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ค าน า 
 



 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2559  ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

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

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ประจ าปีการศึกษา 2559 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
คณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

จากการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมัณฑนศิลป์ 
พบว่า คณะฯ มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ตาม 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 4.09  ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผลการประเมินปีที่ผ่านมา (คะแนนเฉลี่ย 
4.06  ระดับ “ดี”)  โดยมีผลการประเมินด้านกระบวนการระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 4.30 และด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” คะแนนเฉลี่ย 2.40 
ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินจ าแนกตามรายองค์ประกอบของ สกอ. คณะฯ มีผลการประเมินดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.03 ระดับพอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ระดับดมีาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 ระดับดีมาก 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.09 ระดับดี 
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ลงนาม................................................................................ประธานกรรมการ  

            (อาจารย์สมาน  สรรพศรี) 
 
 
 

  ลงนาม................................................................................กรรมการ  
                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง) 

 
 
 

  ลงนาม................................................................................กรรมการ  
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กงัวล  คัชชิมา) 

 
 
 

ลงนาม................................................................................เลขานุการ 
         (นางสาวอัญชนา  คล่องไชยชน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. บทน า 

 
 3.1 ชื่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน 
 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 
 3.2 รอบการประเมินผลการด าเนินงาน 
            ประจ าปีการศึกษา 2559  (วันที่ 1 สิงหาคม  2559 – 31 กรกฎาคม  2560) 

 
 3.3 วัน เดือน ปี ที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 วันพุธที่  30 สิงหาคม  2560 



 

- 3 - 
รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปกีารศึกษา 2559       

 

 
      3.4 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

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

 ปรัชญา 
 “ศิลปะและการออกแบบ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน” 
 

 ปณิธานการศึกษา 
“สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านศิลปะและการออกแบบเพ่ือพัฒนาสังคม”      

วิสัยทัศน์ 
คณะมัณฑนศิลป์   เป็นคณะวิชาชั้นน าด้านศิลปะและการออกแบบ  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ที่มี

มาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 
 

พันธกิจ 
พัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ ให้มีความเข้มแข็งในด้านวิชาการระดับนานาชาติ มีหลักสูตรการศึกษาที่  มีคุณภาพ

และมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม มีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
 

แผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
แผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2563  ก าหนดขึ้นจากนโยบายการบริหาร

การศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นผลักดันการพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สู่
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าด้านศิลปะและการออกแบบของประเทศ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
มีการจัดการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ .ศ.2556 - 2563 (ปรับแผน) โดยมีขอบเขตของ
การด าเนินงานตามกรอบของพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 20 ตัวชี้วัด และ 22 กล
ยุทธ์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์  1  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะและการ
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มี  
  ความเป็นเลิศด้านศิลปะและการออกแบบอย่างสร้างสรรค์   
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของหลักสูตรศิลปบัณฑิต ศิลปมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของคณะมัณฑนศิลป์ที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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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  

1. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ด้านความคิดสร้างสรรค์ และการมีจิตอาสา) 
กลยุทธ์ที่   2.1  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลยุทธ์ที่   2.2  เพ่ิมขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต 
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 

1. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึน หรือพัฒนาให้ตอบสนองกับความต้องการของนักศึกษา 
2. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

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

1.  ร้อยละของผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

2.  ร้อยละของผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง และน าไปใช้
ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

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

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนของผู้รับบริการวิชาการ 
2. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 
3. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย ต่อจ านวน

โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่  5.1 ให้บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมด้วยองค์ความรู้ที่           
คณะมัณฑนศิลป์มีความเชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่  5.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  น าองค์ความรู้ของคณะมัณฑนศิลป์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการอนุรักษ์และการส่งเสริม 
เอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  
เป้าประสงค์ : เป็นผู้น าในการประยุกต์ใช้ศิลปะและการออกแบบเพ่ือการอนุรักษ์และการส่ง     

เสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ตัวช้ีวัด 

 1. จ านวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่สะท้อนถึงการอนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย  ที่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของคณะมัณฑนศิลป์ได้รับ  
กลยุทธ์ที่  6.1  พัฒนาสู่ความเป็นคณะวิชาชั้นน าด้านการประยุกต์ใช้ศิลปะและการออกแบบเพ่ือการ 
   อนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  ด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่   7   บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อการเป็นคณะวิชาชั้นน าด้านการสร้างสรรค์
ศิลปะและการออกแบบ  
เป้าประสงค์ : มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวต่อการรองรับการ 
                    เปลี่ยนแปลง และบุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
3. 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 

1. ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณท้ังหมด (ไม่นับ
งบประมาณแผ่นดิน) 

2. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  
กลยุทธ์ที่  8.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อรองรับการด าเนินการตาม 
  พันธกิจของคณะมัณฑนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 7  ด้านงบประมาณ การเงิน และการคลัง 
ยุทธศาสตร์ที่  9  พัฒนาระบบการเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ :    มีระบบการเงินงบประมาณท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะมัณฑนศิลป์อย่างมี  
  ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
กลยุทธ์ที่  9.1 สนับสนุนการด าเนินการทางการเงินและงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  8  การขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบ 
ยุทธศาสตร์ที่  10  พัฒนาคณะมัณฑนศิลป์สู่ความเป็นคณะวิชาชั้นน าที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ : คณะมัณฑนศิลป์เป็นคณะวิชาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติที่มี  
  ผลงานที่โดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 
ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศที่มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผลงานด้านศิลปะ
และการออกแบบที่มีการบูรณาการกับการอนุรักษ์และการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์  10.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งในและต่างประเทศ   
 รวมทั้งศิษย์เก่า เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์อันก่อประโยชน์ต่อการได้มาซึ่งทรัพยากรในการ
สนับสนุนการบูรณาการการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมกับการออกแบบของคณะมัณฑนศิลป์ 
 
 
 
 
 
โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
 

1. แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการภายในคณะมณัฑนศลิป์ (ณ วันที่ 30 ต.ค.59) 
 

 

 

 

ภาควิชา 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ภาควิชาการ 
ออกแบบเครือ่งแต่งกาย 

คณะมัณฑนศิลป์ 

ภาควิชา 
ออกแบบตกแต่งภายใน 

ภาควิชา 
ออกแบบนิเทศศิลป์ 

ภาควิชา 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ภาควิชา 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ภาควิชา 
ออกแบบเครือ่งประดับ 

ส านักงาน 
คณบดีคณะ 
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    2  แผนภูมิโครงสรา้งการบริหารงานภายในคณะมณัฑนศลิป์  (ณ วันท่ี 30 ต.ค.59) 
 

 
การเรียนการสอน 
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 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 

นักศึกษา 
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 

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 

 การบริหารจัดการ 
งบประมาณ  
คณะฯ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ระดับปริญญาตรี โครงการ

ปกติ และโครงการพิเศษ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีรายรับ -รายจ่ายงบประมาณประจ าปี 
ดังนี้ 
ตารางที ่1 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 
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2557 31,293,900.00 13,775,498.07 18,477,510.80 63,546,908.87 
2556 34,302,500.00 12,832,464.28 16,554,014.27 63,688,978.55 
2555 32,947,300.00 11,963,594.36 27,450,606.28 72,361,500.64 

 
4. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ตารางที่ 2 การน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

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
ภาควิชาท่ีอาจารย์สังกัด 

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 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
2559 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 (19 เม.ย.60) 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

- ควรมีการส่งเสรมิให้คณาจารย์ทกุภาควิชา 
เผยแพรผ่ลงานวิจยัสร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติเพิ่มมากขึ้น 
- เมื่ออาจารย์น าผลงานสร้างสรรคไ์ปแสดง
เผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการหรอืรูปแบบ
อื่นสู่สาธารณะ ให้เขียนโครงการสรุปเป็น
เอกสารที่มรีายละเอยีดขั้นตอนการ
ด าเนินงานสร้างสรรค์  เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ทางวิชาการ หรือน าไปใช้บูรณา
การในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

คณะฯ ไดส้นับสนุนงบประมาณใหอ้าจารย์
น าเสนอผลงานทางวิชาการในระดบันานาชาติ 
โดยมีข้อตกลงให้ส่งรายงาน ซึ่งระบุกระบวนการ
เพื่อใช้ประโยชน์ในรายวิชาท่ีรับผดิชอบ ดังนี้ 
- 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

- คณะฯ มีศักยภาพในการหาเงิน
งบประมาณด้านงานวิจัยจากแหลง่ทุน

คณะฯ ไดร้ับอนุมัตโิครงการวจิัยจากแหล่งทุน
ภายนอก (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560) ดังนี้ 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
งานสร้างสรรค ์ ภายนอก - เครื่องเคลือบดินเผาประดับผนัง : ความบันดาล

ใจจากธรรมชาติ (ในส่วนของการสัมมนา) โดย 
สกว. 
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบผลติภณัฑ์จาก
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา : 
โบราณวัตถุช้ินเยี่ยมในประเทศไทย โดยกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร 
- 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 - คณาจารย์มีการผลติผลงานวิจัยสร้างสรรค์ - คณะฯ ได้รับอนมุัติโครงการวิจัยจากแหล่งทุน
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

