
SELF
ASSESSMENT
REPORT รายงานประจำป

ที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปการศึกษา 2561

(1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)



 

 

 

 
                   
 

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
(1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ฉบับปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที ่
ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 

 
 
 



 

 

 

ค าน า 
 

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการประเมิน
ตนเองทีค่ณะมัณฑนศิลป์ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพของการวางแผน  กระบวนการด าเนินงาน การควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2561 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 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในปีการศึกษา 2561  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับคณะ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) ก าหนด  ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคุณภาพ 13 ตัวบ่งชี้  ดังปรากฏในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560)  ทั้งนี้ คณะมัณฑนศิลป์ได้มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานในด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามภารกิจ ทั้ง 4 ด้านของคณะมัณฑนศิลป์  ส าหรับปีการศึกษา 2561  
ได้ค่าคะแนนรวม เท่ากับ 4.47 คะแนน มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดี  มีรายละเอียดแยกตาม
องค์ประกอบคุณภาพดังนี้ 

 

องค์ประกอบ 
ผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ. 

ค่าคะแนน ผลประเมิน 
1. การผลิตบัณฑิต 3.86 ดี 

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 4.47 ดี 
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บทที่ 1 
ส่วนน า 

 
1. ประวัติความเป็นมาของคณะมัณฑนศิลป์ 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 
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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 
2561 คณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา 
ออกแบบเครื่องประดับ และออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ ศิลปะการออกแบบ และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาศิลปะการ
ออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) การออกแบบ (หลักสูตรใหม่) ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่) รวม 
13 หลักสูตร 

 
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 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 20 ตัวชี้วัด และ 
22 กลยุทธ์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2560 – 2563 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  1  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะและการ
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ 
 
เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ 
  ด้านศิลปะและการออกแบบอย่างสร้างสรรค์   
 
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  ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาภายนอกทั้งในระดับชาติ 
  และนานาชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่   2  พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
เป้าประสงค์ : นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
ตัวช้ีวัด  

4. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ด้านความคิดสร้างสรรค์ และการมีจิตอาสา) 
 
กลยุทธ์ที่   2.1  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลยุทธ์ที่   2.2  เพ่ิมขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต 
กลยุทธ์ที่   2.3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน     
กลยุทธ์ที่   2.4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบที่สร้างสรรค์  แสดงออกถึงความมีจิตอาสา 

และสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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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  และกระตุ้นให้เกิดความคิด 
  สร้างสรรค ์
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  2  ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่คณะวิชาทางด้านศิลปะและการออกแบบท่ีได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 
เป้าประสงค์ : คณะมัณฑนศิลป์เป็นคณะวิชาที่มีผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับทั้งใน 
  ระดับชาติและนานาชาติ  
 
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 างานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ 
  ทั้งในในระดับชาติ และนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่   4.2  เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการน าใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
กลยุทธ์ที่   4.3  สนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าจากการวิจัยและการสร้างสรรค์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  ด้านบริการวิชาการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน โดยการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้ของ
คณะมัณฑนศิลป์  
 
เป้าประสงค์ :   คณะมัณฑนศิลป์เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบแก่ชุมชนและสังคม

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
ตัวช้ีวัด 

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

โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
 

กลยุทธ์ที่   5.1  ให้บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมด้วยองค์ความรู้ที่            
คณะมัณฑนศิลป์มีความเชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่   5.2  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  น าองค์ความรู้ของคณะมัณฑนศิลป์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการอนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์ 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  
 
เป้าประสงค์ : เป็นผู้น าในการประยุกต์ใช้ศิลปะและการออกแบบเพ่ือการอนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์  

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 
ตัวช้ีวัด 

 13. จ านวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่สะท้อนถึงการอนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย  ที่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของคณะมัณฑนศิลป์ได้รับ  
  
กลยุทธ์ที่   6.1  พัฒนาสู่ความเป็นคณะวิชาชั้นน าด้านการประยุกต์ใช้ศิลปะและการออกแบบเพ่ือการอนุรักษ์และ 
  การส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  ด้านการบริหารจัดการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่   7   บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อการเป็นคณะวิชาชั้นน าด้านการสร้างสรรค์
ศิลปะและการออกแบบ  
เป้าประสงค์ : มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง 
                    และบุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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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 าที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติที่มีผลงาน 
  ที่โดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 
 
ตัวช้ีวัด 

20. จ านวนหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผลงานด้าน
ศิลปะและการออกแบบที่มีการบูรณาการกับการอนุรักษ์และการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
 
กลยุทธ์   10.1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งในและต่างประเทศ  รวมทั้ง 
  ศิษย์เก่า เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์อันก่อประโยชน์ต่อการได้มาซึ่งทรัพยากรในการ 

สนับสนุนการบูรณาการการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมกับการออกแบบของคณะมัณฑนศิลป์ 
 

เป้าหมายตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์  พ.ศ. 2560 - 2563 

ตัวชี้วัดการด าเนินงาน 
เป้าหมายผลลัพธ์ 

หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะและการออกแบบอย่าง
สร้างสรรค์ 
1 ร้อยละของหลักสูตรศลิปบัณฑิต ศิลปมหาบณัฑติ และ

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติของคณะมัณฑนศิลป์ท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

2 ค่าเฉลี่ยคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนนการ
ประเมิน 

4.30 4.35 4.40 4.45 

3 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 90.00 90.00 95.00 95.00 

ยุทธศาสตร์ที่   2  พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
4 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนการประเมินคุณภาพของบัณฑิต

ปริญญาตรตีามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั (ด้านความคดิสร้างสรรค์ และการมีจติ
อาสา) 

คะแนนการ
ประเมิน 

4.35 4.40 4.45 4.50 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ 
5 จ านวนแหล่งเรยีนรู้ที่เพิ่มขึ้น หรือพัฒนาให้ตอบสนองกับ

ความต้องการของนักศึกษา    
แห่ง 1 2 3 4 

6 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

คะแนน
ประเมิน 

3.51 3.55 3.60 3.65 
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ตัวชี้วัดการด าเนินงาน 
เป้าหมายผลลัพธ์ 

หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่คณะวิชาทางด้านศิลปะและการออกแบบท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
7 ร้อยละของผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงาน

สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 50.00 51.00 53.00 55.00 

8 ร้อยละของผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงาน
สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการอ้างอิง และน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 90.00 100.00 100.00 100.00 

9 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและการสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

บาท 100,000 120,000 130,000 150,000 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5   สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน โดยการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้ของคณะ
มัณฑนศลิป ์

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 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการ   บูรณาการ
กับการเรยีนการสอนหรือการวจิัย ต่อโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  น าองค์ความรู้ของคณะมัณฑนศิลป์ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการอนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลกัษณ์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ   
13 จ านวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่สะท้อนถึงการ

อนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศลิปะและ
วัฒนธรรมไทย ท่ีนักศึกษา ศิษย์เกา่ และบุคลากรของ
คณะมณัฑนศลิปไ์ด้รับ 

รางวัล 45 50 55 60 

ยุทธศาสตร์ที ่ 7  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการเป็นคณะวิชาชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะและการ
ออกแบบ 
14 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการตาม

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบตัิงานประจ าป ี
ร้อยละ 85.00 90.00 95.00 100.00 

15 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 20.00 22.00 24.00 25.00 

16 จ านวนอาจารยผ์ู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

คน 2 2 3 3 

ยุทธศาสตร์ที่  8  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจของคณะมัณฑนศลิป์ให้มีประสิทธิภาพ  
17 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณทั้งหมด (ไม่นับ
งบประมาณแผ่นดิน) 

ร้อยละ 1.50 1.50 1.50 1.50 

18 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 

คะแนน
ประเมิน 

3.51 4.00 4.25 4.50 
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ตัวชี้วัดการด าเนินงาน 
เป้าหมายผลลัพธ์ 

หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 
ยุทธศาสตร์ที ่ 9  พัฒนาระบบการเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
19 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์

การเงินของคณะฯ 
ร้อยละ 95.00 95.00 100.00 100.00 

ยุทธศาสตร์ที ่ 10  พัฒนาคณะมัณฑนศลิป์สู่ความเป็นคณะวิชาชัน้น าท่ีมีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
20 จ านวนหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศท่ีมี

ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผลงานด้านศิลปะและ
การออกแบบที่มีการบรูณาการกับการอนุรักษ์และการ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

จ านวน 10 12 14 16 

 
 
 
3.  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 

3.1 แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการภายในคณะมัณฑนศลิป์ (ณ วันที่ 30 ต.ค.60) 
 

 

 

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.60) 
 

 
 

คณบดี 

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่า 

หัวหน้าภาควิชา 

ออกแบบตกแต่ง
ภายใน 

ออกแบบนิเทศศิลป์ 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ประยุกตศิลปศึกษา 

เครื่องเคลือบดินเผา 

ออกแบบ
เครื่องประดับ 

ออกแบบเคร่ือง 
แต่งกาย 

เลขานุการคณะ 

ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะ 

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   
  อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล (9 ต.ค.59 – ปัจจุบัน) 
2.  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  
                รองศาสตราจารย์อาวิน  อินทรังษี (11 ต.ค.59 – ปัจจุบัน)  
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

  อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี (15 พ.ค.60 – 31 ธ.ค.61) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธ์ุ  ครุฑะเสน (2 ม.ค.62 – ปัจจุบัน) 

4.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
                รองศาสตราจารย์ปนท  ปลื้มชูศักด์ิ (11 ต.ค.59 – ปัจจุบัน)  
5.  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ (1 ธ.ค.61 – ปัจจุบัน)  
6.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส (11 ต.ค.59 – ปัจจุบัน) 
7.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศษิย์เก่า  

  อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว (11 ต.ค.59 – ปัจจุบัน) 
8.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน  

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

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

  ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ิติ  คุปตะวาทิน (12 ม.ค.60 – ปัจจุบัน) 
11.  หัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา  

                     อาจารย์วรภรรท  สิทธิรัตน์ (12 ต.ค.60 – ปัจจุบัน) 
12. หัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา  ปาลเปรม (14 ก.ย.60 – ปัจจุบัน) 
13. หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ  

อาจารย์ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ์ (30 ก.ย.59 – 30 ก.ย.61) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์วานิช (รักษาการ 1 ต.ค.61 – 2 ม.ค.62) 
อาจารย์ภูษิต  รัตนภานพ (3 ม.ค.62 – ปัจจุบัน) 

14. หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  
อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ ์(15 ก.พ.61 – ปัจจุบัน) 

15. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน   
1) ฝ่ายบริหาร : อาจารยไ์พบลูน์  จิรประเสริฐกูล (1 ส.ค.61 – ปัจจุบัน) 

