคัญ คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะท างานผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ระดับคณะวิชา ซึ่งมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ ท าหน้าที่ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการ
ประกันคุณภาพฯ ที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยมีกรรมการที่เป็นผู้แทนหลักสูตรทุกหลักสูตร และผู้ที่มี
ภาระงานโดยตรงกับตัวบ่งชี้ระดับคณะวิชา เป็นกลไกหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับคณะฯ โดย
การด าเนินงานประกันคุณภาพฯ ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ มีระบบการด าเนินงานตามประเด็นข้างต้น ต่อ
เนื่องมาจากปีท่ีผ่านมา ดังต่อไปนี้ 

 
1) การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 

คณะฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2559  (เอกสาร มศ 5.1.7-5) ที่มาจากผลการ
ประเมินคุณภาพฯ ในปีที่ผ่านมาตามตัวบ่งชี้ สกอ. (เอกสาร มศ 5.1.7-2) เพ่ือพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานของ
โครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีการเสนออนุมัติ พิจารณาแผนและเป้าหมาย การจัดสรรงบประมาณ และการระบุ
รายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่มีการ
จัดระเบียบ (เอกสาร มศ 5.1.7-3) และก าหนดปฏิทินการประชุมฯ ล่วงหน้า (เอกสาร มศ 5.1.7-4) อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะฯ ตามปกติ และมีการรายงานผลประเมินคุณภาพฯ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (เอกสาร มศ 
5.1.7-8) 
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2) การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดใน CHE QA Online 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะวิชามีการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี (เอกสาร มศ 5.1.7-6) เพ่ือให้
ทราบความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการด าเนินงาน มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
พร้อมทั้งเสนอแนวทางพัฒนา ในรูปของรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ (เอกสาร มศ 5.1.7-1) ในปี
การศึกษา 2559 นี้คณะฯ ได้ปรับกระบวนการจัดท า ให้มีการเตรียมการล่วงหน้า (เอกสาร มศ 5.1.7-7) และต้องการ
ติดตามผลการด าเนินงานให้รวดเร็วขึ้น (เอกสาร มศ 5.1.7-9) โดยมอบหมายการเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ให้ผู้ที่มีภาระงาน
โดยตรง เป็นผู้รับผิดชอบ (เอกสาร มศ 5.1.7-10 และ 5.1.7-11) และตรวจสอบการด าเนินงานของคณะฯ ให้เป็นไป
ตามก าหนด (เอกสาร มศ 5.1.7-12) กระทั่งได้ข้อสรุปของข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่ก าหนดใน CHE-QA ซึ่งมี
ผู้รับผิดชอบทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา (เอกสาร มศ 5.1.7-14) 
 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของคณะฯ หลังจากมีการรายงานผลการประเมินระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 คณะฯ จะได้รับทราบผลทั้งจากการประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะฯ เอง และระดับ
สถาบัน (ในส่วนของคณะฯ) ที่จะเป็นข้อมูลส าคัญในการด าเนินการตามระบบกลไกการประกันคุณภาพฯ รอบปี
การศึกษาใหม่ คณะฯ จึงน าผลการประเมินทั้ง 3 ส่วนนี้มาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของคณะฯ และแจ้ง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะน าข้อมูลทุกคณะวิชาไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันต่อไป นอกจากนี้ คณะฯ 
ยังได้ใหค้วามร่วมมือด้านข้อมูล การเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วย (เอกสาร มศ 5.1.7-13) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 5.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2554-2563 /แผนพัฒนาคณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2560-

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 2559 
มศ 5.1.1-5 บันทึกส่งแผนปฏิบตัิราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 
มศ 5.1.2-1 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 7/60 เมื่อวันท่ี 27 ก.ค.60 เรื่อง สรุปผลการ

ค านวณต้นทุนผลผลติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
มศ 5.1.2-2 บันทึกด่วนท่ีสุด งานบัญชี กองคลงั มหาวิทยาลัยศลิปากร  ลว. 26 ก.ค.2560 เรื่อง ขอน าส่งรายงาน

ผลการค านวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยต่อหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
มศ 5.1.3 แฟ้มหลักฐานการท างานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
มศ 5.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
มศ 5.1.5 โครงการจดัการความรู ้ประจ าปี 2560 เรื่อง การสร้างงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ เมื่อวันท่ี 13 มิ.ย.60 (เอกสารด าเนินงาน) 
มศ 5.1.6-1 แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจ าปีงบประมาณ พศ.

2560 (เอกสารการติดตามผลด าเนินงานรอบ 9 เดือน : 1 ต.ค.59-30 มิ.ย.60) 
มศ 5.1.6-2 สรุปสาระจากการสัมมนาคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 เมื่อวันท่ี 26 มิ.ย.60 ณ ห้อง

เจดีย์ 3-4 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 5.1.6-3 โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 12-14 พ.ค.60 

ณ เกาะกูด จ.ตราด (เอกสารด าเนินงาน) 
มศ 5.1.7-1 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน คณะมณัฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2558 
มศ 5.1.7-2 รายงานผลการประเมินคณุภาพฯ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
มศ 5.1.7-3 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 10/59 เมื่อวันท่ี 13 ต.ค.59 เรื่อง นโยบายในการ

บริหารจดัการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
มศ 5.1.7-4 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 2/60 เมื่อวันท่ี 23 ก.พ.60 เรื่อง แผนปฏิทินการ

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประจ า ปี พ.ศ.2560 
มศ 5.1.7-5 แผนพัฒนาคุณภาพฯ ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 (บันทึก

แจ้งมหาวิทยาลัย 27 ต.ค.59) 
มศ 5.1.7-6 บันทึกแจ้งปฏิทินกระบวนการประเมินคณุภาพฯ ลงวันท่ี 11 เม.ย.60 (เสนอคณบดีก่อนการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ เมื่อวันท่ี 4 พ.ค.60) 
มศ 5.1.7-7 บันทึกเสนอร่างก าหนดการด าเนินงานประเมินคณุภาพฯ ระดับคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 2559 ลง

วันท่ี 27 เม.ย.60 
มศ 5.1.7-8 ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพคณะฯ ปีการศึกษา 2559 รอบ 9 

เดือน (บันทึกแจ้งมหาวิทยาลัย 17 พ.ค.60) 
มศ 5.1.7-9 บันทึกแจ้งความคืบหน้าการด าเนนิงานประเมินคณุภาพฯ ระดับคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 2559 ลง

วันท่ี 1 มิ.ย.60 
มศ 5.1.7-10 ข้อมูล Username และ Password ผู้ใช้งานฐานข้อมูลด้านประกันคณุภาพ CHE-3D (บันทึกลงวันท่ี 

20 มี.ค.60 และ 27 มิ.ย.60) 
มศ 5.1.7-11 การประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.60 (เอกสารการ

ด าเนินงาน) 
มศ 5.1.7-12 เอกสารเตรยีมการประเมินคณุภาพภายใน คณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 

 - หนังสือ/ บันทึกขออนุญาตต้นสงักัดและเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะวิชา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ลงวันท่ี 13 มิ.ย.60 

 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วันท่ี 
20 ก.ค.60 

 - เอกสารเวียน เรื่อง ก าหนดการด าเนินงานประเมินคณุภาพฯ ระดับคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 
2559 ลงวันท่ี 10 ส.ค.60 

มศ 5.1.7-13 เอกสารประสานงานด้านการประกันคุณภาพฯ ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 

 - บันทึกมหาวิทยาลัยขอข้อมูลการประเมินคณุภาพฯ ระดบัหลักสูตร ลงวันท่ี 6 ก.ย.59 
 - บันทึกมหาวิทยาลัยเชิญเข้าร่วมการประเมินคณุภาพฯ ระดับสถาบัน ลงวันท่ี 4 ต.ค.59 
 - บันทึกมหาวิทยาลัยส่งรายงานการประเมินคณุภาพฯ ระดับสถาบนั ลงวันท่ี 7 ต.ค.59 
 - บันทึกมหาวิทยาลัยให้ยืนยันข้อมูลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร ลงวันท่ี 11 พ.ย.59 
 - บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/60 เมื่อวันท่ี 24 ก.ค.

60 
 - บันทึกแจ้งสรุปการสนทนากลุ่มการประเมินตนเองของสภาสมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2560 เมื่อวันท่ี 14, 

20 มิ.ย.60 
มศ 5.1.7-14 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมการประเมินคณุภาพฯ คณะมัณฑนศิลป ์ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันท่ี 30 

ส.ค.60 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

  

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

  

5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่  1 การก ากับ
มาตรฐาน 

  

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

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้อง  
กับ สกอ. โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา คณะมัณฑนศิลป์ ไดป้รับคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เดิมทีมี่
กรรมการจากผู้แทนภาควิชา เปลี่ยนเป็นผู้แทนหลักสูตร ครบทุกหลักสูตร ซ่ึงผ่านการเสนอชื่อจากภาควิชาที่หลักสูตร
นั้นๆ สังกัดและการพิจารณาเห็นชอบจากคณบด ีโดยระบหุน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในค าสั่งแต่งตั้งฯ อย่างชัดเจน 
(เอกสาร มศ 5.2.1-4) และมีการท างานร่วมกับคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในปีการศึกษา 2559 นี้ คณะฯ ได้น า
แผนการด าเนินงานระดับมหาวิทยาลัย (เอกสาร มศ 5.2.1-1) มาประกอบการพิจารณาร่างก าหนดการและแนวทาง
ในการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (เอกสาร มศ 5.2.1-2 และ 5.2.1-3) เพ่ือถือปฏิบัติร่วมกันต่อไป   
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2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ส าหรับปีการศึกษา 2559 ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ของการใช้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพฯ 
หลักสูตร สกอ.โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน (เอกสาร มศ 5.2.2-2) และการเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เอกสาร มศ 5.2.2-3) นั้น คณะมัณฑนศิลป์ มีการ
ท างานร่วมกันของคณะกรรมการประจ าคณะฯ คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ และคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เอกสาร มศ 5.2.2-1 และ 5.2.2-4) เพ่ือก ากับ ติดตาม และรายงานผลให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องทราบและ
พิจารณาด าเนินการ (เอกสาร มศ 5.2.4-1) 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

จากการสนับสนุนด้านบุคลากร ในการด าเนินงานของหลักสูตรในปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้ปรับปรุงการ
สนับสนุนข้อมูลด้านสารสนเทศ เกี่ยวกับผลการศึกษาและผลประเมินการสอน (เอกสาร มศ 5.2.3-2) แก่เจ้าหน้าที่
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดใ้ห้ข้อมูลผลการ
ประเมินคุณภาพฯ ของหลักสูตรไปยังหน่วยงานที่เกีย่วข้อง (เอกสาร มศ 5.2.3-1) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรอีกทางหนึ่งด้วย 

 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ า

คณะเพ่ือพิจารณา 

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ในปีการศึกษา 2559 นี้คณะฯ ไดป้รับกระบวนการประกันคุณภาพฯ ให้มีความ
รวดเร็วขึ้น ระหว่างการด าเนินงานตามปกติ (เอกสาร มศ 5.2.4-2) เมื่อมหาวิทยาลัยแจ้งนโยบายของ สกอ. ในการ
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ประเมินระดับหลักสูตร เพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
คณะฯ จึงต้องเปลี่ยนแปลงการเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ (เอกสาร มศ 5.2.4-3 และ 5.2.4-4) เพ่ือให้มี
การประเมินคุณภาพฯ ตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร (เอกสาร มศ 5.2.4-5) 

ในปีการศึกษา 2559 ปฏิทินของมหาวิทยาลัย ก าหนดช่วงเวลาให้คณะวิชาจัดประเมินคุณภาพฯ 
หลักสูตร และระดับคณะวิชา เทียบกับระยะเวลาด าเนินงานจริงของคณะฯ ดังนี้ 

ก าหนดจัดประเมิน 
ปฏิทินของมหาวิทยาลัย 
(เอกสาร มศ 5.2.1-2) 

การด าเนินงานของคณะมัณฑนศิลป์ 
(เอกสาร มศ 5.2.4-5) 

ระดับหลักสูตร 28 ก.ค.- 11 ส.ค.60 31 ก.ค., 1-3 ส.ค.60 
ระดับคณะวิชา 14-31 ส.ค.60 30 ส.ค.60 

โดยมีการรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาดังเอกสาร มศ 5.2.4-6 
 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 

จากการด าเนินงานประเมินคุณภาพฯ หลักสูตรในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการและ
คณะท างานที่เก่ียวข้องได้น าผลและข้อเสนอแนะจากการรายงานสรุปผลการประเมินฯ (เอกสาร มศ 5.2.3-1 และ 
5.2.5-4) เข้าสู่ที่ประชุมภาควิชาและท่ีประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร มศ 5.2.5-2 และ 5.2.5-3) เพ่ือหา
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แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของคณะฯ ดังจะเห็นได้จากพัฒนาการในการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (เอกสาร มศ 5.2.5-1) ในปีการศึกษา 2559 และแนวโน้มผลการประเมินฯ ที่เพ่ิมขึ้น 

 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ทุกหลักสูตรของคณะมัณฑนศิลป์มีผลการประเมินคุณภาพผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตามรายละเอียดดังแสดงในหลักฐาน (เอกสาร มศ 5.2.6-1 และ 5.2.6-2) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 5.2.1-1 ประกาศมหาวิทยาลยัฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปรญิญาบณัฑติ ประจ าการศึกษา 2559 ณ วันท่ี 

16 ก.พ.60 
มศ 5.2.1-2 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 4/60 เมื่อวันท่ี 4 พ.ค.60 เรื่อง ก าหนดการ

ประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2559 
มศ 5.2.1-3 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 4/60 เมื่อวันท่ี 4 พ.ค.60 เรื่อง แนวทางการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพฯ ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสตูร 
มศ 5.2.1-4 การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ชุดผู้แทนหลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2559 

(ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พ.ค.60) 
มศ 5.2.2-1 ข้อมูลจ านวนรายชื่อและอาจารยป์ระจ าหลักสตูร ปีการศึกษา 2559 คณะมณัฑนศลิป์ (บันทึกแจ้ง

มหาวิทยาลยั 23 ก.พ.60) 
มศ 5.2.2-2 บันทึกมหาวิทยาลัยแจ้งการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQR) ลงวันท่ี 10 เม.ย.60 
มศ 5.2.2-3 บันทึกมหาวิทยาลัยเวียนเรื่อง คุณสมบัติของผู้ประเมินคณุภาพฯ ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่

หลักสตูรที่มีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ ลงวันท่ี 8 พ.ค.60 
มศ 5.2.2-4 รายงานการประชุมของภาควิชาตา่งๆ ปีการศึกษา 2559 
มศ 5.2.3-1 รายงานผลการประเมินคณุภาพฯ ระดับหลักสตูรบณัฑติศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 (บันทึกแจ้ง

มหาวิทยาลยั 29 พ.ค.60) 
มศ 5.2.3-2 เอกสารน าส่งผู้จดัท ารายงานระดบัหลักสตูร เรื่อง ผลการศึกษาและข้อมูลประเมินการสอน ประจ าปี

การศึกษา 2559 ลงวันท่ี 30 มิ.ย.60 
มศ 5.2.4-1 บันทึกแจ้งความคืบหน้าการด าเนนิงานประเมินคณุภาพฯ ระดับหลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ลง

วันท่ี 1 มิ.ย.60 
มศ 5.2.4-2 เอกสารด าเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ ระดับหลักสูตร รอบที่ 1 : แต่งตั้งโดย

คณะฯ ประกอบด้วย 
 - หนังสือ/ บันทึกขออนุญาตต้นสงักัดและเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสตูร

ประจ าปีการศึกษา 2559 ลงวันท่ี 9 พ.ค.60 (รอบท่ี 1) 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสตูร คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 

2559 ณ วันท่ี 9 พ.ค.60 (รอบท่ี 1) 
มศ 5.2.4-3 

 

เอกสารด าเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ ระดับหลักสูตร รอบที่ 2 : แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 

 - การเสนอรายชื่อให้มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 (บันทึกแจ้งมหาวิทยาลัย 9 มิ.ย.60) 

 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสตูร คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 
2559 ณ วันท่ี 9 มิ.ย.60 (รอบท่ี 2) 

 - หนังสือ/ บันทึกขออนุญาตต้นสงักัดและเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสตูร
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ลงวันท่ี 13 มิ.ย.60 (รอบท่ี 2) 

มศ 5.2.4-4 เอกสารด าเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ ระดับหลักสูตร รอบที่ 3 : แก้ไข/ เพิ่มเติม
โดยมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 

 - การเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ ระดับหลักสูตร คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 (บันทึกแจ้งมหาวิทยาลัย 17 ก.ค.60) 

 - ค าสั่งแก้ไขเฉพาะราย คณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ ระดับหลกัสูตร คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 ณ วันท่ี 19 ก.ค.60 (รอบท่ี 3) 

มศ 5.2.4-5 เอกสารเตรยีมการประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 คณะมัณฑนศลิป์ 
ประกอบด้วย 

 - หนังสือ/ บันทึกน าส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสตูร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ลงวันท่ี 21 ก.ค.60 

 - เอกสารเวียน เรื่อง ก าหนดการด าเนินงานประเมินคณุภาพฯ ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 
2559 ลงวันท่ี 24 ก.ค.60 

 - ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมการประเมินคณุภาพฯ ระดับหลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
ในวันท่ี 31 ก.ค.60, 1-3 ส.ค.60 

มศ 5.2.4-6 บันทึกเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสตูร ลงวันท่ี 21 ส.ค.60 

มศ 5.2.5-1 รายงานผลด าเนินการหลักสตูร (มคอ.7) คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร (ประเมินฯ เมื่อวันท่ี 
31 ก.ค.60, 1-3 ส.ค.60) 

มศ 5.2.5-2 ใช้หลักฐาน มศ 5.2.2-4 รายงานการประชุมของภาควิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2559 
มศ 5.2.5-3 ใช้หลักฐาน มศ 5.1.7-11 การประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีประกันคณุภาพฯ ระดับคณะ เมื่อวันท่ี 28 

มิ.ย.60 (เอกสารการด าเนินงาน) 
มศ 5.2.5-4 รายงานผลการประเมินคณุภาพฯ ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2558 
มศ 5.2.6-1 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 

2559 (E-mail แจ้งมหาวิทยาลยั 17 ส.ค.60) 
มศ 5.2.6-2 รายงานผลการประเมินคณุภาพฯ ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
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/ 2  = 5.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ : ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 

คณะมัณฑนศิลป์ มีการท างานร่วมกันของคณะกรรมการระดับคณะวิชา ภาควิชา ไปจนถึงระดับหลักสูตร 
และคณะท างานชุดที่เกี่ยวข้อง โดยมีที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดผล
ตามแผนกลยุทธ์และองค์ประกอบคุณภาพฯ ของหลักสูตรและคณะฯ อย่างชัดเจน รวมไปจนถึงการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านต่างๆ อีกด้วย 
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จุดที่ควรพัฒนา 

คณะฯ ควรน าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการการสัมมนาคณาจารย์ โครงการ
พัฒนาบุคลากรส านักงานคณบดี และท่ีประชุมคณะท างานที่เก่ียวข้อง มาประกอบการพิจารณาในการปรับโครงสร้าง
ส านักงานคณบดี (อยู่ระหว่างการวางแผนด าเนินงานในระยะต่อไป) 
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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 3.15 

39.60 
3.60 3.60 

11 
ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

22.44 
22.5 

24.59 1.54 
91.5 

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

45.56 
44.5 

48.63 3.04 
91.5 

ตัวบ่งช้ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

< 20% 
(เกณฑ์ 1 : 8) 

1,050.65 1 : 11.74 
(+ 46.74%) 

0 
89.5 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ข้อ  6 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

6 ข้อ  6 ข้อ 5 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ  6 ข้อ 5 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิยัและงาน
สร้างสรรค ์

100,000 
12,097,590.91 

135,168.61 5.00 
89.5 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

45 
75.20 

82.19 5.00 
91.5 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ  6 ข้อ 5 

องคประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

7 ข้อ  7 ข้อ 5 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ  7 ข้อ 5 
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ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพฯ คณะมัณฑนศิลป์ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของคณะฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

6 ข้อ  6 ข้อ 5 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  53.18/ 13 = 4.09 ด ี

 
ตารางท่ี 3.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

องค์ 
ประกอบท่ี 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนตัว

บ่งชี ้
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 1.1 ถึง 1.6 6 1.53 5.00 3.60 3.03 พอใช้ 
2 2.1 ถึง 2.3 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3 3.1 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4 4.1 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 5.1 ถึง 5.2 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม - 13 2.40 5.00 4.30 4.09 ดี 
ผลการประเมิน - ต้องปรับปรุง ดีมาก ดี ดี - 
 
 
ทิศทางการพัฒนา 

3.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
คณะฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

 

ตารางที ่3.3 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
พิจารณาแนวทางปรับปรุงแก้ไขผลด าเนินการตาม
ตัวบ่งช้ี เฉพาะที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
    

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 

ตารางที่ 3.4 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

การส่งเสริมการจัดท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการ และการสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อใน
วุฒิที่สูงขึ้น 

   

 



สว่นที่ 1 :     รายละเอียดเก่ียวกับผู้ใหข้อ้มลู
แหล่งข้อมลู
คณะวิชา / หนว่ยงาน
ผู้ใหข้้อมลู งานแผนและส่งเสริมทางวิชาการ
เบอร์ติดต่อ/E-mail
วันที่กรอกข้อมลู 22 ส.ค.60
ความเชื่อมโยง

สว่นที่ 2 :     ตารางกรอกขอ้มลู
1)  ตารางสรุปตวับง่ชี้/ตวัชี้วัด 

อาจารยป์ระจ า นักวิจยัประจ า รวม
งบประมาณ

แผ่นดนิ
เงินรายได้

มณัฑนศิลป์ 89.5 0.0 89.5 432,333.33 640,098.48 11,025,159.09 12,097,590.91 135,168.61

5.00

หมายเหตุ  จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า ใหน้บัตามปกีารศึกษา 2559 ไมน่บัรวมผู้ลาศึกษาต่อ
จ านวนเงินใช้วิธีการนบั ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพฯ วันที่ 22 ธ.ค.59
ปฏบิติังานจริงต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป = 1 คน        /        ต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไมถ่ึง 9 เดือน = 0.5 คน     /       ต่ ากว่า 6 เดือน = 0  คน

    จ านวนเงินสนับสนุนภายในสถาบนั                                               
จ านวนเงิน

สนับสนุนภายนอก
สถาบนั

รวม
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ภายใน

และภายนอกสถาบนัตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าและ
นักวิจยัประจ า ปงีบประมาณ พ .ศ.2560

คะแนน 5 = 100,000 บาท/คน

คณะวิชา/หน่วยงาน

จ านวนอาจารยป์ระจ า และนักวิจยัประจ า ที่
ปฎบิตังิานจริง (ไมนั่บรวมผู้ลาศึกษาตอ่) ปี

การศึกษา 2559

ตารางเก็บขอ้มลูมาตรฐานดา้นงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์
ตวับง่ชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจยัประจ า 

คณะมณัฑนศิลป์

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

034-270-413 ภายใน 26314 / lea.theme@gmail.com

ตัวบง่ชี้ที่ 2.2  เงินสนบัสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า ปงีบประมาณ พ.ศ 2560 (1 ต.ค.59-30 ก.ย.60)
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ทั้งโครงการ หารสัดส่วนแล้ว ทั้งโครงการ
หารสัดส่วน

แล้ว

สถานภาพ
โครงการ

(ก าลังด าเนินการ หรือ
 เสร็จแล้ว โปรดระบุ 

ว-ด-ป ที่เสร็จ)

ระยะเวลา
เริ่มตน้-สิ้นสุด 
(ตามใบสัญญา

รับทุน)

จ านวนงบประมาณแผ่นดนิ จ านวนเงินรายได้

ล าดับที่ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้ท าวิจัย/งานสร้างสรรค์  

(โปรดระบ ุสัดส่วน % ที่ท าวิจัย 
(ถ้าม)ี  และหน่วยงานที่สังกัด)

ปงีบประมาณ
ที่ไดร้ับการ

จัดสรร

ประเภท
การวิจัย

6 ทฤษฎปีระสบการณ์ของ John Dewey: 
ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย

รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี (55%)
รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพง่เกษร (15%)
นายกรกต อารมย์ดี (15%) นศ.ป.เอก)
นายธรีะพงษ ์ธรรมเจริญ (15%) นศ.ป.
โท)

พื้นฐาน 2559
(คณะฯ)

ก.พ.59-ม.ค.60 100,000 33,333.33 ก าลังด าเนินการ

7 โครงการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ์
กระดาษแบบพบัแบนราบได้เชิงสร้างสรรค์ 
พร้อมรวบรวมจัดท าเป็นหนังสือเผยแพร่
ส าหรับนักศึกษาและนักออกแบบ ประจ าปี 
2559

ผศ.อินทิรา นาควชัระ (55%)
ผศ.ดร.ปฐว ีศรีโสภา (15%)
อ.ดร.ชลฤทธิ ์เหลืองจินดา (15%)
อ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์ (15%)

พฒันาเชิง
ทดลอง

2559
(คณะฯ)

ก.พ.59-ม.ค.60 100,000 33,333.33 ก าลังด าเนินการ

8 โครงการวจิัยเพื่อจัดท าต ารา เร่ือง “ศิลปะ
ตะวนัตก : จากอารยธรรมโบราณถึงหลัง
สมัยใหม”่

ผศ.ดร.วรรณวภิา สุเนต์ตา พื้นฐาน 2559
(คณะฯ)

ก.พ.59-ม.ค.60 100,000 33,333.33 ก าลังด าเนินการ

9 โครงการวจิัย เร่ือง เหรียญ : โลหะประดับชีวติ ผศ.ดร.เพญ็สิริ ชาตินิยม (10%)
อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ (10%)
ผศ.ดร.วรรณวภิา สุเนต์ตา (10%)
ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย (10%)
อ.ภษูติ รัตนภานพ (10%)
อ.ชาติชาย คันธกิ (10%)
อ.ทวศัีกด์ิ มูลสวสัด์ิ (10%)
รศ.ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ์ (10%)
ผศ.ดร.วรีวฒัน์ สิริเวสมาศ (10%)
อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพศิพงศ์วานิช 
(10%)

พฒันาเชิง
ทดลอง

2559
(คณะฯ)

ก.พ.-พ.ย.59 120,000 24,000.00 ก าลังด าเนินการ

10 โครงการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ดอกบัวบูชา 
2550 - 2559”

ผศ.สุพจน์ สิงห์สาย งาน
สร้างสรรค์

2559
(คณะฯ)

ก.พ.59-ม.ค.60 100,000 33,333.33 ก าลังด าเนินการ
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ทั้งโครงการ หารสัดส่วนแล้ว ทั้งโครงการ
หารสัดส่วน

แล้ว

สถานภาพ
โครงการ

(ก าลังด าเนินการ หรือ
 เสร็จแล้ว โปรดระบุ 

ว-ด-ป ที่เสร็จ)

ระยะเวลา
เริ่มตน้-สิ้นสุด 
(ตามใบสัญญา

รับทุน)