และเผยแพร่อยา่งต่อเนื่อง ภายในรวม 20 โครงการ จากแหลง่ทุนภายนอก 
9 โครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560) 
และมีการเผยแพร่หลังจากเสร็จสิน้โครงการอย่าง
ตอ่เนื่อง 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

- คณะฯ มีนโยบายการบริการวิชาการแก่
สังคมที่ชัดเจน บุคลากรได้น าศักยภาพระดับ
บุคคลไปใหบ้ริการงานสร้างสรรคแ์ละ
ออกแบบไปสู่สังคมและชุมชน ให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- ควรยกระดบัการน าผลงานการบริการ
วิชาการแก่สังคม น ามาประยุกต์กบัการเรยีน
การสอน 

โครงการบริการวิชาการ จากงบภายนอกสถาบัน 
- โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
สั งคม เพื่ อประเทศไทยที่น่ าอยู่  University 
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 - คณบดีและคณะกรรมการประจ าคณะฯ ระบบกลไกการประกันคุณภาพฯ ของคณะ
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ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

เป็นกลไกส าคญัการบริหารจัดการตามพันธ
กิจของคณะฯ  โดยมีบุคลากรให้การ
สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนนิงานให้
บรรลเุป้าหมายตามวัตถุประสงค ์

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 

 
5.  วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

5.1 ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะวิชา/หน่วยงาน ตามระบบและกลไก  ที่สถาบันนั้นๆ 
ก าหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 5.2 ให้คณะวิชา/หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 
 5.3 ให้คณะวิชา/หน่วยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนา จุดที่ควรปรับปรุงของคณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
6.  วิธีการประเมิน 
     6.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมัณฑนศิลป์  ได้ประชุมเพ่ือเตรียมการและ
วางแผนก่อนตรวจเยี่ยม โดยศึกษาจากรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะ
มัณฑนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2559 และร่วมกันตรวจประเมินตามรายองค์ประกอบของ สกอ. ในลักษณะ
พิชยพิจารณ ์

 
 6.2  การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม  
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษาเอกสารรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงตาม
รายงานที่ระบุไว้ และการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และบุคลากรประกอบการ
พิจารณาประเมินคุณภาพภายใน  
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 6.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณาผลการประเมิน
ตนเองของคณะมัณฑนศิลป์ โดยให้ข้อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ผลการประเมินรายองค์ประกอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือจดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 6.4  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจาก
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 กับเอกสารอ้างอิงและ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและการด าเนินงานจริง 
 
7.   ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1) 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินด้วยวาจา เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม  2560 แล้ว
เห็นว่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้ง 
5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมิน
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดตามตาราง ป. 1 
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ตารางที่ 3 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

       

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของ คณะ
มัณฑนศิลป์ 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

       ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) 
       

ตัวหาร 

       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
       ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ย 3.15 
39.60 

3.60 3.60 3.60 

  
       11 

       ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 22.44 

22.5 
24.59 1.54 1.54 

  
       91.5 

       ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 45.56 

44.5 
48.63 3.04 3.04 

   
10.15 

     91.5 
       ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
< 20%  

(เกณฑ์ 1 : 8) 

      1,050.65  
11.74 

      
       89.5       
       1) หาค่าความแตกต่าง 

 
3.78 

46.74 0 0 
  

 
 

    8   
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ตารางที่ 3 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

       

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของ คณะ
มัณฑนศิลป์ 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

       ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) 
       

ตัวหาร 

       ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 
  

       
ตัวบ่งชี้ที ่1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 
  

       เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. 3.03 3.03   
 

17.77           

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
       

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 5    
 

      ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  100,000 

บาท/คน  

       
12,097,590.91  

           
135,168.61  5  5  

  
       89.5 6.76 
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ตารางที่ 3 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

       

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของ คณะ
มัณฑนศิลป์ 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

       ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) 
       

ตัวหาร 

       ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ 45 

75.20 82.19 
5.00 5.00  

  
       91.5 6.85 

       เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
 

15.00           
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

       
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม     

6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 
  

       เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
 

5.00 
     องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

       ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7 ข้อ  7 ข้อ 5 5 

  
       เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00               
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ตารางที่ 3 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

       

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของ คณะ
มัณฑนศิลป์ 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

       ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) 
       

ตัวหาร 

       องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

       ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 5 
  

       ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 

                
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00    10.00 

     เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 4.09 4.09    52.77 
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8. ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. 
 ตารางที ่ 4   ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ  
   คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนน ผลการประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า  

(I) 

กระบวนการ  
(P) 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์ 

(O) 
คะแนนรวม 

   0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
   1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
   4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 1.53 5.00 3.60 3.03 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