  2) ฝ่ายกิจกรรมนักศกึษา : อาจารยพ์สุ  จารุศิริ (1 ส.ค.61 – 7 เม.ย.62) 
     อาจารย์สัญญา  สุขพูล (1 พ.ค.62 – ปัจจุบัน) 
  3) ฝ่ายวิชาการ : อาจารย์ปาริฉัตร  สุชาติกุลวิทย์ (1 ส.ค.61 – ปัจจุบัน) 
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16. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์  
  อาจารย์อนุชา  แสงสุขเอี่ยม (10 มิ.ย.59 – ปัจจุบัน)  

17. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์  
1) ฝ่ายบริหาร : อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ (1 มี.ค.60 – ปัจจุบัน) 
2) ฝ่ายกิจการนักศึกษา : อาจารย์ศรีนาฎ  ไพโรหกุล  (1 มี.ค.60 - ปัจจุบัน) 

18. รองหัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา   
1) ฝ่ายบริหาร : อาจารยอ์านุภาพ  จันทรัมพร (1 พ.ย.60 – ปัจจุบัน) 
2) ฝ่ายวิชาการ : อาจารย์อุณรุท  กสิกรกรรม (1 พ.ย.60 – ปัจจุบัน) 

19. รองหัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา   
1) ฝ่ายบริหารและวิชาการ : อาจารย์สิทธิโชค  ชัยวรรณ (1 ก.พ.59 – 10 ก.ค.60) 

  2) ฝ่ายกิจการนักศึกษา : อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว (2 ก.ย.56 – 10 ก.ค.60) 
20. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ   

  1) ฝ่ายบริหาร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ ์ ประพิศพงศ์วานิช (24 ม.ค.62 – ปัจจุบัน) 
   2) ฝ่ายวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา  สุเนต์ตา (24 ม.ค.62 – ปัจจุบัน) 
   3) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ : อาจารย์ไพลิน  ศิริพานิช (24 ม.ค.62 – ปัจจุบัน) 

21. รองหัวหน้าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  อาจารยเ์สรี  เทียนเจลี้ (9 มี.ค.61 – ปัจจุบัน) 
22. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ นางภาวนา  ใจประสาท (22 ม.ค.57 – ปัจจุบัน) 
23. หัวหน้างานบริหารและธุรการ นายวุฒิ  คงรักษา (25 ม.ค.34 – 27 เม.ย.62) 

 ผู้ช่วยเลขานุการคณะฝ่ายบริหารฯ นายวุฒิ  คงรักษา (28 เม.ย.62 – ปัจจุบัน) 
24. หัวหน้างานบริการการศึกษา นางภาวนา  ใจประสาท (รักษาการ 19 ธ.ค.59 – 27 เม.ย.62) 
25. หัวหน้างานคลังและพัสดุ  นางนภาพร  ทองทวี  (1 ต.ค.57 – 27 เม.ย.62) 

 ผู้ช่วยเลขานุการคณะฝ่ายคลังฯ นางนภาพร  ทองทวี (28 เม.ย.62 – ปัจจุบัน) 
26. หัวหน้างานบริหารพระราชวังสนามจันทร์   นางศุลีพร  สุวรรณโมลี (2 มิ.ย.53 – 27 เม.ย.62) 

 ผู้ช่วยเลขานุการคณะฝ่ายบริหารพระราชวังฯ    นางศุลีพร  สุวรรณโมลี (28 เม.ย.62 – ปัจจุบัน) 
27. หัวหน้างานแผนและส่งเสริมทางวิชาการ นางสาวมุกดา  จิตพรมมา (22 ส.ค.50 – 27 เม.ย.62) 

 ผู้ช่วยเลขานุการคณะฝ่ายแผนและส่งเสริมฯ นางสาวมุกดา  จิตพรมมา (28 เม.ย.62 – ปัจจุบัน) 
28. หัวหน้างานกิจการนักศึกษา นางมัญธรัตน์  จิตมาลีรัตน์ (2 มิ.ย.53 – 27 เม.ย.62) 

 ผู้ช่วยเลขานุการคณะฝ่ายกิจการฯ นางมัญธรัตน์  จิตมาลีรัตน์ (28 เม.ย.62 – ปัจจุบัน) 
 

5.  รายนามคณะกรรมการประจ าคณะวิชา 
คณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์  

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

1. ก าหนดทิศทาง และนโยบายของคณะให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนต่างๆ ของคณะฯ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาออกระเบียบและประกาศของคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ซึ่งไม่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
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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.  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
6.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน 
7.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์    
8.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   
9.  หัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา    
10.  หัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
11. หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ  
12. หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
13. อาจารย์นิรันดร์  ไกรฤกษ์  (25 ม.ค.60 – 24 ม.ค.62) 
13. ผูช้่วยศาสตราจารย์พยูร  โมสิกรัตน์ (25 ม.ค.62 – ปัจจุบัน) 
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 กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
14. ประจ าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน อาจารย์สัญญา  สุขพูล (5 ก.พ.61 – 24 ม.ค.62) 

อาจารย์ไพบูลน์  จิระประเสริฐกูล (25 ม.ค.62 – ปัจจุบัน) 
15. ประจ าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา  เข็มทอง (25 ม.ค.60 – 24 ม.ค.62) 

อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  พิทยะเมธี (25 ม.ค.62 – ปัจจุบัน) 
16. ประจ าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  นาควัชระ (25 ม.ค.60 – 24 ม.ค.62) 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ  บุญธรรมช่วย (25 ม.ค.62 – ปัจจุบัน) 
17. ประจ าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา อาจารย์สหเทพ  เทพบุรี (25 ม.ค.60 – 24 ม.ค.62) 
 รองศาสตราจารย์ประภากร  สุคนธมณี (25 ม.ค.62 – ปัจจุบัน) 
18. ประจ าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา (23 มิ.ย.60 – 24 ม.ค.62) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา (18 ก.พ.62 – ปัจจุบัน) 
19. ประจ าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  อาจารย์วรุษา  อุตระ (25 ม.ค.60 – 24 ม.ค.62) 

อาจารย์ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา (25 ม.ค.62 – ปัจจุบัน) 
 กรรมการประเภทผู้แทนสายสนับสนุน 
20. นางภาวนา  ใจประสาท  (25 ม.ค.60 – ปัจจุบัน) 
 ฝ่ายเลขานุการ 
21. เลขานุการฯ   นายวุฒิ  คงรักษา  (23 ม.ค.60 – ปัจจุบัน) 
22.  ผู้ช่วยเลขานุการฯ  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 
โดยในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง 

ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา ออกแบบเครื่องประดับ และออกแบบเครื่องแต่งกาย 
(โครงการพิเศษ) หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ 
ศิลปะการออกแบบ และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) การ
ออกแบบ (หลักสูตรใหม่) ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม) รวม 13 หลักสูตร 
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ตารางที่ 1.1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 

 
หลักสูตรคณะมัณฑนศิลป ์

ระดับ/ สาขาวิชา 
ผ่านมติ 
สภาฯ 

สกอ. 
รับทราบ 

ปีที ่
เร่ิมใช้ 

เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เปิดสอนใน
ปีการศึกษา 

2561 

ด าเนินการ 
ตามกรอบ

TQF 

ครบรอบ
ปรับปรุง

ในปี 2548 2558 

 ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ         

1 ศิลปะการออกแบบ (หลักสตูรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)   14 พ.ค.57 24 ต.ค.57 2557     2561 
2 การออกแบบ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560) 17 พ.ค.60 2 ก.พ.61 2560     2563 
3 ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 15 ส.ค.61 รอรับทราบ 2561   ต้น/ 2562  2564 
 ปริญญาโท  ศิลปมหาบณัฑิต            

1 การออกแบบผลติภณัฑ ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  12 ก.พ.57 3 ก.ย.57 2557     2561 

2 การออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   10 ส.ค.59 20 มิ.ย.60 2559     2562 

3 ศิลปะการออกแบบ (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  14 มี.ค.61 12 ก.ค.61 2561     2561 

 ปริญญาตรี  หลักสูตรศลิปบณัฑิต         

1 การออกแบบภายใน (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560)    14 มิ.ย.60 2 มี.ค.61 2560     2563 

2 การออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)    14 มิ.ย.60 16 พ.ย.60 2560     2563 

3 การออกแบบผลติภณัฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)    14 มิ.ย.60 16 พ.ย.60 2560     2563 

4 ประยุกตศิลปศึกษา (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560)     14 มิ.ย.60 16 พ.ย.60 2560     2563 

5 เครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560)    14 มิ.ย.60 16 พ.ย.60 2560     2563 

6 การออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)    14 มิ.ย.60 16 พ.ย.60 2560     2563 

7 การออกแบบเครื่องแต่งกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)    14 มิ.ย.60 2 ก.พ.61 2560     2563 
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9.2 ข้อมูลนักศึกษา   
คณะมัณฑนศิลป์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,317 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,171 

คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 87 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 59 คน ณ วันที่ 28 มกราคม 2562 (ซึ่ง
เป็นวันสุดท้ายของการเพ่ิม – ถอนรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาปลาย/ 2561 โดยกองบริหารงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 

ตารางที่ 1.2 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 

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

การออกแบบภายใน : ปกติ 70 67 69 69 8 283 
การออกแบบนิเทศศิลป ์: ปกติ 50 45 40 51 1 187 
การออกแบบผลติภณัฑ ์: ปกติ 34 32 35 37 - 138 
ประยุกตศิลปศึกษา : ปกติ 43 45 47 45 2 182 
เครื่องเคลือบดินเผา : ปกต ิ 21 23 24 27 3 98 
การออกแบบเครื่องประดับ : ปกติ 20 37 25 30 3 115 
การออกแบบเครื่องแต่งกาย : พิเศษ 37 47 37 41 6 168 

รวมปกติทุกชั้นป ี 238 249 240 259 17 1,003 
รวมพิเศษทุกชั้นป ี 37 47 37 41 6 168 

รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 275 296 277 300 23 1,171 
ที่มา : กองบริหารงานวิชาการ ณ วันท่ี 28 ม.ค.62 (วันสุดท้ายของการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ประจ าภาคปลาย/ 2561) 
 

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  7 2 1 5 2 6 1 17 
การออกแบบเครื่องประดับ : พิเศษ 3 - 10 - 17 - 30 
ศิลปะการออกแบบ : พิเศษ  1 17 - 22 - 1 - 40 

รวมปกติทุกชั้นป ี - - - - - - - 
รวมพิเศษทุกชั้นป ี 22 1 37 2 24 1 87 

รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 23 39 25 87 
ที่มา : กองบริหารงานวิชาการ ณ วันท่ี 28 ม.ค.62 (วันสุดท้ายของการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ประจ าภาคปลาย/ 2561) 
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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 13 - 13 - 1 7 5 - 39 
การออกแบบ : พิเศษ 10 1 9 - - - - - 20 
ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม : พิเศษ มีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศกึษาเป็นภาคต้น/ 2562 - 