จ านวนงบประมาณแผ่นดนิ จ านวนเงินรายได้

ล าดับที่ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้ท าวิจัย/งานสร้างสรรค์  

(โปรดระบ ุสัดส่วน % ที่ท าวิจัย 
(ถ้าม)ี  และหน่วยงานที่สังกัด)

ปงีบประมาณ
ที่ไดร้ับการ

จัดสรร

ประเภท
การวิจัย

11 โครงการส่งเสริมการวจิัยและการจัดการองค์
ความรู้เร่ืองเอกลักษณ์เคร่ืองประดับไทยร่วม
สมัยเพื่อสร้างนวตักรรมการเรียนรู้แก่
วงการอัญมณีและเคร่ืองประดับ รวมทั้งเกิด
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับเวที
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ช่วงที่ 3 : หลัง
สมัยใหม่ไทยก้าวหน้า

รศ.ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ์ พื้นฐาน 2559
(คณะฯ)

ม.ีค.59-ก.พ.60 50,000 20,833.33 ก าลังด าเนินการ

12 เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผ่านแรงบันดาล
ใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1)

รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า (20%)
ผศ.ดร.วฒันพนัธุ ์ครุฑะเสน (20%)
รศ.ประเสริฐ พชิยะสุนทร (20%)
รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพง่เกษร (20%)
อ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์ (20%)

ประยุกต์ 2559
(คณะฯ)

พ.ค.59-เม.ย.60 60,000 35,000.00 ก าลังด าเนินการ

13 หลักการพื้นฐานของวธิวีจิัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวธิกีารสอนและ
ผลลัพธข์องบัณฑิตหลักสูตรดุษฎบีัณฑิต
ศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวทิยาลัยศิลปากร

ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ (30%)
รศ.สน สีมาตรัง (10%)
รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี (10%)
ผศ.ดร.น้ าฝน ไล่สัตรูไกล (10%)
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ (10%)
ผศ.ดร.วรีวฒัน์ สิริเวสมาศ (10%)
อ.ดร.ยอดขวญั สวสัดี (10%)
อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต (10%)

พื้นฐาน 2559
(คณะฯ)

เม.ย.59-ม.ีค.60 60,000 30,000.00 ก าลังด าเนินการ

14 นวตักรรมการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎกีาร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อ.ดร.ชนินทร สุขเจริญ พื้นฐาน 2559
(คณะฯ)

11 เม.ย.59-31 ม.ีค.
60

20,000 10,000.00 ก าลังด าเนินการ

15 โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เร่ือง 
"ศิลปะส่ือผสมแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์
งานหัตถศิลป์ไทย"

ผศ.ปนท ปล้ืมชูศักด์ิ พื้นฐาน 2560
(คณะฯ)

ก.พ.60-ม.ค.61 100,000 66,666.67 ก าลังด าเนินการ

16 โครงการสร้างสรรค์เคร่ืองประดับส าหรับชุด
แต่งกายประจ าชาติ "Creative Thai 2016"

อ.ชาติชาย คันธกิ ประยุกต์ 2560
(คณะฯ)

พ.ย.59-ส.ค.60 100,000 100,000.00 ก าลังด าเนินการ
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ทั้งโครงการ หารสัดส่วนแล้ว ทั้งโครงการ
หารสัดส่วน

แล้ว

สถานภาพ
โครงการ

(ก าลังด าเนินการ หรือ
 เสร็จแล้ว โปรดระบุ 

ว-ด-ป ที่เสร็จ)

ระยะเวลา
เริ่มตน้-สิ้นสุด 
(ตามใบสัญญา

รับทุน)

จ านวนงบประมาณแผ่นดนิ จ านวนเงินรายได้

ล าดับที่ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้ท าวิจัย/งานสร้างสรรค์  

(โปรดระบ ุสัดส่วน % ที่ท าวิจัย 
(ถ้าม)ี  และหน่วยงานที่สังกัด)

ปงีบประมาณ
ที่ไดร้ับการ

จัดสรร

ประเภท
การวิจัย

17 โครงการวจิัยสร้างสรรค์ "เคร่ืองประดับ ธ 
สถิตในดวงใจ"

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

ประยุกต์ 2560
(คณะฯ)

ม.ีค.60-ก.พ.61 100,000 58,333.33 ก าลังด าเนินการ

18 โครงการวจิัยสร้างสรรค์ เร่ือง "สรรค์สร้าง
จากส่ิงเหลือใช้ นวตัศิลป์แห่งการประดับกาย"

อ.ภษูติ รัตนภานพ (25%)
อ.ปิยะวฒัน์ พฒันภกัดี (25%)
ผศ.ดร.วรีวฒัน์ สิริเวสมาศ (25%)
อ.เสรี เทียนเจล้ี (25%)

ประยุกต์ 2560
(คณะฯ)

ก.พ.-พ.ย.60 150,000 120,000.00 ก าลังด าเนินการ
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2) ตารางประกอบ ตวับง่ชีท้ี ่2.2 เงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ า ปงีบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค.59-30 ก.ย.60)

ตารางที ่2 จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์จากภายนอกสถาบนั

ทัง้โครงการ หารสดัสว่นแลว้

1 เคร่ืองเคลือบดินเผาประดับผนงั : ความบนัดาล
ใจจากธรรมชาติ (ในส่วนของการสัมมนา)

ผศ.ศุภกา ปาลเปรม ประยกุต์ 2558 21 ธ.ค.59 60,000 60,000.00 สกว. (ว่าจ้างใหท้ า)

2 ทีป่รึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภณัฑ์
จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา : 
โบราณวัตถุชิ้นเยีย่มในประเทศไทย

อ.ทศันฐ์รสชง ศรีกลุกรณ์
อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี  และ
อาจารยภ์าควิชาออกแบบผลิตภณัฑ์

พัฒนาทดลอง 2559 19 พ.ค.-19 ต.ค.59 3,000,000 600,000.00 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรม
ศิลปากร (ว่าจ้างใหท้ า)

เสร็จส้ิน เมื่อ 29 
พ.ย.59

3 ทีป่รึกษากจิกรรมพัฒนาผลิตภณัฑ์และต่อยอด
ตราสินค้าสู่อาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์ไตล์

อ.ดร.ธนาทร เจียรกลุ และคณาจารย์
ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ
(มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะ
มัณฑนศิลป์)

ประยกุต์ 2560 13 ธ.ค.59-30 มิ.ย.60 3,380,000 3,380,000.00 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย
กองพัฒนาอุตสาหกรรมราย
สาขา 1 (ว่าจ้างใหท้ า)

โครงการใหม่ (ก าลัง
ด าเนนิการ)

4 ทีป่รึกษาด้านจัดท าระบบมาตรฐานสินค้าส่ิง
บง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ (GI) สินค้าเคร่ืองปัน้ดินเผา
เกาะเกร็ด

อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ
นายวุฒิ คงรักษา

พัฒนาทดลอง 2560 14 พ.ย.59-13 มิ.ย.60 
(ประมาณการ)

300,000 300,000.00 ส านกับริหารจัดการทรัพยสิ์น
ทางปญัญา กระทรวงพาณิชย ์
(ว่าจ้างใหท้ า)

โครงการใหม่ (ก าลัง
ด าเนนิการ)

5 ทีป่รึกษาเพือ่ด าเนนิการพัฒนาผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนในพืน้ทีภ่าคอีสาน (จ านวน 3 ผลิตภณัฑ์
ใน 1 พืน้ที่)

ผศ.ดร.น้ าฝน ไล่สัตรูไกล ประยกุต์ 2560 9 ธ.ค.59-24 ก.ย.60 400,000 400,000.00 ส านกังานพัฒนาเศรษฐกจิจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
(ว่าจ้างใหท้ า)

โครงการใหม่ (ก าลัง
ด าเนนิการ)

6 โครงการศูนยส์ร้างสรรค์และพัฒนา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที ่1)

อ.ทศันฐ์รสชง ศรีกลุกรณ์ และคณาจารย์
ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ

ประยกุต์ 2560 3 เม.ย.60-1 ก.ค.60 2,000,000 2,000,000.00 กรมศิลปากร (ว่าจ้างใหท้ า) โครงการใหม่ (ก าลัง
ด าเนนิการ)

7 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์ กลุ่มปรับตัว
สู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที ่4 
(จังหวัดนครปฐม กาญจนบรีุ ราชบรีุ และ
สุพรรณบรีุ) ประจ าป ี2560

ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
ผศ.อาวิน อินทรังษี
อ.ดร.อนชุา โสภาคยว์ิจิตร์
อ.กญัชลิกา กมัปนานนท์

ประยกุต์ 2560 24 มี.ค.60-21 ก.ค.60 4,260,000 4,260,000.00 ส านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครปฐม (ว่าจ้างใหท้ า)

ก าลังด าเนนิการ

ระยะเวลาเริม่ตน้-
สิน้สดุ (ตามใบ
สญัญารบัทนุ)

จ านวนงบประมาณจากแหลง่ทนุ
ภายนอก

ชือ่แหลง่ทนุภายนอก

สถานภาพ
โครงการ

(ก าลังด าเนนิการ 
หรือ เสร็จแล้ว 

โปรดระบ ุว-ด-ป ที่
เสร็จ)

ล าดบั
ที่

ชือ่งานวจิยั/งานสรา้งสรรค์
ชือ่ผู้ท าวจิยั/งานสรา้งสรรค์  

(โปรดระบ ุสดัสว่น % ทีท่ าวจิยั 
(ถ้ามี)  และหน่วยงานทีส่งักัด)

ปงีบประมาณ
ทีไ่ดร้บัการ

จดัสรร

ประเภท
การวจิยั
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ทัง้โครงการ หารสดัสว่นแลว้

ระยะเวลาเริม่ตน้-
สิน้สดุ (ตามใบ
สญัญารบัทนุ)

จ านวนงบประมาณจากแหลง่ทนุ
ภายนอก

ชือ่แหลง่ทนุภายนอก

สถานภาพ
โครงการ

(ก าลังด าเนนิการ 
หรือ เสร็จแล้ว 

โปรดระบ ุว-ด-ป ที่
เสร็จ)

ล าดบั
ที่

ชือ่งานวจิยั/งานสรา้งสรรค์
ชือ่ผู้ท าวจิยั/งานสรา้งสรรค์  

(โปรดระบ ุสดัสว่น % ทีท่ าวจิยั 
(ถ้ามี)  และหน่วยงานทีส่งักัด)

ปงีบประมาณ
ทีไ่ดร้บัการ

จดัสรร

ประเภท
การวจิยั

อ.ปยิะวัฒน ์พัฒนภกัดี
อ.พัฒนา เจริญสุข
รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
ผศ.อินทริา นาควัชระ
อ.ธาตรี เมืองแกว้
อ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์
นส.มุกดา จิตพรมมา
นส.สุรีพร แปน้พิบลูลาภ
นางมัญธรัตน ์จิตมาลีรัตน์

8
(เพิม่)

การสนบัสนนุการทอ่งเทีย่วจังหวัดเพชรบรีุโดย
ใช้ Application เส้นทางการทอ่งเทีย่วตามรอย
โครงการอันสืบเนือ่งมาจากพระราชด าริเปน็
เคร่ืองมือ

อ.ดร.อัฏฐมา นลินพคุณ (80% คณะ
วิทยาการจัดการ)
อ.ดร.เรืองลดา ปณุยลิขิต (10% 
มัณฑนศิลป์)
อ.นธิิกร ม่วงศรเขียว (10% คณะ
วิทยาการจัดการ)

ประยกุต์ 2559 9 มี.ค.60-31 ม.ค.61 127,500 8,113.64 สกว. (นวตักรรมสงัคม ระยะที ่

3)

ก าลังด าเนนิการ

9
(เพิม่)

การวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ส าอางจาก
ผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนสหกรณ์
การเกษตรบา้นลาดกล้วยหอมทอง

รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหรัิญพัฒน์
ผศ.ดร.จุรีย ์เจริญธีรบรูณ์
ผศ.ดร.พนดิา อัศวพิชยนต์
ผศ.ดร.อมรรัตน ์ไชยเดชก าจร
อ.ดร.จงจันท ์มหาดเล็ก
อ.ดร.ศรัณย ์ตันตะราวงศา
อ.ดร.ชิดชัย ควรเดชะคุปต์ (มัณฑนศิลป์)

ประยกุต์ 2560 9 มี.ค.60-31 ม.ค.61 187,500 17,045.45 สกว. (นวัตกรรมสังคม ระยะที ่3) ก าลังด าเนนิการ

รวมงบประมาณ 11,025,159.09 11,000,000.00              
รวมงบประมาณทัง้หมด รวมเงนิภายนอก 11,025,159.09 บาท 25,159.09                  

หมายเหตุ  จ านวนเงินใชว้ธิกีารนบั ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการประกนัคุณภาพฯ วนัที ่22 ธ.ค.59
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สว่นที่ 1 :     รายละเอียดเก่ียวกับผู้ใหข้อ้มลู

สว่นที่ 2 :     ตารางกรอกขอ้มลู

ประเภทการตพิีมพ์ เผยแพร่ น้้าหนัก จ้านวน ผลรวมถ่วงน้้าหนัก
1.1 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ 0.20 0.00

1.2 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ 0.20 0.00

2.1 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ 0.40 0.00

2.2 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ 0.40 2 0.80

2.3 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศของ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาฯ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนมุติัและ
จัดท าเปน็ประกาศใหท้ราบฯ

0.40 0.00

2.4 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ
ของ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาฯ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนมุติัและ
จัดท าเปน็ประกาศใหท้ราบฯ

0.40 0.00

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบตัร 0.40 0.00

3.1 บทความวิจยัที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI (กลุ่มที่ 2) 0.60 0.00