5.00 
 

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม    

5.00 
 

5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  การบรหิารจดัการ 
 

5.00 
 

5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

2.40 5.00 4.30 4.09 ดี 

ผลการประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง 
ดีมาก ดี ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 
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1.  อาจารย์และนักศึกษามีความสามารถเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
2.  คณะฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

-  คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

จุดแข็ง 

- คณะฯ ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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- บูรณาการให้ผลงานบริการวิชาการสู่งานวิจัย  

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. แสวงหาแหล่งทุนเพ่ิมเติม ทั้งจากภายนอกเพ่ือสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์และจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย/
สร้างสรรคใ์ห้ครอบคลุมอัตราส่วนของอาจารย์ 
2. ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
3. สร้าง cluster การวิจัยระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง 

- คณะฯ มีบุคลากร ทรัพยากร ที่ใหบ้ริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- การวางกลยุทธ์และพัฒนาโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน ใน
ลักษณะแบบมีรายได้กลับสู่คณะ 

 



 

 
-    - 
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จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบในการให้บริการวิชาการของคณะฯ และก าหนดแผนฯ 
ให้ชัดเจน เพ่ือการด าเนินงานได้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนยิ่งขึ้น 
2. ควรเผยแพร่ ติดตามผลการให้บริการวิชาการ และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบ 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

1. คณะมัณฑนศิลป์เป็นสถาบันชั้นน า บุคลากรมีผลงานที่เป็นแบบอย่างมาตรฐานคุณภาพ ในสาขาศิลปะการ
ออกแบบ สามารถประยุกต์น าไปส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเชิงภาพลักษณ์ระดับชาติ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพของนักออกแบบไทยสู่ระดับสากลโดยความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนผ่านโครงการ Designer of the Year ซ่ึงด าเนนิโครงการมาแล้วเป็นปีท่ี 13  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ขยายโครงการในรูปแบบอื่น หรือยกระดับความร่วมมือให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ในวงกว้าง 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. อาจารย์  นักศึกษา และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ควรได้รับการยกย่องและเผยแพร่ผลงานเชิงลึกเพ่ิมขึ้น เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีและชัดเจน  



 

 
-    - 
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2. พัฒนาพื้นที่ (หอเกียรติยศหรือผ่านสื่อดิจิทัล  social media, ระบบ online ตลอดจนผ่านเว็บไซต์คณะฯ เพ่ือ
เผยแพร่และยกย่อง)  การยกย่องผลงานสร้างสรรค์ ผลงานศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลและการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง 

- คณะมัณฑนศิลป์ มีการท างานร่วมกันของคณะกรรมการระดับคณะวิชา ภาควิชา ไปจนถึงระดับหลักสูตร และ
คณะท างานชุดที่เกี่ยวข้อง โดยมีที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดผล
ตามแผนกลยุทธ์และองค์ประกอบคุณภาพฯ ของหลักสูตรและคณะฯ อย่างชัดเจน รวมไปจนถึงการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านต่างๆ อีกด้วย 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ค้นหาศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่และส่งเสริมให้น าศักยภาพนั้นน ามาต่อยอดเพ่ือพัฒนาเป็นโครงการในรูปแบบ
ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตัวเองและคณะฯ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรทบทวนแผนความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและกระทบในอนาคตให้ครบทุกมิติ โดยเฉพาะ
ด้านการเงินในช่วงเวลาการออกนอกระบบ และการลดลงของจ านวนนักศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 



 

 
-    - 
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- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1567/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 
 - กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมัณฑนศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2559 
 - รายนามผู้ร่วมให้ข้อมลู  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



รายนามผู้ร่วมให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 
คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดี 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน  อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

3 อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท  ปลื้มชูศักด์ิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

5 อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 

6 อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์ หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน 

7 อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหาร 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  นาควัชระ อาจารย์ประจําภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

9 รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท  พรเจริญ อาจารย์ประจําภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

10 อาจารย์วรภรรท  สิทธิรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา 

11 รองศาสตราจารย์ประภากร  สุคนธมณ ี อาจารย์ประจําภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา 

12 อาจารย์ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ์ หัวหน้าภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา  สุเนต์ตา รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ฝ่ายวิชาการ 

14 อาจารย์วรุษา  อุตระ รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

15 นางภาวนา  ใจประสาท เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ 

16 นายวุฒิ  คงรักษา หัวหน้างานแผนบริหารและธุรการ 

17 นางมัญธรัตน์  จิตมาลีรัตน์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 

18 นางสาวมุกดา  จิตพรมมา หัวหน้างานแผนและส่งเสริมทางวิชาการ 

19 นางสาวนันทนา  แซ่ล ี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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