รวมปกติทุกชั้นป ี - - - - - - - - - 
รวมพิเศษทุกชั้นป ี 23 1 22 - 1 7 5 - 59 
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 24 22 8 5 59 

ที่มา : กองบริหารงานวิชาการ ณ วันท่ี 28 ม.ค.62 (วันสุดท้ายของการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ประจ าภาคปลาย/ 2561) 
 
ตารางที่ 1.5 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต ศิลปมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต รวมท้ังสิ้น 

1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน 64 - - 64 
2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์ 52 - - 52 
3. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 41 11 - 52 
4. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 42 - - 42 
5. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 23 - - 23 
6. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 38 2 - 40 
7. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 47 - - 47 
8. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ - 13 6 19 

รวม 307 26 6 339 
ที่มา : ฐานข้อมูล  REG มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วันท่ี 25 ธ.ค.61 
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9.3 อาจารย์และบุคลากร  
ปีการศึกษา 2561 คณะมัณฑนศิลป์  มีจ านวนบุคลากรรวม 154 คน  จ าแนกเป็นสายวิชาการ  97 

คน และสายสนับสนุน 57 คน โดยมีคณาจารย์ที่เป็นข้าราชการ 10 คน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 85 คน 
และลูกจ้างชั่วคราว 2 คน  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนไม่มีข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 38 คน  
ลูกจ้างประจ า 7 คน  และลูกจ้างชั่วคราว 12 คน 
 
ตารางที่ 1.6 จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท 

บุคลากร 
(คน) 

ข้าราชการ 
พนักงาน
ประจ า 

พนักงาน
ชั่วคราว 

ลูกจ้างประ
จ า 

ลูกจ้างม.
ประจ า 

ลูกจ้าง ม.
ชั่วคราว 

รวม 

สายวิชาการ 10 81 4 - - 2 97 
สายสนับสนนุ - 30 8 5 2 12 57 

รวม 10 111 12 5 2 14 154 
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ตารางที่ 1.7 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 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 (1) 5 (1) - - - - - - - - 5 (1) 

2. การออกแบบ 6 (4) 6 (4) - - - - - - - - 6 (4) 
3. ศิลปะการออกแบบเชิง
วัฒนธรรม 

5 (4) 5 (4) - - - - - - - - 5 (4) 

ศิลปมหาบัณฑิต            
1. การออกแบบผลิตภณัฑ ์ 5 5 - - - - - - - - 5 

2. การออกแบบเครื่องประดับ 6 (1) 6 (1) - - - - - - - - 6 (1) 
3. ศิลปะการออกแบบ 5 5 - - - - - - - - 5 

ศิลปบัณฑิต            
1. การออกแบบภายใน 7 7 - - - - - - - - 7 
2. การออกแบบนิเทศศิลป ์ 5 5 - - - - - - - - 5 

3. การออกแบบผลิตภณัฑ ์ 4.5 4.5 - - - - - - - - 4.5 
4. ประยุกตศลิปศึกษา 5 5 - - - - - - - - 5 

5. เครื่องเคลือบดินเผา 5 5 - - - - - - - - 5 
6. การออกแบบเครื่องประดับ 5 5 - - - - - - - - 5 
7. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 5 5 - - - - - - - - 5 

หมายเหตุ : อาจารย์ประจ าบางท่าน (ทีไ่ม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสตูร) เป็นผูส้อนมากกว่า 1 หลักสตูร และข้ามสาขาวิชา คณะฯ จึงนับจ านวนการลาศึกษาต่อในตารางนี้เฉพาะกรณีเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสตูรเท่านั้น, ตัวเลขในวงเล็บ คือ จ านวนอาจารย์ที่เป็นผูร้ับผิดชอบหลักสตูรหนึ่ง และประจ าอีกหลักสตูรหนึ่งพร้อมกัน โดยยังคงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรนั้นๆ 
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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               
1. ออกแบบภายใน - 5 - - 2 - - - - - - - - 7 
 - 6 - - 1 - 1 - - - - - - 8 
2. ออกแบบนิเทศศิลป ์ - 2 1 - 1 1 - - - - - - - 5 
 - 2.5 - - 2 - - 1 - - - - - 5.5 
3. ออกแบบผลิตภณัฑ ์ - 3.5 - - 1 - - - - - - - - 4.5 
 - 1 1 - 1 - - - - - - - - 3 
4. ประยุกตศลิปศึกษา - 3 - - 1 - - 1 - - - - - 5 
 1 5 - - 1 - - 1 - - - - - 8 
5. เครื่องเคลือบดินเผา - 1 - - 4 - - - - - - - - 5 
 1 1 - - 2* - - - - - - - 1* 4 
6. ออกแบบเครื่องประดับ - 3 - - 1 1 - - - - - - - 5 
 - 2 - - - - - - - - - - - 2 
7. ออกแบบเครื่องแต่ง - 3 1 - 1 - - - - - - - - 5 
กาย - - - - - - - - - - - - - - 
ปริญญาโท               
8. ออกแบบผลิตภณัฑ ์ - - - - 2 2 - - 1 - - - - 5 
9. ออกแบบเครื่องประดับ - - 2 - - 3 (1) - - 1 - - - - 6 (1) 
10. ศิลปะการออกแบบ - - 1 - - 1 - 2 1 - - - - 5 
 - 1 - - - - - - - - - - - 1 
ปริญญาเอก               
11. ศิลปะการออกแบบ - - 1 (1) - - 1 1 - 1 - 1 - - 5 (1) 
 - - - - - 1 - - - - - - - 1 
12. การออกแบบ - - 2 (1) - - 2 (1) - - 2 (2) - - - - 6 (4) 
13. ศิลปะการออกแบบ
เชิงวัฒนธรรม 

  1   1 (1)  2 (2) 1 (1)     5 (4) 

รวมทุกหลักสูตร - 20.5 9 (2) - 13 12 (3) 1 5 (2) 7 (3) - 1 - - 68.5 (10) 

 2 18.5 1 - 7* 1 1 2 - - - - 1* 32.5 
รวมจ านวน (ไม่นับซ้ า)  27.5   22   8   1   58.5 

  21.5   8*   3   -   32.5 
รวมทั้งสิ้น  49   30   11   1   91 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลแตล่ะช่องมี 2 แถว แถวบนคืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (เฉพาะระดับปริญญาตรี) และ/หรืออาจารย์
ประจ าหลักสตูร (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) แถวล่างคืออาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสตูร ซึ่งยังเป็นผู้สอนในหลักสตูรนั้นๆ (ภาควิชา
ที่มีหลักสตูรปริญญาตร-ีบัณฑติศึกษา จะนับจ านวนอาจารย์ที่ไมส่ังกดัหลักสูตรใหห้ลักสูตรปริญญาตรี), * คุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ, ตัวเลขในวงเล็บ คือ จ านวนอาจารย์ทีเ่ป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรหนึ่ง และประจ าอีก
หลักสตูรหนึ่งพร้อมกัน โดยยังคงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตรนั้นๆ  
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10.  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได้รับจัดสรรเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน รวม
ทั้งสิ้น 23 โครงการ เป็นทุนจากภายใน 9 โครงการ เป็นเงิน 1,928,537.50 บาท ซึ่งมีอาจารย์รับทุน 6 คน 
เป็นทุนจากภายนอก 14 โครงการ เป็นเงิน 9,022,400 บาท ซึ่งมีอาจารย์รับทุน 9 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
10,950,937.50 บาท 
 คณะฯ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จ านวน 91 คน มีอาจารย์ลาศึกษา
ต่อ 1 คน และไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัย 
  
11. ด้านการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 

11.1 การจัดการเรียนการสอน 
11.2 การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างประเทศ 
11.3 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
11.4 การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

 
ตารางที่ 1.9 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมัณฑนศิลป์กับมหาวิทยาลัย/องค์กรต่างประเทศ 

ชื่อสถาบัน ประเทศ กิจกรรม 
The Estonian Academy of Art Estonia ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ สง่นักศึกษาระดับ

ปริญญาโทไปแลกเปลี่ยนที่สถาบัน The Estonian 
Academy of Art 

Tokoha University Japan - โครงการบูรณาการการศึกษาร่วมกับ Faculty of 
Art & Design, Tokoha University, Japan มี
วัตถุประสงค์ด้านบูรณาการการเรยีนการสอน ผ่าน
การแลกเปลี่ยนบุคลากรการศึกษา ได้ส่ง รศ.ดร.จิรา
ยุ พงส์วรุตม์ มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ศิลปะ
และการออกแบบเชิงวัฒนธรรม”ในรายวิชา 362 
203 Thai Art for Visual Communication 
Design I ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์
- โครงการประกวด Nika Design Section 2018 
ครั้งท่ี 4 ร่วมกับ Faculty of Art & Design, 
Tokoha University, Japan เพื่อเผยแพรผ่ลงานท่ี
โดดเด่นของคณาจารย์และนักศึกษาในรายวิชา 362 
209 Art Thesis, 362 228 Book Illustration, 
362 227 Children’s Book Illustration, 362 
245 Concept Art for Game & Animation, 362 
110 Illustration, 362 235 Character Design, 
362 236 2D-Animation, 362 245 Concept Art 
for Game & Animation โดยผลงานของผู้ได้รับ
รางวัล จะจดัแสดงนิทรรศการระดบันานาชาติ ณ 
Natioal Art Center Japan, Tokyo ระหว่างวันท่ี 
5-17 ก.ย.62 และจัดแสดงต่อเนื่องทั่วประเทศญี่ปุ่น 

Institut Seni Indonesia Yogyakarta Indonesia 

Accademia di belle Arti di Firenze Italy 

Tokyo University of Arts Japan 

Hongik University South Korea 

Namseoul University South Korea 

Seoul National University of Science and 
Technology 

South Korea 

The Korean National University of Arts South Korea 

National Taiwan University of Arts (NTUA) Taiwan 

Tunghai University Taiwan 
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 นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ องค์กร
วิชาชีพ ทั้งในและนอกเหนือจาก MOU ได้แก่ 

- ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์, ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต และ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ 
สิริเวสมาศ และนักศึกษาจ านวน 21 คน ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมน าเสนอผลงานที่ Swinburne University และ Royal Melbourne Institute of 
Technology University ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 26 ต.ค.- 2 พ.ย.61 

- รศ.สน สีมาตรัง, รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี และนักศึกษาจ านวน 2 คน ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมเผยแพร่ผลงานวิชาการในงาน INDIA 2018 “Insight 
2018: Design Research ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย.61 ณ National institute of Design (NID), 
Ahmedabad, Gujtarat, India 