ตารางเก็บขอ้มลูมาตรฐานดา้นงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์
ตวับง่ชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ้าและนักวิจยั

แหลง่ขอ้มลู     :

คณะวิชา / หน่วยงาน   : คณะมณัฑนศิลป์

ผู้ใหข้อ้มลู    :  งานแผนและส่งเสริมทางวิชาการ

เบอร์ตดิตอ่/E-mail    :  034-270-413 ภายใน 26314 / lea.theme@gmail.com

วันที่กรอกขอ้มลู   :  22 ส.ค.60

ความเชื่อมโยง  :  สกอ. ระดับคณะและระดับสถาบนั (ตัวบง่ชี้ที่ 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย)

ตวับง่ชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ้าและนักวิจยั
ประจ้าป ีพ.ศ. 2559  (ขอ้มลูตั้งแต ่1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)
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ประเภทการตพิีมพ์ เผยแพร่ น้้าหนัก จ้านวน ผลรวมถ่วงน้้าหนัก
3.2 บทความวิชาการที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI (กลุ่มที่ 2) 0.60 0.00

4.1 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ
ของ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาฯ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนมุติัและ
จัดท าเปน็ประกาศใหท้ราบฯ (ซ่ึงไมอ่ยู่ใน Beall's list รายชื่อวารสารสุ่มเสี่ยงที่ไมค่วรไปตพิีมพ์)

0.80 0.00

4.2 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมลูตาม
ประกาศของ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาฯ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนั
อนมุติัและจัดท าเปน็ประกาศใหท้ราบฯ (ซ่ึงไมอ่ยู่ใน Beall's list รายชื่อวารสารสุ่มเสี่ยงที่ไมค่วรไปตพิีมพ์)

0.80 0.00

4.3 บทความวิจยัที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI (กลุ่มที่ 1) 0.80 0.00

4.4 บทความวิชาการที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI (กลุ่มที่ 1) 0.80 0.00

5.1 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาฯ พ.ศ.2556

1.00 1 1.00

5.2 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาฯ พ.ศ.2556

1.00 0.00

5.3. ผลงานที่ได้รับการจดสทิธิบตัร 1.00 4 4.00

5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว 1.00 0.00

5.5 ผลงานวิจัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างใหด้ าเนนิการ 1.00 5 5.00

5.6 ผลงานค้นพบพนัธุพ์ชื พนัธุสั์ตว์ ที่ค้นพบใหมแ่ละได้รับการจดทะเบยีน 1.00 0.00

5.7 ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว 1.00 0.00

5.8 ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลที่ผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหนง่ทางวิชาการ แต่
ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมนิต าแหนง่ทางวิชาการ

1.00 3 3.00

6. งานสร้างสรรค์ที่มกีารเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ online 0.20 1 0.20

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบนั 0.40 116 46.40
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ประเภทการตพิีมพ์ เผยแพร่ น้้าหนัก จ้านวน ผลรวมถ่วงน้้าหนัก
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 2 1.20

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 0.80 2 1.60

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูภิาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 12 12.00

รวมจ้านวนและผลรวมถ่วงน้้าหนัก 148 75.20

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ าทั้งหมด ตามปกีารศึกษา 2559
ปฏบิติังาน

จริง
ลาศึกษาต่อ รวมอาจารย์/นักวิจยั ประจ้า

อาจารย์ประจ า 89.5 2.0 91.5

นกัวิจัยประจ า 0.0

รวมจ้านวนอาจารย/์นักวิจยั ประจ้า 89.5 2.0 91.5

82.19

5.00

การศึกษา

นกัวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนกังานของมหาวิทยาลัย และบคุลากรของสถาบนัอดุมศึกษาที่ปฏบิติังานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมสัีญญาการจ้างทั้งปกีารศึกษา

วิธีการนบั  ใหน้บัจ านวนอาจารย์และนกัวิจัยประจ าทั้งที่ปฏบิติังานจริง และลาศึกษาต่อ ตามปกีารศึกษา 2559  ส่วนผลงานใหน้บัตามป ีพ.ศ.2559
ปฏบิติังานจริงต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป = 1 คน        /        ต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไมถ่ึง 9 เดือน = 0.5 คน     /       ต่ ากว่า 6 เดือน = 0  คน

คะแนนผลรวมถ่วงน้้าหนัก

เทยีบกับคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 40
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ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

(0.20) (0.40)

1 2 CRAFTY SCRAPS : The experimental design of 
turning scrap materials into body relating 
designed objects, A collaboration project 
between the Deparrtment of Jewelry Design 
and Deparrtment of Fashion Design, Faculty 
of Decorative Arts, Silpakorn University, 
Thailand.

ผศ.ดร.วรีวฒัน์ สิริเวสมาศ ASEAN ART and Design Symposium (ANDES) 2016
 ณ Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam 
ประเทศมาเลเซีย (10-13 พ.ค.59)

0.40

2 2 Thai Design Identity ศ.เอกชาติ จนัอุไรรัตน์ "ECOART" The ASEAN Art & Design Symposium 
Workshop (ANDES) 2016 ณ Universiti Teknologi 
MARA (UiTM) Shah Alam ประเทศมาเลเซีย (10-13 
พ.ค.59)

0.40

0.00 0.80

หมายเหต ุ  :   ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานในรอบป ีพ.ศ. ใหค้ณะวิชา /หน่วยงานที่ตอ้งสง่ขอ้มลูจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งไว้ดว้ย

2) ตารางประกอบ ตวับง่ชี้ที่ 2.3 สกอ. ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั
ตารางที่ 1  บทความวิจยัหรือบทความวิชาการ ฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) ที่ไดร้ับการตพิีมพ์สบืเน่ืองจากการประชมุวิชาการ ประจ าป ีพ .ศ. 2559 (ขอ้มลูตั้งแต ่1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)

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

ประชุมวิชาการ หลายคร้ังกต็าม

ค่าน้ าหนัก

ล าดบัที่
โปรดระบุ

1= บทความวิจัย
2= บทความวิชาการ

ชื่อบทความฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper)  ที่
ไดร้ับการตพิีมพ์สบืเน่ืองจากการประชมุ

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ)

ค่าน้ าหนักรวม

ชื่อเจา้ของผลงานและผู้ร่วม
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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 Research and development project 
on the domestic raw materials of 
enamel for Jewelry production

Prapitpongwanich, P.
(ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานชิ)

Key Engineering Materials
Volume 702, 2016, Pages 150-154

1.00 SCOPUS

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

หมายเหต ุ  :   ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานในรอบป ีพ.ศ. ใหค้ณะวิชา /หน่วยงานที่ตอ้งสง่ขอ้มลูจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งไว้ดว้ย

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) ไม่นับซ ้า แม้วา่
บทความนั นจะได้รับการตีพิมพ์หลาย

ครั ง/หลายฉบับก็ตาม

ระดบัการเผยแพร่ และค่าน้ าหนัก

ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาต ิทีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบยีบฯ พ.ศ.2556
(โปรดระบชุือ่ดว้ย)

ตารางที่ 2  บทความวิจยั/บทความวิชาการ ฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) ที่ไดร้ับการตพิีมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ประจ าป ีพ.ศ. 2559 (ขอ้มลูตั้งแต ่1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)

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
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สทิธิบตัร
(1.00)

อนุสทิธิบตัร
(0.40)

1 โคมไฟ (1102003796) รศ.ปรีชา ปั้นกล ่า 8 ม.ค.59 1.00 ไทย

2 โคมไฟ (1102003799) รศ.ปรีชา ปั้นกล ่า 8 ม.ค.59 1.00 ไทย

3 โคมไฟ (1102003800) รศ.ปรีชา ปั้นกล ่า 8 ม.ค.59 1.00 ไทย

4 ที นั งแบบขยายได้ (1002003591) รศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ 28 ก.ย.59 1.00 ไทย

4.00 0.00

ผลงานที่ไดร้ับการจดสทิธิบตัร /อนุ
สทิธิบตัรดงักลา่ว มาจาก

โครงการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เรื่อง
ใด

ไดร้ับการจดแลว้

อยู่ในระหว่างการยื่นจด

2) ตารางประกอบ ตวับง่ชี้ที่ 2.3 สกอ. ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั
ตารางที่ 3  ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการจดทะเบยีนสทิธิบตัร หรืออนุสทิธิบตัร ประจ าป ีพ.ศ.2559 (ขอ้มลูตั้งแต ่1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)

ล าดับที่

ชื่อผลงานวิจยัและ /หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ไดร้ับการจดทะเบยีน
สทิธิบตัรหรืออนุสทิธิบตัร (ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ) หมายเหตุ 
นบัรวมกรณีอยู่ในระหว่างยื นจด

ทะเบยีนด้วย

ชื่อ-นามสกุล ผู้ประดษิฐ์/
สร้างสรรค์ผลงานและผู้ร่วม

ถ้าไดร้ับการจดแลว้ ใหร้ะบ ุวัน / เดอืน / 
ป ีที่กรมทรัพยส์นิทางปญัญาออกใหเ้พ่ือ
รับรองการจดทะเบยีน (ถ้าก่าลังยื นจด ให้
ระบ ุวัน / เดือน / ป ีที ยื นค่าขอ โดยดูจาก

ใบประกาศ หรือใบค่าขอ)

ประเภทผลงาน
และค่าน้ าหนัก

ประเทศที่จด

รวมค่าน้ าหนัก

หมายเหต ุ  :   ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานในรอบป ีพ.ศ. ใหค้ณะวิชา /หน่วยงานที่ตอ้งสง่ขอ้มลูจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งไว้ดว้ย

1 

113



ผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม

ต ารา/หนังสือ/
งานแปล

(1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00)

1
การแสดงออกด้วยการวาดภาพระบายสีและการ
รับรู้สีสันของภาพศิลปะโดยใช้ระดับเสียงส าหรับ
คนตาบอดสนิทต้ังแต่ก าเนิด

ดร.สัญชัย สันติเวส
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี

1 1

2 หนังสือศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 1 1

3
Home Interior 4.0 จุดเปล่ียนของการออกแบบ
บ้านในยุคโลกหลอมรวม

ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 1 1

0.00 3.00 3.00 0.00 0.00

ผลงานค้นพบ
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
 ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจด
ทะเบียนจากกรม

ทรัพย์สินฯ

รวมค่าน  าหนัก

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

2) ตารางประกอบ ตวับง่ชี ที่ 2.3 สกอ. ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั
ตารางที่ 4  ผลงานวิชาการอ่ืนๆ  ประจ าป ีพ.ศ.2559 (ขอ้มลูตั งแต ่1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)

ล าดับ
ที่

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน และค่าน  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
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 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 Pomelo Tree in The Front Yard ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการ

นานาชาติ คร้ังที่ 11 วทิยาลัยเพาะช่าง มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ (19 ม.ค.-12 ก.พ.
59)

1.00

2 คู่มือดูแลระยะยาว (Long Term Care) 
ส าหรับทีมหมอครอบครัว

อ.กัญชลิกา  กัมปนานนท์ โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับนานาชาติ คร้ังที่ 1

1.00

3 Pleng Klom Thai อ.ชนิศา ชงัดเวช The 1st International Visual 1.00

4 การสร้างความเชื่อมโยงทางศิลปะด้วย
แนวกรอบอ้างอิง (How to Elements 
with Girds and Format)

ผศ.โชติวฒัน์ ปุณโณปถัมภ์ Communication Design Disseminating (31 
พ.ค.-12 มิ.ย.59)

1.00

5 Power of Faith: Mindfulness and 
wisdom

อ.ดร.อนุชา โสภาคยว์จิติร์ งานเดียวกัน 1.00

6 ผลงานประกอบการบรรยาย ผศ.ศุภกา ปาลเปรม "SELSIUS 2016" 7th FESTIVAL SERAMIK 
ANTABANGSA International Ceramic Festival
 2016 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (1-7
 ส.ค.59)

1.00

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. 2559 (ขอ้มลูตั้งแต ่1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)

ระดบัการเผยแพร่ และค่าน้ าหนัก

ชื่อเจา้ของผลงานและผู้ร่วม

 ชื่อนิทรรศการ (Exhibition)/ ชื่อการ
แสดง (Performance) / วัน-เดอืน-ป ี
สถานที/่ ประเทศที่จดัแสดง  ไมน่บัซ้ า 

แมว้่าผลงานนั้นจะได้รับการเผยแพร่หลาย
คร้ังกต็าม

ล าดับ
ที่

ชื่อผลงานสร้างสรรค์ ดา้นศิลปะ 
การออกแบบ การแสดง ดนตรี 

ภาพยนตร์ (ไทย/อังกฤษ)

1 1 1 1 
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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)

ระดบัการเผยแพร่ และค่าน้ าหนัก

ชื่อเจา้ของผลงานและผู้ร่วม

 ชื่อนิทรรศการ (Exhibition)/ ชื่อการ
แสดง (Performance) / วัน-เดอืน-ป ี
สถานที/่ ประเทศที่จดัแสดง  ไมน่บัซ้ า 

แมว้่าผลงานนั้นจะได้รับการเผยแพร่หลาย
คร้ังกต็าม

ล าดับ
ที่

ชื่อผลงานสร้างสรรค์ ดา้นศิลปะ 
การออกแบบ การแสดง ดนตรี 

ภาพยนตร์ (ไทย/อังกฤษ)

1 1 1 1 7 ดอกประดับชีวา ผศ.ไพรวลัย ์ดาเกล้ียง นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ประยกุต์ศิลป์วสัดุ 0.40

8 พิฆเณศวร์วยัเยาว์ อ.สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ผักตบชวา คณาจารยภ์าควชิาประยกุต 0.40

9 พักพิง อ.เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป มหาวทิยาลัย 0.40

10 ผักตบพบรัก อ.บวรรัตน์ คมเวช ศิลปากร ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร 0.40