- ผศ.ศุภกา ปาลเปรม, ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา, อ.ศิรัมภา จุลนวล และนักศึกษาร่วมงาน International 
Ceramic Exhibition and Workshop Korean Traditional Culture Experience 2018 ระหว่างวันที่ 6-
12 พ.ย.61 ณ CheongMa Ceramic Studio, MunGyeong, Seoul,Korea 

- คณาจารย์ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายศึกษา เข้าเยี่ยมชมดูงาน ภายใต้โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่างภาควิชาฯ กับ Accademia Santa Giulia, Brescia, Italy ระหว่างวันที่ 19-24 พ.ย.61 

- ผศ.ชานนท์ ไกรรส เป็นศิลปินรับเชิญในงาน Thailand Glass Art Festival 2018 ระหว่างวันที่ 22 
พ.ย.- 6 ธ.ค.61 ณ บริษัท บางกอกกลาส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี 

- คณาจารยประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ไปทัศนศึกษาดูงาน Thailand 
Biennale Krabi 2018 : Edge of the Wonder Land ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ.62 ณ จังหวัดกระบี่ 

- ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ ร่วมงาน 6th International Art and Design Workshop 2019 'Thai 
Contemporary Art' ระหว่างวันที่ 1-4 มี.ค.62 ณ หอศิลป์แนวตั้ง คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือน าไปติดตั้งรอบบริเวณสถานีรถไฟของเมืองเกวซอล 
เกาหลีใต ้และน าเสนอผลงานร่วมกับศิลปินอีก 18 ท่านจาก 10 ประเทศในงาน The 6th International 
Harmony Ceramic festival Korea ระหว่างวันที่ 10-20 เม.ย.62 

- โครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานคณาจารย์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Kookmin University ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.- 4 พ.ค.62 ณ  
Chohyung Gallery, College of Art & Design, Kookmin University, Seoul,Korea 

- ผศ.ดร.วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ ไปน าเสนอบทความวิชาการ “ Changing the World through arts and  
humanities” ตามโครงการ “ICON ARTies International Conference on Interdisplinary Arts and 
Humanities ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ค.62 จัดโดย Institut Seni Yogyakarta, Indonesia และมีนักศึกษาได้รับ
คัดเลือกให้ไปเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการครั้งนี้จ านวน 9 คน และในการประชุมวิชาการ 
“Creative Arts 2019 Conference” จ านวน 1 คน 

- อ.ธาตรี เมืองแก้ว เป็นที่ปรึกษาในการจัดงาน The 1st Chiang Mai Internation Art and Culture 
Symposium 2019 (CMIS) Workshop ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.- 5 ส.ค.62 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

- อ.นัชชา สวสัดิชัย ไปน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในนิทรรศการ Prototypes & Experiment ครั้งที่ 11 
ณ Aram Gallery กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 18 ก.ค.- 22 ส.ค.62 



 

 

28 
 

- อ.สลิล สมัครพงศ ์และ อ.ศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ ระดับนานาชาติ “10th AIDIA International Student 
Workshop in Cebu” ร่วมกับสมาคมสถาบันการศึกษาการออกแบบภายในแห่งเอเชีย (AIDIA) สนับสนุนโดย
สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.- 4 ส.ค.62 ณ เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 

 
12.  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
 ในปีการศึกษา 2561 คณะมัณฑนศิลป์ ด าเนินโครงการด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม มีการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาทางวิชาการ นิทรรศการ เป็นที่ปรึกษา ความร่วมมือทางวิชาการ/ วิชาชีพ
จ านวน 18 โครงการ โดยมีผู้เข้ารับบริการรวม 2,704 คน  มีแหล่งทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 2 
โครงการ  งบประมาณรวม 1,520,000 บาท โครงการจากเงินรายได้จ านวน 9 โครงการ  งบประมาณรวม 
1,550,000 บาท โครงการจากแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกจ านวน 6 โครงการ  งบประมาณรวม 2,955,000 
บาท  โดยมีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก 2 แหล่งทุน จ านวน 1 โครงการ (งบประมาณแผ่นดิน 270,000 
บาท + งบภายนอก 330,000 บาท) เป็นเงิน 600,000 บาท  สรุปงบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,625,000 บาท 
โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2,704 คน 
 
ตารางที่ 1.10  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัยในปีการศึกษา 2560 

การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวนโครงการ 

1. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการ  ทั้งหมด 18 
2. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 10 
3. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจยั 2 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรยีนการสอนและกับการวิจัย 6 

 
13.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ในปีการศึกษา 2561 คณะมัณฑนศิลป์ ได้จัดกิจกรรมตามประเพณี โครงการเพ่ือการอนุรักษ์ สืบสาน  
พัฒนามาตรฐาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นรากฐานองค์ความรู้สู่ระดับสากล เสริมสร้างจิตส านึกแก่
คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไปในรูปแบบต่างๆ เช่น งานเชิดชูเกียรติคุณอาจารย์
อาวุโส ศิษย์เก่าผู้เป็นแบบอย่างที่ดี นิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปะและการออกแบบสู่ชุมชน โครงการความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย กิจกรรมแลกเปลี่ยน-รวบรวมองคค์วามรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
 คณะฯ ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวม 15 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,796,598 
บาท จ าแนกเป็นโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน 1 โครงการ 1,500,000 บาท โครงการจากเงินรายได้ 9 
โครงการ งบประมาณรวม 1,565,619 บาท และเป็นโครงการจากเงินสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน 4 โครงการ
งบประมาณรวม 47,603 บาท  โดยมีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก 2 แหล่งทุน จ านวน 1 โครงการ (เงิน
รายได้ 86,000 บาท + งบภายนอก 597,376 บาท) เป็นเงิน 683,376 บาท  สรุปงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
3,796,598 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2,201 คน   
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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  

2562 14,338,300.00 62,286,162.54 6,201,028.10 82,825,490.64 
2561 30,397,500.00 70,830,600.00 13,742,233.31 114,970,333.31 
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 

 
ตารางที่ 1.12 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

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

ยอดรายรับ 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 

7,725,482.55 
 

 
2. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว   
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน 

 

17,914,826.19 

 

 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,742,620,18  
5. ห ม ว ด ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์  ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง 

3,467,288.42  

6. หมวดเงินอุดหนุน     
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ     
8.  งบด าเนินการ (3+4)  19,657,446.37   
9.  งบลงทุน (3+4+5)  23,124,754.79   

รวม 62,286,162.54 30,850,217.34 31,435,945.20 49.53 
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ตารางที่ 1.13 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ าแนกตามงาน 

รายการ รายรับ (บาท) 
รายจ่าย 

รวมรายจ่าย
ทั้งหมด (บาท) 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย เงินเดือน งบด าเนิน การ 
สาธารณูป 

โภค 
ครุภณัฑ ์

งาน บริหารทั่วไป 4,095,821.25 4,836,413.47 1,570,295.14 1,324,399.29 104,490 7,835,597.90 +91.31 
งาน จัดการศึกษา 12,356,187.20 2,889,069.08 10,092,831.71 106,520 43,573.95 13,131,994.74 +6.28 
งาน ทุนการศึกษา        
งาน กิจกรรมนักศึกษา -  230,168   230,168 - 
งาน พัฒนาบุคลากร        
งาน วิจยัพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

122,515  153,400   153,400 +25.21 

งาน บริการวิชาการ 
แก่ชุมชน 

       

งาน บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

-  44,603   44,603 - 

งาน ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-  37,380   37,380 - 

ภารกิจเชิงนโยบาย 31,314,300  4,425,722.64 311,700.89 3,319,224.47 8,056,648 25.73 
เงินสะสม 14,397,339.09  1,360,425.70   1,360,425.70 9.45 

รวม 62,286,162.54 7,725,482.55 17,914,826.19 1,742,620.18 3,467,288.42 30,850,217.34 49.53 

 
14.2 การพัฒนาบุคลากร 
คณะฯ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา และธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมี

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

 ออกแบบภายใน     
1. ผศ.เอกพงษ์  ตรี

ตรง 
ปริญญาโท 
การออกแบบ 

คณะศลิปะการออกแบบ 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

ส าเรจ็การศึกษา
เมื่อ 31 ส.ค.61 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

2. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะ
ประเสริฐ 

ปริญญาเอก 
การออกแบบ 

คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

26 ส.ค.60 - 22 
ส.ค.63 

เงินรายได้คณะฯ 

3. อ.ศุภสุมนญ์  
โสภาจิตต์วัฒนะ 

ระดับปริญญาเอก 
Design and Media 
Technology 

Iwate University จังหวัดอิวา
เตะ ญี่ปุ่น 

ปีการศึกษา 
2562 - 2564 

ส่วนตัว 

4. อ.พสุ  จารุศิร ิ ระดับปริญญาเอก 
Design and Media 
Technology 

Iwate University จังหวัดอิวา
เตะ ญี่ปุ่น 

ปีการศึกษา 
2562 - 2564 

ส่วนตัว 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปีท่ีลา แหล่งทุน 
5. อ.ประธาน  เลิศงาม ระดับปริญญาเอก 

สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 
2561 - 2563 

ส่วนตัว 

 ประยุกตศิลปศึกษา     
1. อ.บวรรัตน์  คมเวช ปริญญาโท 

ศาสนาเปรียบเทียบ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย 

6 ม.ค.59 - 
10 ม.ค.63 

ส่วนตัว 

2. อ.อานุภาพ  จันทรัม
พร 

ปริญญาเอก 
ศิลปะการออกแบบ
เชิงวัฒนธรรม 

คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ปีการศึกษา 
2562 - 2564 

เงินรายได้คณะฯ 

 เครื่องเคลือบดินเผา     
1. ผศ.ชานนท์  ไกรรส ปริญญาเอก 

Glass Plastic Art 
Namseoul University 
สาธารณรัฐเกาหลีใต ้

1 ก.พ.59 - 1 
ก.พ.62 

ส่วนตัว/ กองทุน
วิจัยสร้างสรรค์ฯ 

2. อ.ธาตรี  เมืองแก้ว ปริญญาเอก 
ศิลปะการออกแบบ 

คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

21 ส.ค.60 - 24 
ส.ค.63 

ส่วนตัว/ เงินรายได้
คณะฯ 

 ออกแบบเครื่องประดบั    
1. อ.อรอุมา  วิชัยกุล ปริญญาเอก 

การออกแบบ 
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

26 ส.ค.60 - 22 
ส.ค.63 

เงินรายได้คณะฯ 

 ออกแบบเครื่องแต่งกาย    
1. น.ส.พิชญา  ติ๊บ

ลังกา 
ปริญญาโท 
ออกแบบ
เครื่องประดับ 

คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

7 ธ.ค.61 - 6 
ธ.ค.62 

ส่วนตัว 

 ส่วนกลางคณะฯ     
1. อ.วรุษา  อุตระ ปริญญาเอก 

ศิลปะการออกแบบ
เชิงวัฒนธรรม 

คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ปีการศึกษา 
2562 - 2564 

เงินรายได้คณะฯ 

 ส านักงานคณบด ี     
1. น.ส.ปวีณา  

พัฒนศิริ 
ปริญญาโท 
บริหารธรุกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 
2562 - 2564 