11 แวดล้อมพืน้ถิ่นไทย อ.อานุภาพ จนัทรัมพร (1-6 ก.ย.59) โครงการประยกุต์ศิลป์ร่วมสมัย 0.40

12 น้ า "ปลา" อ.เกษร ผลจ านงค์ ภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน 0.40

13 แสงธรรม รศ.ปรีชา ปัน้กล่ า 0.40

14 พิธธีรรม รศ.ปรีชา ปัน้กล่ า 0.40

15 ปลดทุกข์ อ.วรภรรท สิทธรัิตน์ (และนิทรรศการผลงานคณาจารยค์ณะฯ) 0.40

16 ความรักสีคาราเมล อ.พรพรม ชาววงั 0.40

17 จระเห้ ! รศ.ประภากร สุคนธมณี 0.40

18 Surface on Structure อ.อิทธพิล วมิลศิลป์ 0.40

19 ธรรมชาติเกื้อกูล อ.สหเทพ เทพบุรี 0.40

20 ทับรองด าเนิน 999999999/2559 ผศ.พิทักษ์ สง่า 0.40

21 เก้าอี้ทองเหลือง อ.ปิติ คุปตะวาทิน Paris Design Week : Now! Le Off (3-10 ก.ย.59) 1.00

22 อาณาจกัร ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง นิทรรศการผลงานคณาจารยค์ณะมัณฑนศิลป์ 0.40

23 โครงการเสนอแนะออกแบบปรับปรุง
ตกแต่งภายในห้องบริการฝ่ายโสตทัศน
ศึกษา SUT Mini Theater

อ.กศิตินทร์ ชุมวรานนท์ ประจ าปี 2559 ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (15-30 ก.ย.59) 
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดก

0.40

1 1 
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ระดบั
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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)

ระดบัการเผยแพร่ และค่าน้ าหนัก

ชื่อเจา้ของผลงานและผู้ร่วม

 ชื่อนิทรรศการ (Exhibition)/ ชื่อการ
แสดง (Performance) / วัน-เดอืน-ป ี
สถานที/่ ประเทศที่จดัแสดง  ไมน่บัซ้ า 

แมว้่าผลงานนั้นจะได้รับการเผยแพร่หลาย
คร้ังกต็าม

ล าดับ
ที่

ชื่อผลงานสร้างสรรค์ ดา้นศิลปะ 
การออกแบบ การแสดง ดนตรี 

ภาพยนตร์ (ไทย/อังกฤษ)

1 1 1 1 24 Fulfill : ปัจจยัและประสิทธผิลของการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่อยูอ่าศัย
เพือ่คุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ

รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร ภูมิปัญญาทางวฒันธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 0.40

25 ผลงานที่ภูมิใจและล าดับในการท า ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ 0.40

26 สารีริกธาตุสถิตยโ์พธสุิวรรณวหิารานุสารณี อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล 0.40

27 ลายประดับสารีริกธาตุสถิตยโ์พธสุิวรรณ
บุษบก

ผศ.เทิดศักด์ิ เหล็กดี 0.40

28 เคร่ืองยอด อ.สมประสงค์ ชาวนาไร่ 0.40

29 ตามยถากรรม อ.พัฒนา เจริญสุข 0.40

30 คีตราชนครินทร์ อ.ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธพิีรภาส 0.40

31 Martin No.38 อ.สลิล สมัครพงศ์ 0.40

32 ท า - ลาย - มือ, มือ - ท า - ลาย อ.ธรีวฒัน์ บุญมี 0.40

33 ชุมชนน่าอยู่ ผศ.โชติวฒัน์ ปุณโณปถัมภ์ 0.40

34 ความสัมพันธท์ี่เร้นลับ ผศ.สุพจน์ สิงห์สาย 0.40

35 การออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ประชุม
อธกิารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ผศ.อาวนิ อินทรังษี 0.40

36 โครงสร้างดึง : รูปแบบซุ้มเพือ่การพักผ่อน
ในที่พักอาศัย

ผศ.ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ 0.40

37 โคมลอยน้ า ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย 0.40
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ประเทศ

ระดบัภมูภิาค
อาเซียน (อยา่ง
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ประเทศ ทีไ่มอ่ยูใ่น
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(0.20) (0.40) (0.60) (0.80) (1.00) (1.00)
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ชื่อเจา้ของผลงานและผู้ร่วม

 ชื่อนิทรรศการ (Exhibition)/ ชื่อการ
แสดง (Performance) / วัน-เดอืน-ป ี
สถานที/่ ประเทศที่จดัแสดง  ไมน่บัซ้ า 

แมว้่าผลงานนั้นจะได้รับการเผยแพร่หลาย
คร้ังกต็าม

ล าดับ
ที่

ชื่อผลงานสร้างสรรค์ ดา้นศิลปะ 
การออกแบบ การแสดง ดนตรี 

ภาพยนตร์ (ไทย/อังกฤษ)

1 1 1 1 38 วงนาม ผศ.ดร.ปฐว ีอารยภานนท์ 0.40

39 ระยะ ผศ.อินทรธนู ฟ้าร่มขาว 0.40

40 คีรีวนั : ถาดท าจากทองเหลืองสาน อ.ปิติ คุปตะวาทิน 0.40

41 รูปทรงแห่งความสุข ผศ.ปนท ปล้ืมชูศักด์ิ 0.40

42 การเพิม่มิติให้งานออกแบบพืน้ผิวจาก
เทคนิคงานสาน เพือ่ใช้ในผลิตภัณฑ์ เพือ่
ใช้ในผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน

อ.ศรีนาฎ ไพโรหกุล 0.40

43 นะนะนะ... รศ.ปรีชา ปัน้กล่ า 0.40

44 โลกร้อน หมายเลข 3 รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 0.40

45 โลกร้อน หมายเลข 4 รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 0.40

46 พูก่ันของฉัน รศ.สน สีมาตรัง 0.40

47 ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง (คณบดีคณะ
มัณฑนศิลป)์

ผศ.ไพรวลัย ์ดาเกล้ียง 0.40

48 โล่เกียรติยศ 999999999/ 2559 ผศ.พิทักษ์ สง่า 0.40

49 Moutain Night ผศ.ธรีวฒัน์ งามเชื้อชิต 0.40

50 คิดถึงเพือ่น หมายเลข 2 อ.สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 0.40

51 สามัคคี - มีทาง อ.พรพรม ชาววงั 0.40

52 สุขจากภายใน อ.สหเทพ เทพบุรี 0.40

53 ผสมผสานสู่การเปล่ียนแปลง อ.อิทธพิล วมิลศิลป์ 0.40

54 ที่นอนลูก รศ.ประภากร สุคนธมณี 0.40
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ระดบัภมูภิาค
อาเซียน (อยา่ง
น้อย 5 ประเทศ)

ระดบันานาชาต ิ
(อยา่งน้อย 5 

ประเทศ ทีไ่มอ่ยูใ่น
กลุ่มอาเซียน)

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

ระดบัการเผยแพร่ และค่าน้ าหนัก

ชื่อเจา้ของผลงานและผู้ร่วม

 ชื่อนิทรรศการ (Exhibition)/ ชื่อการ
แสดง (Performance) / วัน-เดอืน-ป ี
สถานที/่ ประเทศที่จดัแสดง  ไมน่บัซ้ า 

แมว้่าผลงานนั้นจะได้รับการเผยแพร่หลาย
คร้ังกต็าม

ล าดับ
ที่

ชื่อผลงานสร้างสรรค์ ดา้นศิลปะ 
การออกแบบ การแสดง ดนตรี 

ภาพยนตร์ (ไทย/อังกฤษ)

1 1 1 1 55 พุทธรักษา อ.อุณรุท กสิกรกรรม 0.40

56 หยัง่ราก 2 อ.เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ 0.40

57 อารมณ์ภายในจติใจ อ.เกษร ผลจ านงค์ 0.40

58 โครงสร้างวถิีชีวติชุมชนประมงพืน้บ้าน อ.อานุภาพ จนัทรัมพร 0.40

59 โลกที่ดวงอาทิตยข์ึ้นพร้อมกัน อ.นัจ พงษ์หาญยทุธ 0.40

60 ร่วมเรือน : ประยกุต์ศิลป์ยโุรปในคร่ึงหลัง
ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 กับ
บริบทแวดล้อมและความเป็นอยูอ่ยา่งไทย

อ.นัจ พงษ์หาญยทุธ 0.40

61 ความสมบูรณ์ ผศ.ศุภกา ปาลเปรม 0.40

62 เชิงซ้อน รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร 0.40

63 2 Bowls ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย 0.40

64 ดช.ปัสสัทธ ิเผ่าไทย "สาธ"ุ ผศ.กรธนา กองสุข 0.40

65 Rest for A While ผศ.วรรณณา ธธิรรมมา 0.40

66 ชุดน้ าชา ผศ.สยมุพร กาษรสุวรรณ 0.40

67 โครงการพัฒนาน้ าสีเพือ่ใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผา
ราชบุรี

อ.ธาตรี เมืองแก้ว 0.40

68 เคร่ืองประดับเพือ่การเจริญมรณานุสติ อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ 0.40

69 ประณีตศิลป์เพชรบุรี (1) รศ.ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ์ 0.40
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1 1 1 1 70 ประณีตศิลป์เพชรบุรี (2) ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย 0.40

71 ประณีตศิลป์เพชรบุรี (3) อ.ชาติชาย คันธกิ 0.40

72 ประณีตศิลป์เพชรบุรี (4) อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศวงศ์วานิช 0.40

73 Durian ผศ.ดร.วรีวฒัน์ ศิริเวสมาศ 0.40

74 ต่างหูซุ้มลูกปัด ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม 0.40

75 พระโพธสัิตวอ์วโลกิเตศวร อ.ภูษิต รัตนภานพ 0.40

76 เคร่ืองประดับเพือ่การเจริญมรณานุสติ ผศ.ดร.วรรณวภิา สุเนต์ตา 0.40

77 "เช่นนั้นเอง" อ.วนิิตา คงประดิษฐ์ 0.40

78 Creative Fine Arts Thailand อ.ดร.ยอดขวญั สวสัดี 0.40

79 มหัศจรรยสี์เขตร้อน ผศ.ดร.น้ าฝน ไล่สัตรูไกล 0.40

80 สระบัว อ.วรุษา อุตระ 0.40

81 ชีวติใหม่ อ.ปิยวฒัน์ พัฒนภักดี 0.40

82 Point of view อ.อนุกูล บูรณประพฤกษ์ 0.40

83 เปิด - ปิด อ.เสรี เทียนเจล้ี 0.40

84 เจตสิก ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล 0.40

85 การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร ให้สอด
รับกับความเป็นตัวตนของธรุกิจ

อ.ดร.ภูริต โศภนคณาภรณ์ 0.40

86 ทศกัณฐ์สุดหล่อ อ.ดร.ชนินทร จลุบาท 0.40

87 อัตลักษณ์ไทยในงานออกแบบ thai 
design identity

ศ.เอกชาติ จนัอุไรรัตน์
https://issuu.com/arwinintrungsi/docs/boo

k2015
0.20
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1 1 1 1 88 Wisdom and Happiness Festival รศ.ปรีชา ปัน้กล่ า The 13th Gongju International Art Festival 1.00

89 Happiness Festival รศ.ปรีชา ปัน้กล่ า 2016 'Asian Aroma' 1.00

90 Abstract of Moutain รศ.ปรีชา ปัน้กล่ า 1.00

91 เคร่ืองเคลือบดินเผาและผลงานวจิยัเคร่ือง
เคลือบดินเผาประดับผนัง (ผลงานจาก
โครงการวจิยั)

ผศ.ศุภกา ปาลเปรม การประชุมวชิาการ Macsabal Wood Firing 
Symposium 2016 ณ Department of 
Ceramics, Faculty of Fine Arts, Hacettepe 
University, Ankara ประเทศตุรกี (17-30 ต.ค.59)

0.80

92 ผลงานประกอบการประชุมหัวข้อ 
Fashion Retail in Thailand

ผศ.ดร.น้ าฝน ไล่สัตรูไกล การประชุมวชิาการ Symposium on Fashion 
Retail ณ BCU's Parkside Building, Birmingham
 city, สหราชอาณาจกัร  3-10 พ.ย.59

0.80

93 ในหลวง อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระ 0.40

94 ครอบครัว ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ 0.40

95 รัชกาลที่ 9 อ.ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธพิีรภาส พลอดุลยเดช 10–11 ธ.ค.59 ณ ชั้น 1 0.40

96 ใต้ร่มพระบารมี อ.ธรีวฒัน์ บุญมี แฟชั่นฮอลล์ ศูนยก์ารค้าสยามพารากอน 0.40

97 ฟอนต์ Beloved King ผศ.อาวนิ อินทรังษี 0.40

98 Memory of our beloved King อ.คณิตา มีชูบท 0.40

99 รูปทรงแห่งความสุข ผศ.ปนท ปล้ืมชูศักด์ิ 0.40

100 พ่อพระภูมิพล ผศ.ไพรวลัย ์ดาเกล้ียง 0.40

101 พระบารมี อ.อิทธพิล วมิลศิลป ์ 0.40
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1 1 1 1 102 .... รศ.ประภากร สุคนธมณี 0.40

103 ในหลวงในดวงใจ ผศ.ธรีวฒัน์ งามเชื้อชิต 0.40

104 พระมิ่งขวญัล้นเกล้าฯ ของชาวไทย อ.อุณรุท กสิกรกรรม 0.40

105 - รศ.ดร. ไพโรจน์ ชมุนี 0.40

106 “ความทรงจ า ๙๙๙๙๙๙๙๙๙/2559” ผศ. พิทักษ์ สง่า 0.40

107 "สายใยแห่งพระเนตร" รศ.ปรีชา ปัน้กล่ า 0.40

108 “70 ปี ครองใจไทยทั้งผอง” อาจารยส์หเทพ เทพบุรี 0.40

109 “อาลัย” อ.เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ 0.40

110 'บ้าน' (Home at Last) อ.นัจ พงษ์หาญยทุธ 0.40

111 - อ.บวรรัตน์ คมเวช 0.40

112 สถิตยใ์นดวงใจนิรันดร์ อ.สืบพงศ์ เผ่าไทย 0.40

113 ทรัพยจ์ากผืนดิน ผศ. ศุภกา ปาลเปรม 0.40

114 Copper ผศ.วรรณณา ธธิรรมมา 0.40

115 ปลานิลของพ่อ ผศ.สยมุพร กาษรสุวรรณ 0.40

116 แมวน้อยสงบใจไวอ้าลัยแด่พ่อหลวง อ.ธาตรี เมืองแก้ว 0.40

117 บรรจงร าลึก อ.ดร.ยอดขวญั สวสัดี 0.40

118 ธ. สถิต ตราบนิรันดร์ อ.วนิิตา คงประดิษฐ์ 0.40

119 พอเพียง รศ.ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ์ 0.40

120 รัชกาลที่ ๙ อาจารยช์าติชาย คันธกิ 0.40
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1 1 1 1 121 ดอกไม้พระราชา (เข็มกลัด) อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ 0.40

122 ร้อยเก้า อ.ดร ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช 0.40

123 ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ ผศ.ดร.วรีวฒัน์ สิริเวสมาศ 0.40

124 ราชด าเนิน 10 มิถุนายน 2549 ผศ.ดร. น้ าฝน ไล่สัตรูไกล 0.40

125 Untitled 1 ผศ.ไพรวลัย ์ดาเกล้ียง นิทรรศการ "ประยกุต์ศิลป์ ก้าวเดินตามแสง 0.40

126 Untitled 2 อ.สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ แห่งพระองค์" ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบ 0.40

127 Untitled 3 อ.สหเทพ เทพบุรี คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวงัสนามจนัทร์ 0.40

128 Untitled 4 รศ.ประภากร สุคนธมณี (14 ธ.ค.59) 0.40

129 Untitled 5 อ.อานุภาพ จนัทรัมพร 0.40

130 Bangkok Road อ.ชนิศา ชงัดเวช การประกวดและแสดงผลงาน Nika Design 
Section 2016, Japan

1.00

131 โคมไฟตกแต่งจากหนังแพะ (อุปกรณ์
ตกแต่งภายในอาคาร)

อ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์ นิทรรศการผลงานวจิยัและ สร้างสรรค์ในงาน
มหกรรมวจิยัแห่งชาติ (11-13 ส.ค.59) และ 
นิทรรศการผลงานวจิยัและ สร้างสรรค์ในงาน
มหกรรมทรัพยสิ์นทางปัญญา (15-17 ส.ค.59)

0.60

132 Women ผศ.สยมุพร กาษรสุวรรณ การแสดงศิลปะเคร่ืองปัน้ดินเผาแห่งชาติ คร้ังที่ 18
 ณ ศูนยว์ฒันธรรมเฉลิม พระเกียรติ 6 รอบ จงัหวดั
นครปฐม ระหวา่งวนัที่ 12-30 ต.ค.59

0.60
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1 1 1 1 133 Three Women ผศ.สยมุพร กาษรสุวรรณ 10th International Eskisehir Terracotta 
Symposium 2016 Turkey. ระหวา่งวนัที่ 17 
ก.ย.-2 ต.ค.59

1.00

0.20 46.40 1.20 1.60 1.00 11.00ค่าน้ าหนักรวม

ค าอธิบาย (เพ่ิมเติม)    
       อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

หมายเหต ุ  :   ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานในรอบป ีพ.ศ. ใหค้ณะวิชา /หน่วยงานที่ตอ้งสง่ขอ้มลูจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งไว้ดว้ย
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ตารางที่ 3.5  รายชื่อบุคลากรท่ีให้บริการทางวิชาการโดยการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ การให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค.59- 31 ก.ค.60) 

ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ปี  
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

1. อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกลุ ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินคุณภาพ  คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั 19-20 ก.ค.60  

 การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจ าป ี สวนสุนันทา   

 การศึกษา 2559    

 ประธานตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 12-17 ก.ค.60  

 ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2559 รัตนโกสินทร ์   

 กรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร มิ.ย. – ก.ค.60  

 ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2559    

 กรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 25 ก.ค.60  

 ระดับหลักสตูร (พหุวิทยาการ) ประจ าปีการ    

 ศึกษา 2559 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต    

 สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตแุละสารสนเทศ    

 มรดกทางวัฒนธรรม    

 กรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 25 ก.ค.60  

 ระดับหลักสตูร (พหุวิทยาการ) ประจ าปีการ    

 ศึกษา 2559 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต    

 สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษา    

 กรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 2 ก.ค.60  

 ระดับหลักสตูร (พหุวิทยาการ) ประจ าปีการ    

 ศึกษา 2559 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต    
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ปี  
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

 สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่     

 พ.ศ.2558)    

 กรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 2 ก.ค.60  

 ระดับหลักสตูร (พหุวิทยาการ) ประจ าปีการ     

 ศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต     

 สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสตูร    

 ใหม่ พ.ศ. 2558)    

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน     

1. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ คณะกรรมการด้านวิชาการในการจัดการสัมมนา กรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 22 ก.ย.59 ระดับชาต ิ

 ระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2560 กรมประชาสงเคราะห ์ 29 พ.ย.59  

 ผู้ด าเนินรายการ การน าเสนอผลงานด้านศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 20 ก.ค.60 ระดับนานาชาต ิ

 ในงานการประชุมวิชาการบณัฑติศึกษาระดับชาติ    

 และนานาชาติ ครั้งท่ี 7 เรื่อง “ประเทศไทย 4.0    

 นวัตกรรมสรา้งสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”    

 กรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 28 ก.ค.60  

 หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาการละคร    

 ประจ าปีการศึกษา 2559    

 ประธานตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 14 ก.ค.60  

 ระดับหลักสตูร     

 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ตัวอย่างการน าผลงาน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์  21 ก.ย.59  
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ปี  
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ (ต่อ) สร้างสรรคเ์ข้าสู่กระบวนการขอต าแหน่งทาง    

 วิชาการ”    

 ผู้แทนสภาสถาปนิกในการตรวจเยีย่มสถาบัน สภาสถาปนิก ก.ย.59 ระดับชาต ิ

 การศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรอง    

 ปริญญาบัตรหลักสูตรศิลปบณัฑติ สาขาวิชา    

 การออกแบบภายใน     

 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรา่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 29 ส.ค.59  

 รายงานการประเมินตนเองที่ดีจากมุมมองผู้ตรวจ” มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

 ประธานการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 12 ก.ย.59  

 ภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

 ประธานคณะกรรมการประเมินคณุภาพระดับ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23 ส.ค.59  

 หลักสตูร    

2. อาจารย์สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล ผู้ประกอบพิธไีหว้ครู – ครอบคร ู คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 ก.ย.59  

 ผู้ประกอบพิธไีหว้ครูในพิธีไหวค้รูศลิปะ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 25 ส.ค.59  

 ประจ าปีการศึกษา 2559    

3. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง วิทยากรโครงการประชุมการบรูณาการร่วมกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ 24 ก.ค.60  

 ของทุกภาคส่วนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ    

 พัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ    

 วิทยากรในช่วงไมช์ทอล์ค (MICE TALK)  ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 21 เม.ย.60 ระดับชาต ิ

 “MICE…. The Next GEN” ในหัวข้อ  (องค์การมหาชน)   
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ปี  
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง (ต่อ) “THINK INSPIRING”    

 วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการ สมาคมการบริหารโรงแรมไทย 4 มี.ค.60 ระดับชาต ิ

 ระดับสูง” ส าหรับผู้ประกอบการโรงแรม และ    

 ผู้บริหารโรงแรมระดับสูง    

 กรรมการตัดสินในโครงการประกวด THAI บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) พ.ย.59  ระดับชาต ิ

 Shop Design Award    

 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “นวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 17 ก.ย.59  

 บรรจภุัณฑ์และความคิดสร้างสรรค์เพื่อประเทศ    

 ไทย 4.0”    

 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การออกแบบงานด้วย กรมการพัฒนาชุมชน 11 ก.ย.59 ระดับชาต ิ

 เครื่องมือ 4DNA”    

4. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร วิทยากรโครงการประชุมการบรูณาการร่วมกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ 24 ก.ค.60  

 ของทุกภาคส่วนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ    

 พัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ    

 วิทยากรโครงการพัฒนาผลิตภณัฑแ์ละยกระดับ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 20, 21, 23  

 SMEs/Start UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน  มิ.ย. และ 4-5  

 รากสูส่ากล กิจกรรมการพัฒนาผลติภัณฑ ์  ก.ค.60  

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล    

5. อาจารย์ศมประสงค์  ชาวนาไร ่ อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา ARCE 30835 สถาบันอาศรมศิลป ์ ภาคการศึกษา  

 พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย และ ARCH 20510  ที่ 1/2559  
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ปี  
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

 ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปตัยกรรมไทย    

6. ผศ.เทิดศักดิ์  เหล็กด ี ประธานตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 17 ก.ค.60  

 ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา    

 2559    

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์     

1. ผศ.อาวิน  อินทรังษ ี กรรมการตัดสินการประกวดตราสญัลักษณ์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 31 พ.ค.60  

 (LOGO) “15 ปี คณะวิทยาการจดัการ    

 มหาวิทยาลยัศิลปากร    

 วิทยากรในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์ ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 20 ม.ค.60 ระดับชาต ิ

 สายอุดมศึกษา ประจ าปี 2560    

2. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ 26 ก.ค.60  

 ประจ าปีการศึกษา 2559 หลักสูตร    

 ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาการออกแบบสื่อ    

 สร้างสรรค์บณัฑติ (นานาชาติ)    

 คณะกรรมการพิจารณาบทความและผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 15-16 มิ.ย.60 ระดับชาต ิ

 สร้างสรรค์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาต ิ    

 เครือข่าย 8 สถาบัน  “โฮมภูมิ ครัง้ที่ 3 :    

 Wisdom to the Future : ภูมิปญัญาสู่อนาคต”    

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น    

3. ผศ.สุพิชญา  เข็มทอง กรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี 18, 25 มิ.ย.60  



 

130 

 

ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ปี  
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

 ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2559    

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์     

1. ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความวารสาร คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สถาบันเทคโนโลย ี ก.พ.60  

 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   

 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจบทความวิชาการ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สถาบันเทคโนโลย ี ก.พ.60  

 (Reviewer) ในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิต พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   

 ศึกษา ครั้งท่ี 8 GRADUATE INTERGRITY    

 (Annual Conference) :  GI 8 ประจ าป ี    

 งบประมาณ 2560    

 ผู้ผ่านบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ส.ค.59  

 นิเทศศาสตร ์    

2. ผศ.ดร.ปฐวี  ศรีโสภา คณะกรรมการพิจารณาบทความและผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 15-16 มิ.ย.60 ระดับชาต ิ

 สร้างสรรค์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาต ิ    

 เครือข่าย 8 สถาบัน  “โฮมภูมิ ครัง้ที่ 3 :    

 Wisdom to the Future : ภูมิปญัญาสู่อนาคต”    

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น    

3. ผศ.อินทรธนู  ฟ้าร่มขาว กรรมการตัดสินการประกวดการพฒันาผลติภณัฑ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยตุิธรรม 16 มี.ค.60 ระดับชาต ิ

 ราชทัณฑ์แนวใหม่ ประจ าปี 2560    

4. ผศ.ดร.ชลฤทธิ์  เหลืองจินดา อาจารย์พิเศษบรรยาย หัวข้อ เทคนิคการใช้สื่อใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 5 ก.ย.59  

 รูปแบบต่าง ๆ : มุมมองจากผู้เช่ียวชาญการ    
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ปี  
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

 ออกแบบสื่อ    

5. ผศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ ์ วิทยากรโครงการศึกษาและพัฒนาจิตด้วยกระบวน เครือข่ายพุทธิกา ทุกวันจันทร์  

 การพุทธศิลป์กับผูต้้องขังคดียาเสพติด และคดีอื่น  และพฤหัสบด ี  

 ที่ต้องโทษจ าคุกตลอดชีวิต ในเรือนจ ากลาง  พ.ค.-ต.ค.60  

 บางขวาง    

 วิทยากรโครงการค่ายศลิปะรักสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปฐม 1-10 เม.ย.60  

 ภาคฤดูร้อน ประจ าปี 2560    

6. อาจารย์ ดร.ชิตชัย  ควรเดชะคปุต์ วิทยากรโครงการค่ายศลิปะรักสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปฐม 1-10 เม.ย.60  

 ภาคฤดูร้อน ประจ าปี 2560    

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา     

1. ผศ.พิทักษ์  สง่า กรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา -  

 โครงการประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัย    

 ทางด้านวัฒนธรรมและศลิปกรรมศาสตร ์    

 กรรมการตรวจและสอบศลิปนิพนธ ์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 25 พ.ค.60  

  ราชมงคลธัญบรุ ี   

2. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “ศิลปะชุมชนกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 1 พ.ค.60  

 บริบทความเป็นไทย”    

 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ระบบการรวบรวม คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 11 พ.ค.60  

 เอกสารการน าเสนอศิลปนิพนธ์”    

 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอผลงานวิจัยทาง คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 พ.ค.60  
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ปี  
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า (ต่อ) ด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 1    