ส่วนตัว 

 
ตารางท่ี 1.15 บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ 

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

1. อ.ดร.ธนาทร  เจยีรกุล 
(คณบดี) 

โครงการอบรมเรื่อง 
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความส าเรจ็ด้วย
เกณฑ์ EdPEx 

7-8 ก.พ.
62 

หอประชุมช้ัน 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสริินทร 
(องค์การมหาชน) 

  

  โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพส าหรับผู้บริหาร 
หลักสตูร Introduction 
to Thailand Quality 
Award (TQA) - Lecture 
(ลงวันท่ี 15 ก.ค.62) 

17 ก.ย.62 ห้องประชุมนริศรานุวัติ
วงศ์ ช้ัน 4 ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน   
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
 ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน      

1. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ โครงการเชิงปฏิบตัิการ
ส าหรับบคุลากรผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว
และการบริการ เพื่อ
ยกระดับศักยภาพการ
ท่องเที่ยวทุกมิติ 

8-10 พ.ค.
62 
 

มรภ.สวนดสุิต   

  โครงการอบรมเรื่อง 
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความส าเรจ็ด้วย
เกณฑ์ EdPEx 

7-8 ก.พ.
62  

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร 
(องค์กรมหาชน) 

  

  โครงการอบรม เรื่อง การ
บริหารหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
เพื่อเผยแพร่ (Thai 
Qualification Register : 
TQR) และรับรอง
มาตรฐานตามเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพภายใน
ระดับหลักสตูร รุ่นที่ 6  

4-5 เม.ย.
62 

ห้องภาณุมาศ ช้ัน 10 
โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

  

  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA 
Implementation and 
Gap Analysis 

7 พ.ค.62 ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต ช้ัน 4 อาคารโสม 
สวลี คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการจดัการ
เรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปการเรียนรูต้ามแนว 
Outcome-baseed 
education 

19-20 
ม.ค.62 

ห้องประชุม ดร.ทัศนีย์ 
ไผทฉันท์ ช้ัน 3 อาคาร
โสมสวลี คณะ
ศึกษาศาสตร์  พระราชวัง
สนามจันทร ์

  

  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

31 ม.ค.62 ห้องประชุมนริศรานุวัติ
วงศ์ ช้ัน 4 ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน   

  

  โครงการอบรมเรื่อง 
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความส าเรจ็ด้วย
เกณฑ์ EdPEx 

7-8 ก.พ.
62 

หอประชุมช้ัน 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสริินทร 
(องค์การมหาชน) 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
  โครงการอบรม เรื่อง การ

บริหารหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เพื่อการเผยแพร่ (Thai 
Qualification Register : 
TQR) และรับรอง
มาตรฐานตามเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพภายใน
ระดับหลักสตูร รุ่นที่ 6 

4-5 เม.ย.
62 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

  

  ประชุมสมัมนาเรื่อง เกณฑ์
การจัดการศึกษาและ
เกณฑ์การตรวจประเมิน
การจัดการศึกษานอก
สถานท่ีตั้ง และสรุปผลการ
ตรวจประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 
พ.ศ.2555 - 2561 

16 พ.ค.62 ห้องประชุมแคทลียา 
โรงแรมรามาร์เดน 
กรุงเทพฯ  

  

  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสตูรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 2 

7 พ.ค.62 หอประชุม ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบฯ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

2. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร โครงการสัมมนาการ
เผยแพรผ่ลงาน 
ด้านการออกแบบของ
คณาจารย์และนักศึกษา  
หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ  
สาขานวัตกรรมการ
ออกแบบและการจดัการ
โรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย ์

10-16 
ต.ค.61 

Pine Bay Hotel 
Kusadasi 
ประเทศตุรกี   

  

3. อ.กศิตินทร  ชุมวรานนท์ โครงการอบรมเรื่อง 
“EdPEx Criteria คณะ
วิชา/หน่วยงาน   
 

5-6 มิ.ย.
62 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต ช้ัน 4 อาคารโสมส
วลี คณะศึกษาศาสตร์  
ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรม 
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

4. อ.สัญญา  สุขพูล โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสตูรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1 

18 ธ.ค.61 ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

5. อ.ภาคย์ธิร์วัฒน์  บุญม ี ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน 19 พ.ค.-5 ประเทศอิตาลี, ฝรั่งเศส,   
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
ความรู ้ มิ.ย.62 สวิซเซอร์แลน 

6. อ.พสุ  จารุศิร ิ โครงการ BKKDW 2019 
Talk & Workshop 
กิจกรรมเติมความรู้และ
แรงบนัดาลใจ จากนัก
สร้างสรรค์ของไทย  
และต่างประเทศ 

26 ม.ค.– 
3 ก.พ.62 

TCDC ( Thailand 
creative & design 
center ) ในงาน 
Bangkok Design week 
2019 Fusing Forward 
ผสานสร้างสู่อนาคต 

  

7. อ.ศุภสุมนญ์  โสภาจิตต์วัฒนะ โครงการ BKKDW 2019 
Talk & Workshop 
กิจกรรมเติมความรู้และ
แรงบนัดาลใจ จากนัก
สร้างสรรค์ของไทย  
และต่างประเทศ 

26 ม.ค.– 
3 ก.พ.62 

TCDC ( Thailand 
creative & design 
center ) ในงาน 
Bangkok Design week 
2019 Fusing Forward 
ผสานสร้างสู่อนาคต 

  

8. อ.ประธาน  เลิศงาม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้

19 พ.ค.-5 
มิ.ย.62 

ประเทศอิตาลี, ฝรั่งเศส, 
สวิซเซอร์แลน 

  

9. น.ส.วิไลศรี  ช านาญกิจ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ือ
การปฏิบัติงานจากงาน
ประจ าเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน” 

5-9 พ.ย.
61 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์      
1. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน โครงการอบรมเรื่อง 

EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความส าเรจ็ด้วย
เกณฑ์ EdPEx 

7-8 ก.พ.
62 

หอประชุมช้ัน 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสริินทร 
(องค์การมหาชน) 

  

  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสตูรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 2 

7 พ.ค.62 หอประชุม ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบฯ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  โครงการฝึกอบรมผู้
ประเมิน “Refresh 
Assessors & New AUN-
QA Assessors” 
มหาวิทยาลยัศิลปากร รุ่น
ที่ 2 

19-21 
มิ.ย.62 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

2. ผศ.สุพิชญา  เขม็ทอง โครงการอบรมเรื่อง 
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความส าเรจ็ด้วย
เกณฑ์ EdPEx 

7-8 ก.พ.
62 

หอประชุมช้ัน 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสริินทร 
(องค์การมหาชน) 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
  โครงการฝึกอบรมรางวัล

คุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 
2562 

21-23 
ส.ค.62 

สกอ.   

  โครงการฝึกอบรมผู้
ประเมิน “Refresh 
Assessors & New AUN-
QA Assessors” 
มหาวิทยาลยัศิลปากร รุ่น
ที่ 2 

19-21 
มิ.ย.62 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

3. อ.คณิตา  มีชูบท โครงการอบรมเรื่อง 
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความส าเรจ็ด้วย
เกณฑ์ EdPEx 

7-8 ก.พ.
62 

หอประชุมช้ัน 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสริินทร 
(องค์การมหาชน) 

  

 ภาควิชาออกแบบผลติภณัฑ ์      
1 อ.ตรีชฎา  โชติรตันาภินันท์ โครงการอบรมผูต้รวจ

ประเมินคุณภาพระดับ
หลักสตูรตามเกณฑ์ AUN-
QA มศก.รุ่นท่ี 1  

4-6 ก.ค.
61  

ม.ศิลปากร 
(ประกาศรายชื่อในปี
การศึกษา 2561) 

  

  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสตูรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1 

18 ธ.ค.61 ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

 ภาควิชาประยุกตศลิปศึกษา      
1. รศ.ประภากร  สุคนธมณ ี โครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หัวข้อ “การ
เขียนโครงร่างองค์กร 
(OP)” ครั้งท่ี 3 

6-7 ส.ค.
61 

ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 
50 ปี ม.ศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  กิจกรรมการวิพากษ์โครง
ร่างองค์กร (OP) คณะน า
ร่อง 

13 ก.ย.61 ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 
50 ปี ม.ศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  โครงการอบรมเกณฑ์ 
EdPEx ส าหรับผู้บริหาร
สถาบันและคณะวิชา/ 
หน่วยงาน 

19-20 
พ.ย.61 

เดอะรเีจนท์ ชะอ าบีช รี
สอร์ท จ.เพชรบุร ี

  

  โครงการฝึกอบรมรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 
2562 

21-23 
ส.ค.62 

สกอ.   