 Theme Exhibition of The 13th Gongju  Limlip Art Museum, Korea 7 ต.ค.-13 พ.ย. นานาชาติ 

 International Art Festival (GIAF) 2016  60  

3. รศ.ประภากร  สุคนธมณ ี ผู้ร่วมพัฒนาผลติภณัฑ์หมู่บา้น มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย -  

 วิทยากรโครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั 30 มิ.ย. , 5-6  

  สวนสุนันทา ก.ค.60  

 กรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี 18, 25 มิ.ย.60  

 ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2559    

4. อาจารย์บวรรตัน์  คมเวช วิทยากรโครงการค่ายศลิปะรักสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปฐม 1-10 เม.ย.60  

 ภาคฤดูร้อน ประจ าปี 2560    

ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา     

1. ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม คณะกรรมการพิจารณาบทความและผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 15-16 มิ.ย.60 ระดับชาต ิ

 สร้างสรรค์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาต ิ    

 เครือข่าย 8 สถาบัน  “โฮมภูมิ ครัง้ที่ 3 :    

 Wisdom to the Future : ภูมิปญัญาสู่อนาคต”    

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น    

 กรรมการตัดสินการประกวด หัวข้อ “แจกันหลวง ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดล าปาง 29 พ.ค.60  

 ช่วงนครล าปาง”    

 วิทยากรกิจกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรม ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดล าปาง 18 ส.ค.59  

 เซรามิก ด้วยเทคนิคการเคลือบและกิจกรรม    
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ปี  
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

 การตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ์เซรามิก    

 ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร    

2. รศ.ประดิพัทธุ์  เลิศรุจดิ ารงค์กลุ วิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวปฏบิัติในการขอ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 21 มี.ค.60  

 ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์    

 หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น”    

 คณะกรรมการตดัสินการประกวดแข่งขันวาดภาพ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 9-10 ส.ค.59  

 ทางวิทยาศาสตร ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

3. ผศ.ชานนท์  ไกรรส กรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 ส.ค.59  

 ระดับหลักสตูร  ประจ าปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัศิลปากร   

4. อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว วิทยากรโครงการค่ายศลิปะรักสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปฐม 1-10 เม.ย.60  

 ภาคฤดูร้อน ประจ าปี 2560    

ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ     

1. ผศ.ดร.วรีวัฒน์  สิริเวสมาศ วิทยากรบรรยายในงาน Bangkok Gems And สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ 10 ก.ย.59 ระดับชาต ิ

 Jewelry Fair ครั้งท่ี 58 แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   

2. อาจารย์ภูษิต  รตันภานพ วิทยากรโครงการศึกษาและพัฒนาจิตด้วยกระบวน เครือข่ายพุทธิกา ทุกวันจันทร์  

 การพุทธศิลป์กับผูต้้องขังคดียาเสพติด และคดีอื่น  และพฤหัสบด ี  

 ที่ต้องโทษจ าคุกตลอดชีวิต ในเรือนจ ากลาง  พ.ค.-ต.ค.60  

 บางขวาง    

3. อาจารย์ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ ์ กรรมการคัดเลือกนักออกแบบสินค้าแฟช่ัน ส านักส่งเสรมินวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิม่เพื่อ 21 เม.ย.60 ระดับชาต ิ

 โครงการ Designers’ Room 2017 การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ปี  
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

 กรรมการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑต์้นแบบของ พิพิธัณฑสถานแห่งชาติ เจา้สามพระยา ต.ประตูชัย 15 มิ.ย.60  

 ที่ระลึกจากโบราณวัตถุศลิปวัตถุเมืองมรดกโลก อ.พระนครศรีอยุธยา   

 พระนครศรีอยุธยา    

4. อาจารย์วินิตา  คงประดิษฐ ์ กรรมการคัดเลือกผลงานนักออกแบบ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 24 เม.ย.60 ระดับชาต ิ

 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟช่ัน    

 และไลฟ์สไตล์ ปีงบประมาณ 2560    

 อาจารย์พิเศษสอนบรรยายและปฏิบัติการรายวิชา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 26 ม.ค.60  

 2307433 GEMMOLOGY หัวข้อ “การออกแบบ    

 อัญมณเีบื้องต้น”    

5. อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ  สวสัด ี ร่วมออกแบบแผ่นพับท่ีระลึกเนื่องในงาน กรมศิลปากร - ระดับชาต ิ

 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ    

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล    

 อดุลยเดช บรมนาถบพิตร    

 กรรมการประเมินคณุภาพภายใน   สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 26 ก.ย.59  

  ศูนย์รังสิต   

ภาควิชาออกแบบเคร่ืองแต่งกาย     

1. อาจารย์เสรี  เทียนเจลี ้ วิทยากรโครงการค่ายศลิปะรักสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปฐม 1-10 เม.ย.60  

 ภาคฤดูร้อน ประจ าปี 2560    
 กรรมการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑต์้นแบบของ พิพิธัณฑสถานแห่งชาติ เจา้สามพระยา ต.ประตูชัย 15 มิ.ย.60  

 ที่ระลึกจากโบราณวัตถุศลิปวัตถุเมืองมรดกโลก อ.พระนครศรีอยุธยา   
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ปี  
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

 พระนครศรีอยุธยา    

ส่วนกลาง/ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ     

1. ผศ.ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล วิทยากรโครงการพัฒนาผลิตภณัฑแ์ละยกระดับ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 20, 21, 23  

 SMEs/Start UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน  มิ.ย. และ 4-5  

 รากสูส่ากล กิจกรรมการพัฒนาผลติภัณฑ ์  ก.ค.60  

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล    

 วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจ สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น 1 พ.ย.59  

 ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรมการออกแบบและ    

 สร้างสรรค์”    

 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การออกแบบผลติภณัฑ ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 5, 7 ก.ย.59  

 ให้ประสบความส าเรจ็”    

2. อาจารย์ ดร.เรืองลดา  ปุณยลิขติ วิทยากรโครงการพัฒนาผลิตภณัฑแ์ละยกระดับ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 20, 21, 23  

 SMEs/Start UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน  มิ.ย. และ 4-5  

 รากสูส่ากล กิจกรรมการพัฒนาผลติภัณฑ ์  ก.ค.60  

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล    

 วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการออกแบบการ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 13-15 มี.ค.60  

 สัมมนาโครงการพัฒนาธรุกิจอุตสาหกรรมโดย    

 ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภมูิปัญญา (Industrial    

 Design Camp : ID Camp)    

3. อาจารย์ ดร.อติเทพ  แจ้ดนาลาว กรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 12 ก.ค.60  
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ปี  
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

 ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2559    

 กรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลย ี 17 ก.ค.60  

 ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2559 อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันคร   

 กรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 6 ก.ค.60  

 ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2559    

 ผู้บรรยายให้ความรู้ในงานแถลงข่าว ROG บริษัท บียอน ก๊อตไลค์ จ ากัด 27 มิ.ย.60 ระดับนานาชาต ิ

 MASTER 2017 การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส ์    

 ในระดับนานาชาต ิ    

4. อาจารย์ ดร.ชนินทร  จลุบาท กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 19 พ.ค.60  

 ระดับดุษฎีบณัฑิต    

 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสตูรครศุาสตร ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 19, 23 พ.ค.60  

 ดุษฎีบัณฑิต    

 วิทยากรบรรยาย เรื่อง “กระบวนการพัฒนา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 23 ส.ค.59  

 โปรแกรม”    

5. นายวุฒิ  คงรักษา กรรมการด าเนินงาน/ ผูต้รวจสอบภายใน สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนมุสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูไทย 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย นนทบุรี  15, 26 ส.ค., 
11-12 พ.ย., 23-
24 ธ.ค.59, 9 
ม.ค., 28 ก.พ., 
24 มี.ค., 27 
เม.ย., 26 พ.ค.
60 
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โครงร่างองค์กร ปีการศึกษา 2559 
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 2559 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเ้ปิดท าการสอนวิชาการด้านศิลปะและการ

ออกแบบใน 11 หลักสูตร ได้แก่ 
 
ตาราง P 1.1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 

 หลักสูตรคณะมัณฑนศิลป ์ สกอ. รับทราบ ปีที่เร่ิมใช้ หลักสูตรที่ปิด 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (1 หลักสูตร)    

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

3 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 10 ส.ค.59 2559 - 

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 เป็นการบูรณาการกับทัง้การจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัยสร้างสรรค์ ในปีการศึกษา 2559 ได้แก่ การอบรมสัมมนาการออกแบบโรงแรมขนาดเล็กแนวใหม่ ส าหรับ
ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป การอบรมวิชาชีพมัณฑนากรเบื้องต้น โครงการฝึกอบรมด้านการออกแบบสร้างสรรค์
ให้กับบุคคลองค์กรภายนอก การอบรมระยะสั้น ฯลฯ 

- โครงการในลักษณะว่าจ้างการเป็นที่ปรึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ระหว่างคณะฯ กับหน่วยงาน ทั้ง
องค์กรของรัฐหรือเอกชน โดยองค์กรอาจแจ้งความประสงค์ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย แล้วจึงผ่านเรื่องมายังคณะฯ ใน
ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา : 
โบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมในประเทศไทย ทีป่รึกษากิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอตราสินค้าสู่อาเซียน ภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์ไตล์ ที่ปรึกษาด้านจัดท าระบบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สินค้าเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพ้ืนที่ภาคอีสาน โครงการศูนย์
สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา (กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประจ าปี 2560 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/Startup เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล โครงการย่อย : 
โครงการศิลปะการออกแบบเพ่ือการพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐานสินค้าระดับสากลและการแสดงมหกรรมสินค้าเชิงปัญญา 
โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จ.สิงห์บุรี โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านไร่ประชา
สรรค์ จ.นครสวรรค์ 

 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม 
 จากแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2563 ซึ่งเสนอในที่ประชุมโครงการ
สัมมนาคณาจารย์คณะฯ ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ไดแ้จ้งพันธกิจของคณะฯ ไว้คือ 
 

“พัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ ให้มีความเข้มแข็งในด้านวิชาการระดับนานาชาติ มีหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม มีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย” 
 

โดยก าหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ “คณะมัณฑนศิลป์   เป็นคณะวิชาชั้นน าด้านศิลปะและการออกแบบ  ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  ที่มีมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล” 

 และคณะฯ ก าหนดค่านิยมในรูปของปรัชญาและปณิธาน ไว้ดังนี้ 
 1)  ปรัชญา 

“ศิลปะและการออกแบบ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน” 

     2)  ปณิธาน 
 “สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านศิลปะและการออกแบบเพ่ือพัฒนาสังคม” 
 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ปีการศึกษา 2559 คณะมัณฑนศิลป์  มีจ านวนบุคลากรรวม 146 คน  จ าแนกเป็นสายบริหาร 9 คน, สาย

วิชาการ  81 คน และสายสนับสนุน 56 คน โดย มีผู้บริหารที่เป็นข้าราชการ 6 คน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 3 
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คน  คณาจารย์ที่เป็นข้าราชการ 22 คน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 56 คน และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน  ส่วน
บุคลากรสายสนับสนุนเป็นข้าราชการ 11 คน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 19 คน  ลูกจ้างประจ า 10 คน  และ
ลูกจ้างชั่วคราว 16 คน 

 
ตาราง P 1.2 จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท 

บุคลากร สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
รวมบุคลากร 

(คน) 

ข้าราชการ 
คน 6 22 11 39 

ร้อยละ 4.11 15.07 7.53 26.71 

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

คน 3 56 19 78 

ร้อยละ 2.05 38.36 13.01 53.42 

ลูกจ้างประจ า 
คน - - 10 10 

ร้อยละ - - 6.85 6.85 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
คน - 3 16 16 

ร้อยละ - 2.05 10.96 13.01 

รวม 
คน 9 81 56 146 

ร้อยละ 6.16 55.48 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 
 - 6.5 1 1 - - - - - - - - - 8.5 
2. การออกแบบนิเทศศิลป ์ - 2 1 1 1 - - - - - - - - 5 
 - 2.5 - - 3 - - - - - - - - 5.5 
3. การออกแบบผลิตภณัฑ ์ - 2 1 - 2 - - - - - - - - 5 
 - 1* - - 1 0.5 - - - - - - 1 2.5 
4. ประยุกตศลิปศึกษา - 3 - - - - - 2 - - - - - 5 
 1 6 - - 1 - 1 - - - - - - 9 
5. เครื่องเคลือบดินเผา - 1 - - 3 - - 1 - - - - - 5 
 1 - - - 3* - - - - - - - 1 4 
6. การออกแบบเครื่องประดับ - 3 - - 1 1 - - - - - - - 5 
 - 0.5 - - - - - - - - - - - 0.5 
7. การออกแบบเครื่องแต่ง - 3 1 - - 1 - - - - - - - 5 
กาย - 1.5 - - - - - - - - - - - 1.5 
ปริญญาโท 
ศิลปมหาบัณฑิต สาขา 

              

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

              

11. ศิลปะการออกแบบ - - 1 - - 1 1 - 1 - 1 - - 5 
(ส่วนกลาง ไมส่ังกัดหลักสตูร) - - 3 - - - 1 - - - - - - 4 
รวมทุกหลักสูตร จ านวน (คน) - 19 4 1 11 10 1 5 4 - 1 - - 56 
รวมไม่สังกัดหลักสตูร 2 18 4 1 8 0.5 2 - - - - - 2 35.5 