  โครงการฝึกอบรมผู้
ประเมิน “Refresh 
Assessors & New AUN-
QA Assessors” 

19-21 
มิ.ย.62 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
มหาวิทยาลยัศิลปากร รุ่น
ที่ 2 

2. อ.เสาวลักษณ์  กบิลสิงห ์ โครงการอบรมเรื่อง 
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความส าเรจ็ด้วย
เกณฑ์ EdPEx 

7-8 ก.พ.
62 

หอประชุมช้ัน 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสริินทร 
(องค์การมหาชน) 

  

3. อ.นัจ  พงษ์หาญยุทธ โครงการจดัอบรมหลักสูตร
ระบบบรหิารคณุภาพ
การศึกษา ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2562 หลักสูตร 
AUN-QA 
Implementation & Gap 
Analysis และหลักสตูร 
OBE ส าหรับผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

31 พ.ค.- 
1 มิ.ย.62 
 
20 - 21 
ก.ย.62 

โรงแรม ดเิอ็มเมอรัล รัช
ดา 
 
โรงแรม อัมรา 

  

4. นส.พรพรรณ  แก้วประเสริฐ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ือ
การปฏิบัติงานจากงาน
ประจ าเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน” 

5-9 พ.ย.
61 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  โครงการจดัอบรมหลักสูตร
ระบบบรหิารคณุภาพ
การศึกษา ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2562 หลักสูตร 
AUN-QA 
Implementation & Gap 
Analysis และหลักสตูร 
OBE ส าหรับผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

31 พ.ค.- 
1 มิ.ย.62 
 
20 - 21 
ก.ย.62 

โรงแรม ดเิอ็มเมอรัล รัช
ดา 
 
โรงแรม อัมรา 

  

  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสตูรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 2 

7 พ.ค.62 หอประชุม ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบฯ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

 ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา      
1. คณาจารย์ภาควิชาเครื่องเคลือบ

ดินเผา 
Silpakorn Clay 
Works Phetchaburi 
International Raku 
Sculpture 2019 

10-23 
ก.พ.62 

ม.ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบรุ ี
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
THAILAND 

2. ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม นิทรรศการแสดงผลงาน 
และเสวนาองค์ความรูด้้าน
ศิลปะร่วมสมัยสานสัมพันธ์
สายใยสองแผ่น ดิน ไทย-
ลาว  

18-20 
ก.ค.61 

ศูนย์การค้าไอเต็ก (Itecc) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

  

3. ผศ.กรธนา  กองสุข โครงการอบรมจรยิธรรม 
ในการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

18 มี.ค.62 อาคาร 50ปี คณะอักษร
ศาสตร ์

  

  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสตูรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1 

17-18 
ธ.ค.61 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  โครงการอบรมเรื่อง 
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความส าเรจ็ด้วย
เกณฑ์ EdPEx 

7-8 ก.พ.
62 

หอประชุมช้ัน 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสริินทร 
(องค์การมหาชน) 

  

  โครงการฝึกอบรมผู้
ประเมิน “Refresh 
Assessors & New AUN-
QA Assessors” 
มหาวิทยาลยัศิลปากร รุ่น
ที่ 2 

19-21 
มิ.ย.62 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

4. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ นักกีฬาฟุตซอล ในการ
แข่งขันกีฬาบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งท่ี 38 
“ขุนเลเกมส์” 

23-31 
พ.ค.62 

มรภ.สุราษฎร์ธาน/ี 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

  

5. อ.สิทธิโชค  ชัยวรรณ โครงการอบรมเรื่อง 
EdPEx Criteria คณะ
วิชา/ หน่วยงาน 

5-6 มิ.ย.
และ 19-
20 ส.ค.62 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

6. อ.ศิรัมภา  จลุนวล นิทรรศการแสดงผลงาน 
และเสวนาองค์ความรูด้้าน
ศิลปะร่วมสมัยสานสัมพันธ์
สายใยสองแผ่น ดิน ไทย-
ลาว  

18-20 
ก.ค.61 

ศูนย์การค้าไอเต็ก (Itecc) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

  

  การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิศิลปากรวจิัย 
ครั้งท่ี 5 

12-13 ก. 
ค.62 

ม.ขอนแก่น   

 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ      
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
1. อ.ภูษิต  รัตนภานพ โครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสตูรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 2 

7 พ.ค.62 หอประชุม ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบฯ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  โครงการฝึกอบรมผู้
ประเมิน “Refresh 
Assessors & New AUN-
QA Assessors” 
มหาวิทยาลยัศิลปากร รุ่น
ที่ 2 

19-21 
มิ.ย.62 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

2. อ.ดร.ยอดขวญั  สวัสด ี โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ “การ
เขียนโครงร่างองค์กร 
(OP)” ครั้งท่ี 3 

6-7 ส.ค.
61 

ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 
50 ปี ม.ศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  กิจกรรมการวิพากษ์โครง
ร่างองค์กร (OP) คณะน า
ร่อง 

13 ก.ย.61 ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 
50 ปี ม.ศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

 ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย      
1. อ.ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ โครงการอบรมเรื่อง 

EdPEx Criteria คณะ
วิชา/ หน่วยงาน 

5-6 มิ.ย.
และ 19-
20 ส.ค.62 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

2. อ.เสรี  เทียนเจลี ้ โครงการอบรมเรื่อง 
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความส าเรจ็ด้วย
เกณฑ์ EdPEx 

7-8 ก.พ.
62 

หอประชุมช้ัน 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสริินทร 
(องค์การมหาชน) 

  

3 อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา โครงการจดัอบรมหลักสูตร
ระบบบรหิารคณุภาพ
การศึกษา ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2562 หลักสูตร 
OBE ส าหรับผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

20 - 21 
ก.ย.62 

โรงแรม อัมรา   

4. นส.ณัชชา  แสงสุวรรณภัทร โครงการอบรมเรื่อง 
EdPEx Criteria คณะ
วิชา/ หน่วยงาน 

5-6 มิ.ย.
62 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  เทคนิคการจดัท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน” 

27-29 
พ.ค.62 

ม.ศิลปากร   

  การบริหารโครงการ 19-21 
มิ.ย.62 

ม.ศิลปากร   
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
  โครงการจดัอบรมหลักสูตร

ระบบบรหิารคณุภาพ
การศึกษา ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2562 หลักสูตร 
OBE ส าหรับผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

20 - 21 
ก.ย.62 

โรงแรม อัมรา   

  โครงการอบรมเรื่อง 
EdPEx Criteria คณะ
วิชา/ หน่วยงาน 

5-6 มิ.ย.
และ 19-
20 ส.ค.62 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

 ส่วนกลางคณะฯ      
1. คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตร

ศิลปมหาบณัฑติ  สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการออกแบบ
ต่างประเทศ ศึกษาดูงาน
มรดกโลก และ
สถาปัตยกรรมตะวันออก 

17-22 
ต.ค.61 

กรุงปักกิ่ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  

2. คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตร
ศิลปมหาบณัฑติ  สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการออกแบบ
ต่างประเทศ 

14-19 
พ.ค.62 

ประเทศญี่ปุ่น   

3. คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบ 

โครงการสัมมนาศึกษาดู
งาน 

26-29 
พ.ค.2 

เมืองเฉินตู   
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  

4. คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการ
ออกแบบ 

โครงการทัศนศึกษา ณ 
ประเทศรัสเชีย 

ต.ค.61 ประเทศรัสเชีย   

5. รศ.สน  สมีาตรัง โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสตูรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1 

18 ธ.ค.61 ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

6. นางมาลินี  วิกรานต ์ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสตูรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1 

18 ธ.ค.61 ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

7. ผศ.ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกลุ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสตูรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1 

17 ธ.ค.61 ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

8. อ.วรุษา  อุตระ  โครงการอบรมเกณฑ์ 
EdPEx ส าหรับผู้บริหาร
สถาบันและคณะวิชา/ 
หน่วยงาน 

19-20 
พ.ย.61 

เดอะรเีจนท์ ชะอ าบีช รี
สอร์ท จ.เพชรบุร ี

  



 

 

40 
 

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

ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสตูรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1 

17-18 
ธ.ค.61 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  โครงการอบรมเรื่อง 
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความส าเรจ็ด้วย
เกณฑ์ EdPEx 

7-8 ก.พ.
62 

หอประชุมช้ัน 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสริินทร 
(องค์การมหาชน) 

  

  โครงการฝึกอบรมผู้
ประเมิน “Refresh 
Assessors & New AUN-
QA Assessors” 
มหาวิทยาลยัศิลปากร รุ่น
ที่ 2 

19-21 
มิ.ย.62 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

 ส านักงานคณบด ี      
1. นางภาวนา  ใจประสาท โครงการอบรมเรื่อง 

EdPEx Criteria คณะ
วิชา/ หน่วยงาน 

5-6 มิ.ย.
62 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

2. นส.นันทนา  แซ่ล ี โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ “การ
เขียนโครงร่างองค์กร 
(OP)” ครั้งท่ี 3 

6-7 ส.ค.
61 

ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 
50 ปี ม.ศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  กิจกรรมการวิพากษ์โครง
ร่างองค์กร (OP) คณะน า
ร่อง 

13 ก.ย.61 ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 
50 ปี ม.ศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ือ
การปฏิบัติงานจากงาน
ประจ าเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน” 

5-9 พ.ย.
61 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  โครงการอบรมเกณฑ์ 
EdPEx ส าหรับผู้บริหาร
สถาบันและคณะวิชา/ 
หน่วยงาน 

19-20 
พ.ย.61 

เดอะรเีจนท์ ชะอ าบีช รี
สอร์ท จ.เพชรบุร ี

  

  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสตูรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1 

17-18 
ธ.ค.61 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  โครงการอบรมเรื่อง 7-8 ก.พ. หอประชุมช้ัน 4 ศูนย์   
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความส าเรจ็ด้วย
เกณฑ์ EdPEx 

62 มานุษยวิทยาสริินทร 
(องค์การมหาชน) 

  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสตูรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 2 

7 พ.ค.62 หอประชุม ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบฯ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

  โครงการฝึกอบรมผู้
ประเมิน “Refresh 
Assessors & New AUN-
QA Assessors” 
มหาวิทยาลยัศิลปากร รุ่น
ที่ 2 

19-21 
มิ.ย.62 

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

3. น.ส.จุฑามาศ  ฐิติสโรช โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ือ
การปฏิบัติงานจากงาน
ประจ าเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน” 

5-9 พ.ย.
61 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

4. น.ส.เบญจรตัน์  บุญศรีงาม โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ือ
การปฏิบัติงานจากงาน
ประจ าเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน” 

5-9 พ.ย.
61 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

5. น.ส.ปวีณา  พัฒนศิร ิ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ือ
การปฏิบัติงานจากงาน
ประจ าเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน” 

5-9 พ.ย.
61 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

6. น.ส.ปิยวรรณ  เพลินจิตต ์ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ือ
การปฏิบัติงานจากงาน
ประจ าเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน” 

5-9 พ.ย.
61 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

7. น.ส.สุธาสินี  วาจนะวินิจ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ือ
การปฏิบัติงานจากงาน
ประจ าเพื่อขอก าหนด

5-9 พ.ย.
61 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ใน ต่าง 
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน” 

8. นางอิญทิรา  ไลเ้ลิศ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ือ
การปฏิบัติงานจากงาน
ประจ าเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน” 

5-9 พ.ย.
61 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
พระราชวังสนามจันทร ์

  

9. นายยอดชาย  ชุ่มอินทร ์ นักกีฬาฟุตซอล ในการ
แข่งขันกีฬาบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งท่ี 38 
“ขุนเลเกมส์” 

23-31 
พ.ค.62 

มรภ.สุราษฎร์ธาน/ี 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

  

10. นายนฤพนธ์  ลิ่มมั่น นักกีฬาฟุตซอล ในการ
แข่งขันกีฬาบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งท่ี 38 
“ขุนเลเกมส์” 

23-31 
พ.ค.62 

มรภ.สุราษฎร์ธาน/ี 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

  

 
 
ตารางท่ี 1.16 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะมัณฑนศิลป/์ ภาควิชา 

ล าดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาคณะมณัฑนศลิป์ “AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis” 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

28-29 พ.ย.
61 

86 120,000 

2. โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ กู้ด
วิว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุร ี

คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรส านักงาน
คณบดี คณะฯ 

22-23 ธ.ค.
61 

  

3. โครงการอบรม การสร้างทรัพยส์ินทางปัญญา 
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งท่ี 1 ณ ห้องประชุมส านักงาน
คณบดี ช้ัน 2 

คณะจติรกรรม 
ประตมิากรรมภาพ
พิมพ์ ร่วมกับคณะ
มัณฑนศลิป ์

22 ม.ีค.62 20  

4. The art instructors’ art work exhibition 
and publication project, Under the 
academic collaboration between the 
Faculty of Decorative Arts Silpakorn 
University Thailand and the College of 
Design Kookmin University South 
Korea, 2019.  