รวม 2 37 8 2 19 10.5 3 5 4 - 1 - 2 91.5 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลแตล่ะช่องมี 2 แถว แถวบนคืออาจารย์ประจ าหลกัสูตร แถวลา่งคืออาจารย์ทีไ่มส่ังกัดหลักสูตร ซึ่งยังเป็นผูส้อนใน
หลักสตูรนั้นๆ (ภาควิชาท่ีมีหลักสตูรปรญิญาตร-ีบัณฑิตศึกษา จะนบัจ านวนอาจารย์ทีไ่ม่สังกดัหลักสตูรให้หลักสูตรปรญิญาตรี), * 
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
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จันทร์ มี 6 อาคาร คือ อาคารมัณฑนะ 1, อาคารมัณฑนะ 2, อาคารมัณฑนะ 3, อาคารมัณฑนะ 4, อาคารมัณฑนะ 5 
และอาคารศิลป์ พีระศรี 3 (บางส่วน) รวมพ้ืนที่ประมาณ 23,479 ตารางเมตร รวมพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด (กรุงเทพฯ 
และนครปฐม) ประมาณ 27,619 ตารางเมตร  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2560 คณะฯ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
ระดับปริญญาตรี โครงการปกติ และโครงการพิเศษ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 
ตาราง P 1.4 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 

ปี 
ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ 

งบประมาณรายจ่ายจาก
โครงการพิเศษ  

2560        37,541,200 52,518,605.49             13,864,340.00 103,924,145.49 
2559 37,206,500.00 46,802,020.50 11,938,421.75 95,946,942.25 
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 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งใน

ปีการศึกษา 2559 ต้องพิจารณาตัวแปรที่ส าคัญ อันเนื่องมาจากเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ออกนอกระบบตั้งแต่วันที่ 
2 กรกฎาคม 2559) ส่งผลต่อการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ ไปเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ท าให้การแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ ร่วม อาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่เกณฑ์ฯ ก าหนด ส่งผลต่อการ
จัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน นอกเหนือไปจากลักษณะโดยรวมด้านอายุ
การท างานของบุคลากร ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงสร้างประชากรของประเทศ (สังคมผู้สูงอายุ) 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร 

P 1.1 แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการภายในคณะมัณฑนศิลป์ (ณ วันที่ 30 ต.ค.59) 
 

 

 

ภาควิชา 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ภาควิชาการ 

ออกแบบเครือ่งแต่งกาย 

คณะมัณฑนศิลป์ 

ภาควิชา 
ออกแบบตกแต่งภายใน 

ภาควิชา 

ออกแบบนิเทศศิลป์ 
ภาควิชา 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ภาควิชา 

เครื่องเคลือบดินเผา 

ภาควิชา 

ออกแบบเครือ่งประดับ 

ส านักงาน 

คณบดี 
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  P 1.2  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะมัณฑนศลิป์ (ณ วันที่ 30 ต.ค.59) 
 

 

 

 
    

 

  
 

       

 

 

 

- รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบรหิาร                                                                                    - รองหัวหนา้ภาควิชาฝ่ายบรหิาร                    - รองหัวหน้าภาควชิา                  - หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

- รองหัวหนา้ภาควิชาฝ่ายวิชาการ                                                    และวิชาการ                                                                 - หัวหน้างานบริการการศกึษา 

                                       -  รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการ                                        - หัวหน้างานคลังและพัสด ุ
                นักศกึษา        - หัวหน้างานแผนและสง่เสรมิทางวิชาการ                                                                                                                                                                                                     

                                         - หัวหน้างานบรหิารพระราชวังสนามจันทร์    

                 - หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 

 

คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

เลขานุการคณะฯ หวัหน้าภาควชิา 
เครื่องเคลือบดินเผา 

หวัหน้าภาควชิา 
ออกแบบผลิตภณัฑ ์

หวัหนา้ภาควิชา

ออกแบบตกแต่งภายใน 

หวัหนา้ภาควิชา 

ประยุกตศิลปศึกษา 

หวัหนา้ภาควิชา * 

ออกแบบเครื่องประดบั 

คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะ/ 
คณะกรรมการด าเนินงานบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

หวัหน้าภาควชิาการ * 

ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

หวัหน้าภาควชิา 

ออกแบบนิเทศศิลป์ 

- รองหัวหน้าภาควชิา 

 
- รองหัวหน้าภาควชิาฝา่ยบรหิาร 

- รองหัวหน้าภาควชิาฝา่ยวิชาการ 

 

 

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบรหิาร 

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ 

รองหัวหน้าภาควิชากิจการนักศกึษา 

รองหัวหน้าภาควิชากิจการพเิศษ 

ผู้ชว่ยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา/เลขานุการภาควชิา                                                                             

- รองหัวหนา้ภาควิชา

ฝ่ายบรหิาร 

- รองหัวหนา้ภาควิชา

ฝ่ายวิชาการ 

- รองหัวหนา้ภาคฝ่าย

กิจการนักศึกษา 

- รองหัวหนา้ภาคฝ่าย

กิจการพเิศษ 

คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะ 

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
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(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
 
เมื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรและบริการ แหล่งที่มาของเป้าหมาย ของคณะมัณฑนศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2559 สามารถระบผุู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ได้ดังนี้ 
 
ตาราง P 1.5 กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรของคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2559 

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 ในสาขาวิชาที่คณะฯ เปิดสอน 

 11 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  
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ตาราง P 1.6 กลุ่มเป้าหมายของโครงการบริการวิชาการของคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2559 

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ โครงการบริการฯ คณะมัณฑนศลิป ์ ผู้รับบริการ 

ผู้มีความสนใจผลงานศลิปะและ
การออกแบบ 

1 โครงการที่บริการแบบให้เปล่า (บรูณาการ
กับการจัดการเรยีนการสอน) ในรูปแบบ
ของการจัดนิทรรศการ การบรรยายให้
ความรู้ของศิลปินนักออกแบบท่ีมช่ืีอเสียง 
โดยไม่เก็บค่าเข้าชม/ ค่าใช้จ่าย 

นักเรียน นักศึกษาท้ังภายใน
และภายนอกคณะฯ หรือจาก
สถาบันอื่น รวมถึงผู้มคีวาม
สนใจเยี่ยมชมผลงานศิลปะ
และการออกแบบ 

องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยงานเอกชน
ด้านศิลปะและการออกแบบ 

2 โครงการบริการวิชาการทีเ่ก็บค่าใช้จ่าย
จากผู้รับบริการ เป็นการบรูณาการกับทั้ง
การจัดการเรยีนการสอน และการวิจัย
สร้างสรรค์ ในปีการศึกษา 2559 ได้แก ่
การอบรมสัมมนาการออกแบบโรงแรม
ขนาดเล็กแนวใหม่ ส าหรับผู้ประกอบการ
และบุคคลทั่วไป การอบรมวิชาชีพมัณฑนา
กรเบื้องต้น โครงการฝึกอบรมด้านการ
ออกแบบสร้างสรรค์ให้กับบุคคลองค์กร
ภายนอก การอบรมระยะสั้น ฯลฯ  

ผู้สนใจ/ ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านศิลปะ
และการออกแบบ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

3 โครงการในลักษณะว่าจ้างการเป็นที่
ปรึกษาด้านศลิปะและการออกแบบ 
ระหว่างคณะฯ กับหน่วยงาน ทั้งองค์กร
ของรัฐหรือเอกชน โดยองค์กรอาจแจ้ง
ความประสงค์ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย 
แล้วจึงผ่านเรื่องมายังคณะฯ 
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา : โบราณวัตถุช้ินเยี่ยมใน
ประเทศไทย  

- ทีป่รึกษากิจกรรมพัฒนาผลิตภณัฑ์และ
ต่อยอตราสินค้าสู่อาเซียน ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
แฟช่ันและไลฟ์ไตล์  

- ที่ปรึกษาด้านจัดท าระบบมาตรฐาน
สินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) สนิค้า
เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกรด็  

- ที่ปรึกษาเพื่อด าเนินการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ของชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน  

- โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1)  

- โครงการพัฒนาคณุภาพผลติภณัฑ ์กลุ่ม
ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเขต
ตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม 
กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบรุี) 

องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่
เกี่ยวข้องหรือต้องการรับ
บริการดา้นวิชาชีพด้านศิลปะ
และการออกแบบ ได้แก ่
 
 
- กรมศิลปากร 

 
 
 
- กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

 
 
 
- ส านักบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

- ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ 

- กรมศิลปากร 
 

- ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 
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ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ โครงการบริการฯ คณะมัณฑนศลิป ์ ผู้รับบริการ 

ประจ าปี 2560 
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ยกระดับ SMEs/Startup เพือ่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสูส่ากล 
โครงการย่อย : โครงการศิลปะการ
ออกแบบเพื่อการพัฒนาสนิค้าสู่
มาตรฐานสินคา้ระดับสากลและการ
แสดงมหกรรมสินค้าเชิงปัญญา  

- โครงการออกแบบพิพิธภณัฑ์มีชีวิต 
มรว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช จ.สิงห์บุรี  

- โครงการออกแบบพิพิธภณัฑ์ชุมชนบ้าน
ไร่ประชาสรรค์ จ.นครสวรรค ์

 
- ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

- กระทรวงวัฒนธรรม 
 

- กระทรวงท่องเที่ยวและ
กีฬา 

 
 
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
(1) ล าดับในการแข่งขัน 
การที่ QS Ranking ได้ประกาศผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2558 ใหม้หาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอันดับที่ 1 ในด้านศิลปะและการออกแบบ ในฐานะที่คณะมัณฑนศิลป์ มี
การจัดการเรียนการสอนทางด้านนี้ จึงคาดการณไ์ด้ว่า การจัดโครงการ/ กิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องในระยะหลัง ท าให้คณะฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และช่วยให้เกิดความยอมรับโดยทั่วไปเป็นอันดับต้นๆ 
นอกเหนือจากการได้รับการยอมรับในวงวิชาชีพที่มีมาแต่เดิม 

 
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
ด้วยชื่อเสียงที่มีมายาวนานและความโดดเด่นของคณะมัณฑนศิลป์ เมื่อเปรียบเทียบกับคณะวิชาด้านนี้ 

ในสถาบันอื่น ความสามารถในการแข่งขันย่อมไม่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันใกล้ได้ แต่คณะฯ ก็ต้องค านึงถึง
ปัจจัยด้านอื่นๆ ประกอบการพิจารณาความสามารถในการแข่งขันในอนาคตด้วย นอกเหนือจากความนิยมใน
หลักสูตรและความเป็นที่ยอมรับในการจัดโครงการบริการวิชาการ ในด้านศิลปะและการออกแบบ 

 
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
คณะฯ ได้มีการบันทึกสถิติจ านวนผู้เข้าสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี/ โทในแต่ละปี พบว่ายังมีผู้

ต้องการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ อย่างเหนียวแน่น หลายคนสอบปีแรกไม่ได้ ก็ยังกลับมาสอบใหม่ใน
ปีถัดมาอีก นอกจากนี้ ส าหรับโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ที่ได้รับความสนใจจากองค์กรภาครัฐและ
เอกชน ทีเ่กี่ยวข้องหรือต้องการรับบริการด้านวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ บางโครงการก็ได้รับเลือกให้
ไดร้ับทุนด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วด้วย 
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ตาราง P 1.7 จ านวนผู้สมัครสอบ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะฯ ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา 
จ านวนผู้สมัครสอบ ปีการศึกษา 2559  

รับตรง โควต้าภูมิภาค โควต้า รร.สาธิต มศก. 
1 ออกแบบตกแต่งภายใน 1,372 164 1 
2 ออกแบบนิเทศศิลป ์ 1,527 98 3 
3 ออกแบบผลิตภัณฑ ์ 890 30 1 
4 ประยุกตศิลปศึกษา 771 34 2 
5 เครื่องเคลือบดินเผา 493 8 1 
6 ออกแบบเครื่องประดบั 486 13 - 
7 ออกแบบเครื่องแต่งกาย 558 53 1 

 
 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านหลักสูตรคือ การรักษาชื่อเสียงและคุณภาพ

ของผลผลิตทางการศึกษาของคณะฯ ความนิยมของกลุ่มผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตร ในสภาวะที่ต้องปรับตัวด้านการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และการ
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีผลต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีในปี
การศึกษา 2560 ครบทุกหลักสูตร นอกเหนือจากผลกระทบที่ส าคัญ จากการย้ายสถานที่ท าการจัดการเรียน
การสอนมายังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา 

ส่วนด้านโครงการบริการแก่สังคม ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ คุณภาพ
ของการให้บริการ ความเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีการปฏิบัติงานที่เข้าถึงความต้องการ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และใช้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในจ านวนและคุณลักษณะที่เหมาะสม ในขณะที่คณะฯ เริ่มมี
กลุ่มผู้รับบริการหน้าใหม่ คือ องค์กรภาครัฐและเอกชนจากท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก ซึ่งมาพร้อมๆ กับคู่แข่ง
กลุ่มเดิมที่มีอยู่อีกด้วย 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะฯ ได้แก่ ความหลากหลาย

ของวิธีการประเมินผลการด าเนินงาน ความสามารถในการเลือกใช้ โดยมุ่งผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้รับบริการ ภายใต้แนวทางปฏิบัติที่ยังคงสอดคล้องกับระบบของมหาวิทยาลัย และยังคงคุณภาพ
ของผลผลิตทางการศึกษา และบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 


	ปก SAR_59
	ส่วนนำ 59_3
	ส่วนสาระ 59
	1_2.2 เงินวิจัย รวม
	2_2.2 เงินวิจัย ภายใน
	3_2.2 เงินวิจัย นอก
	4_2.3 เผยแพร่ รวม
	5_2.3 ประชุม
	6_2.3 บทความ
	7_2.3 สิทธิบัตร
	8_2.3 ขอตำแหน่ง
	9_2.3 สร้างสรรค์
	10 บริการวิชาการรายบุคคล_2
	โครงร่างองค์กร 59