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

21-23 พ.ค.
62 

63 233,619 

5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “แนว

คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรส านักงาน

10, 14-16 
ม.ิย.62 

33 170,000 
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ล าดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ทางการประเมิน KPI & Competency” ณ 
ปันธารา รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา 

คณบดี คณะฯ 

 
 
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 2561 ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง) 
และพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์  มีอาคาร 6 อาคาร คือ 
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  ซ่ึงในส่วนของคณะฯ ที่พระราชวังสนามจันทร์ สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.17  พ้ืนที่ใช้สอยอาคาร  คณะมัณฑนศิลป์  พระราชวังสนามจันทร์ 

การใช้งานพ้ืนท่ี 
พระราชวังสนามจันทร์ : ห้อง 

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

อาคารศิลป์ พรีะศรี 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  
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  
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การใช้งานพ้ืนท่ี 
พระราชวังสนามจันทร์ : ห้อง 

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

อาคารศิลป์ พรีะศรี 3 
พื้นที่รวม 15,430 ตร.ม. 

จ านวนห้อง พื้นที ่ จ านวนห้อง พื้นที ่
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 
2561 คณะฯ จึงด าเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2560 กล่าวคือ มีการน าผลที่ได้จากการประเมินฯ ในปีที่
ผ่านมา มาปรับปรุงกระบวนการ โดยการท างานร่วมกันของคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะท างานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา (ผู้แทนหลักสูตร) คณะท างานประสานงานด้านข้อมูลระดับคณะวิชา และเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร เพ่ือร่วมกันเตรียมการ วางแผน และติดตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจ โดยคณะฯ ได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับระบบ กลไก และนโยบายของมหาวิทยาลัย ท าให้คณะ
มัณฑนศิลป์ สามารถจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 1-5 และ 9 กรกฎาคม 
2562 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 
 
 
16. การน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ส าหรับในปีการศึกษา 2561 คณะมัณฑนศิลป์ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมิน
ตนเองและจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 มา
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1.18  การน าผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากคณะผู้

ประเมิน 
สิ่งที่คณะฯ ด าเนินการ/ 

ผลการด าเนินการ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ  
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการ
บริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

1. ควรจัดกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ของนักศึกษาให้มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการ 

1. คณะฯ ได้จัดกจิกรรมสนับสนุน AUN- QA คือ โครงการ
ประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคณะฯ มัณฑนศิลป์ 
“AUN-QA Implementation and Gap Analysis” เมื่อ 

ตัวบ่งช้ี 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญา

ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
คณะ มีการบูรณาการกิจกรรม

วันท่ี 28-29 พ.ย.61 ผู้เข้าร่วม 86 คน 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากคณะผู้

ประเมิน 
สิ่งที่คณะฯ ด าเนินการ/ 

ผลการด าเนินการ 
ตร ี ให้สัมพันธ์กับวิชาการ เพื่อน าไป

ประยุกต์ปรับปรุงเข้าสู่การเรยีน
การสอนและการวิจยั 

ตัวบ่งช้ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

2. ควรศึกษาแนวทางในการปรับ
หลักสตูรให้มีความยึดหยุ่น โดย
ผู้เรยีนสามารถเลือกรายวิชาที่
ตัวเองสนใจในสาขา/คณะวิชา
อื่นได ้

2. โครงการสมัมนาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ปี
การศึกษา 2562 : การวางแผนนโยบายด้านวิชาการเพื่อ
สร้างความสอดรับกับระบบประกนัคุณภาพการศึกษาระบบ
ใหม่ (AUN QA) เมื่อวันท่ี 11, 15 มิ.ย.62 ผู้เข้าร่วม 37 คน 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในฐานข้อมูลวารสาร TCI, ACI 
และระดับนานาชาต ิ

ในปีนี้คณะฯ มีการจดันิทรรศการระดับนานาชาติ เพื่อ
แสดงผลงานคณาจารย์ ร่วมกับสถาบันต่างประเทศ (เดิมทุก
ปีจัดภายในประเทศ) 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

1. ควรก าหนดกลุม่/ พ้ืนท่ี
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบแตล่ะ
โครงการ ระบุในแผนการ
ให้บริการทางวิชาการให้ชัดเจน 
พร้อมท้ังขยายความร่วมมือกับ
แหล่งทุนจากภายนอก เพื่อให้
สามารถเตรียมการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน
ยิ่งข้ึน 
2. ควรเผยแพร่/ ตดิตามผลการ
ให้บริการวิชาการจากกลุ่มและ
พื้นที่เป้าหมาย แล้วน าผลมาใช้
ในการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคม 
และเป็นข้อมลูในการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการ
ให้บริการวิชาการอย่างเป็น
ระบบ 

1. โครงการบริการวิชาการของคณะฯ ที่บูรณาการศาสตร์
แก่ชุมชน จ านวน 2 โครงการ ได้แก ่

1.1 โครงการเรียนรู้เส้นทางอารยธรรมลูกปัดโบราณ สู่
การสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม ณ ชุมชนลูกปัดโบราณ อ.
คลองท่อม, อ.เขาพนม จ.กระบี่ วันที่ 11-14 ก.พ.62 
ผู้เข้าร่วม 50 คน 

1.2 โครงการแสดงนิทรรศการเปิดกล่องเครื่องประดับ 61 
ในงานแสดงสินค้า Bangkok Jewelry & Watch Fairs ครั้ง
ที่  63 ณ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่  20 -24 ก.พ.62 
ผู้เข้าร่วม 50 คน 

1.3 โครงการ Design or Life #2 ณ รร.สอนคนตาบอด 
มกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา วันที่  30 มิ .ย.62 
ผู้เข้าร่วม 195 คน 

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

ควรด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมมณัฑนศลิป์กับ
สังคม 

คณะฯ จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการ
ศาสตร์และศิลป์ เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ 
จ านวน 2 โครงการ ได้แก ่
1) โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 
15 (Designer of the Year 2019) ณ กรมส่งเสริมการค้า
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากคณะผู้

ประเมิน 
สิ่งที่คณะฯ ด าเนินการ/ 

ผลการด าเนินการ 
ระหว่างประเทศ วันท่ี 8 มิ.ย.,20 ก.ค.62 ผู้เข้าร่วม 200 คน 
2) โครงการบูรณาการทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย
ด้านการออกแบบ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561 ณ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง วันที่ 23-26 
พ.ย.61 ผู้เข้าร่วม 71 คน 

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

1. พัฒนารายละเอียดแผนการ
จัดการความรู้และการบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ ห้ เ ป็ น ร ะ บ บ
ครอบคลุมทุกส่วนงาน 
2. การคิดค่าต้นทุนต่อหน่วย 
เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการบริหาร
จัดการงบประมาณการผลติ
บัณฑิตให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
การวางแผนอนาคตของการ
จัดการเรียนการสอน และการ
บริหารจดัการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. คณะฯ ด าเนินการตามแผนจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในแนวทาง/ 
ขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลัยแจ้ง 
2. คณะฯ น าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรไปใช้ในการ
พัฒนา โดยน าเข้าสู่วาระในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพื่อพิจารณาแนวทางบริหารงบประมาณส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบก ากับ
การประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

3.  ควรน าข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นของบุคลากรมา
ประกอบการพิจารณาในการ
ปรับปรุงระบบการท างาน เพื่อ
สร้างความเข้าใจร่วมกันในช่วง
การเปลี่ยนสถานภาพการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

3. คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรเขา้ร่วมโครงการอบรม
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ และเตรียมความพร้อมดังนี ้ 
3.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 17-18 ธ.ค.61 จัดโดย ม.
ศิลปากร คณะฯ ส่งผูเ้ข้าร่วม 8 คน 
3.2 โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ โดย 
ทปอ.ประจ าปี 2562 : AUN-QA Implementation and 
Gap Analysis วันท่ี 31 พ.ค.-1 มิ.ย.62 คณะฯ ส่งผู้เข้าร่วม 
3 คน 
3.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 จัดโดย ม.
ศิลปากร คณะฯ ส่งผูเ้ข้าร่วม 5 คน 
3.4 กิจกรรมวิพากษ์โครงร่างองค์กร (OP) คณะน าร่อง เมื่อ
วันท่ี 13 ก.ย.61 จัดโดย ม.ศิลปากร คณะฯ ส่งผูเ้ข้าร่วม 3 
คน 
3.5 โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx ส าหรับผู้บรหิารสถาบัน
และคณะวิชา/ หน่วยงาน เมื่อวันที่ 19-20 พ.ย.61 จัดโดย 
ม.ศิลปากร คณะฯ ส่งผู้เข้าร่วม 3 คน 
3.6 โครงการอบรมเรื่อง EdPEx Overview และการบริหาร
องค์กรให้ประสบความส าเรจ็ เมื่อวันท่ี 7-8 ก.พ.62 จัดโดย 
ม.ศิลปากร คณะฯ ส่งผู้เข้าร่วม 9 คน 
3.7 โครงการฝึกอบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูร ม.ศิลปากร รุ่นท่ี 1” SU AUN-QA Assessor 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากคณะผู้

ประเมิน 
สิ่งที่คณะฯ ด าเนินการ/ 

ผลการด าเนินการ 
: Apprentice – U เมื่อวันท่ี 4 – 6 ก.ค.61AUN-QA  จัด
โดย ม.ศลิปากร คณะฯ ส่งผูเ้ข้าร่วม 4 คน 
3.8 โครงการฝึกอบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
องค์กร ม.ศิลปากร รุ่นท่ี 1” SU EdPEx Internal Assessor 
เมื่อวันท่ี 23-25 พ.ค.,20 ก.ค.61 จัดโดย ม.ศิลปากร คณะฯ 
ส่งผู้เข้าร่วม 1 คน 
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บทที่ 2 
ส่วนสาระ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์  
เกณฑ์การประเมิน 
 คําเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ  
 

สูตรค านวณ 

คะแนนท่ีได๎ = 
ผลรวมของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได๎รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมํต๎อง
น าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบํงช้ีนี้ แตํต๎องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบํงช้ีนี้ให๎ครบถ๎วน 
 
ตารางที่ 1.1-1 ผลรวมของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

หลักสูตร ผลประเมิน 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 3.87 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2560 3.85 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 3.68 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 3.73 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 3.65 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 3.67 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 3.25 
ศิลปมหาบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2557 3.62 
ศิลปมหาบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 3.90 
ศิลปมหาบณัฑติ สาขาวิชาศลิปะการออกแบบ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 3.71 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2557 3.89 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบ หลักสตูรใหมํ พ.ศ.2560 3.30 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม หลักสตูรใหมํ พ.ศ.2561 4.58 

ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร 48.70 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 13 

คะแนนที่ได้ 3.75 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 3.55  เกณฑ์ประเมิน   :  3.55  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ระดับ 3.75  เกณฑ์ประเมิน   :  3.75  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 3.25  ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป    : ระดับ 3.25  เกณฑ์ประเมิน   :  3.25  คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :    
ในปีการศึกษา 2561 คณะมัณฑนศิลป์ ได๎เปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

ประกอบด๎วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย (โครงการพิเศษ), หลักสูตรระดับปริญญาโท ได๎แกํ 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ, และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก ได๎แกํ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรใหมํ) 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม (หลักสูตรใหมํ) รวม 13 หลักสูตร โดยได๎จัดให๎มีการประเมินคุณภาพฯ 
ระดับหลักสูตร ในระหวํางวันที่ 1-5 และ 9 กรกฎาคม 2562 สอดคล๎องตามปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.1-1 การด าเนินงานประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 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. การออกแบบเครื่องแตํงกาย 
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 
มศ 1.1-13 “………………………………………………….” 12. การออกแบบ 
มศ 1.1-14 “………………………………………………….” 13. ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 80 ขึ้นไป  
 

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
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2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ๎= 
                    ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ได๎รับหรือเทียบเทําตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให๎มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช๎คุณวุฒิ
อื่นเทียบเทําคุณวุฒิปริญญาเอกได๎ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวําทั้งนี้ต๎องได๎รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให๎นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาตํอ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุ
ใหมํให๎ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ตารางที่ 1.2-1 จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ)  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานใน  

ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 

อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 7 6 4 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 62 61.5 65 
อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 22.5 23.5 22 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ) คน 91.5 91 91 
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร๎อยละ 7.65 6.59 4.40 
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร๎อยละ 67.76 67.58 71.43 
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร๎อยละ 24.59 25.82 24.18 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 25.82  เกณฑ์ประเมิน   :  1.61  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ร๎อยละ 24.18  เกณฑ์ประเมิน   :  1.51  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 25.82  ผลการด าเนินงาน     ไมบํรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 24.18  เกณฑ์ประเมิน   :  1.51  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

คณะฯ มีการด าเนินงานในตัวบํงชี้นี้รํวมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 หลักฐานระดับมหาวิทยาลยั 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข๎า   
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5  
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เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร๎อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 
2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ๎= 
                    ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

x 5 
ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหนํงทางวิชาการที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม  5 

 
ตารางที่ 1.3-1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหนํงทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ) 

จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานใน 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ศาสตราจารย ์ คน 1 1 1 
รองศาสตราจารย ์ คน 12 13 11 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  คน 31.5 29 30 
อาจารย์ที่ไมํมีต าแหนํงทางวิชาการ คน 47 48 49 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ) คน 91.5 91 91 
คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าที่มตี าแหนํงวิชาการ (ผศ.ขึ้นไป) คะแนน 48.63 47.25 46.15 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ  47.25  เกณฑ์ประเมิน   :  2.95  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ  46.15  เกณฑ์ประเมิน   :  2.88  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : ร๎อยละ  47.25    ผลการด าเนินงาน     ไมบํรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ  46.15   เกณฑ์ประเมิน   :  2.88 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

คณะฯ มีการด าเนินงานในตัวบํงชี้นี้รํวมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 หลักฐานระดับมหาวิทยาลยั 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข๎า 
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เกณฑ์การประเมิน   
 ค านวณหาคําความแตกตํางระหวํางจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และ
น ามาเทียบกับคําความตํางทั้งด๎านสูงกวําหรือต่ ากวําที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช๎การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังนี้ 
 คําความแตกตํางทั้งด๎านสูงกวําหรือต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐานไมํเกินร๎อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
 คําความแตกตํางทั้งด๎านสูงกวําหรือต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐานต้ังแตํร๎อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 คําความแตกตํางทั้งด๎านสูงกวําหรือต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐานตั้งแตํร๎อยละ 10.01 และไมํเกินร๎อยละ 20 ให๎
น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
1. ค านวณคําหนํวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวํางจ านวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหนํวยกิตแตํละรายวิชาที่เหิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล๎วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

       ci = จ านวนหนํวยกิตของวิชาที่ i 
 

2. ค านวณคํา FTES โดยใช๎สูตรค านวณดังนี้ 

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

จ านวนหนํวยกิตตํอปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐาน 
การลงทะเบยีนในระดบัปรญิญานัน้ๆ 

 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให๎มีการปรับคําจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทําในระดับบัณฑิตศึกษาให๎เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอ
อาจารย์ประจ า 

 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนํวยนับปริญญาตรี 
1. กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

อัตราส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า แยกตามกลุํมที่ระบุไว๎ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 

1. กลุํมวิชาวิจิตรศิลป์ 3 กลุํมวิชา คือ 
1.1 กลุํมสาขาวิชาทัศนศิลป์ ไมํเกิน 1 : 15 
1.2 กลุํมสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ไมํเกิน 1 : 12 
1.3 กลุํมสาขาวิชาศิลปะการแสดง ไมํเกิน 1 : 15 

2. กลุํมวิชาประยุกต์ศิลป์ 1 กลุํมวิชา คือ 
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2.1 กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ ไม่เกิน 1 : 20 

หมายเหตุ : อ๎างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข๎อง หลังจากสภาคณบดีทางศิลปะแหํงประเทศไทย เสนอ
ขอก าหนดอัตราสัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา เพ่ือให๎มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้ 

-  ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 
- ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

สูตรการค านวณ 
1) ค านวณหาคําความแตกตํางจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นคําร๎อยละ ตามสูตร 

สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอํจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง - สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
ตํอจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 

สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอํจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
2) น าคําร๎อยละจากข๎อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 

2.1) คําร๎อยละน๎อยกวําหรือเทํากับร๎อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) คําร๎อยละน๎อยกวําหรือเทํากับร๎อยละ 20   คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) คําร๎อยละมากกวําร๎อยละ 10 แตํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ให๎น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได ๎
(20 - คําร๎อยละที่ค านวณได๎จาก 1) 

X 5 
10 

 
ตัวอย่างการค านวณ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอปี (FTES)  ตํอจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด๎านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ = 24 
คําความแตกตํางจากเกณฑ์มาตรฐาน =    24  -  25  x 100 
                                                      25 
                                             = ร๎อยละ -4  ได๎คะแนน 5 คะแนน 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอปี (FTES)  ตํอจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด๎านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ = 32 
คําความแตกตํางจากเกณฑ์มาตรฐาน =  32  -  25  x 100 
                                                    25 
                                             = ร๎อยละ 28 ได๎คะแนน 0 คะแนน 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอปี (FTES)  ตํอจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด๎านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ = 28 
คําความแตกตํางจากเกณฑ์มาตรฐาน =  28  -  25  x 100 
                                                    25 
                                            = ร๎อยละ 12 
 

แปลงคําความแตกตํางเป็นคะแนน เทํากับ 20 – 12 = 8 ได๎คะแนน =    8 x 5  = 4 คะแนน 
                                                                                    10 
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ตารางที่ 1.4-1 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจ านวนอาจารยประจ า  

คณะ 
นักศึกษา 

ปริญญาตรี 
นักศึกษา 

บัณฑิตศึกษา 
จ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเท่า 

จ านวน
อาจารย์

(ปฏิบัติงาน
จริง) 

อัตราส่วน
นักศึกษา:
อาจารย์ 

ค่าความ
ต่างจาก
เกณฑ์

มาตรฐาน 

คะแนน 

มัณฑนศลิป ์ 974.01 87.90 1,061.91 90 11.80 -41.01 5.00 

ที่มา :  รายงานการวิเคราะหจ์ านวนนักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2561 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
ข๎อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : น๎อยกวําเกณฑ์ร๎อยละ 39.34  เกณฑ์ประเมิน   :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : น๎อยกวําเกณฑร์๎อยละ 41.01  เกณฑ์ประเมิน   :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : ไมํเกินร๎อยละ 20   ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป   : ไมํเกินร๎อยละ 20   เกณฑ์ประเมิน   :  0.01-5.00  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

คณะฯ มีการด าเนินงานในตัวบํงชี้นี้รํวมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
หลักฐานระดับ
มหาวิทยาลยั 

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาเตม็เวลา (FTES) และภาระงานสอนของอาจารย์ นักศึกษาปกติและ
นักศึกษาพิเศษ (ทุกระดับ) มหาวทิยาลัยศลิปากร ปีการศึกษา 2561 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช๎ชีวิตแกํนักศึกษาในคณะ   
2 มีการให๎ข๎อมูลของหนํวยงานที่ให๎บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลํง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกํนักศึกษา 
  

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา   
4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข๎อ 1-3 ทุกข๎อไมํต่ า

กวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  

5 น าผลการประเมินจากข๎อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให๎บริการและการให๎ข๎อมูล 
เพ่ือสํงให๎ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

  

6 ให๎ข๎อมูลและความรู๎ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแกํศิษย์เกํา   
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : 6 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 6 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 6 ข๎อ      ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป   : 6 ข๎อ      เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

คณะมัณฑนศิลป์ มีการจัดบริการให๎ค าปรึกษาแกํนักศึกษาทั้งปัญหาทางการเรียน และปัญหาสํวนตัว 
อาทิ การเรียนการสอน การลงทะเบียน ทุนการศึกษา ด๎านการจัดกิจกรรมตํางๆ โดยสามารถรับค าปรึกษาได๎ทั้งจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (เอกสาร มศ 1.5.1-1)  คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยได๎แตํงตั้งและก าหนดความรับผิดชอบ  (เอกสาร มศ 1.5.1-2) และมีเจ๎าหน๎าที่ให๎บริการค าปรึกษา
แนะน าโดยนักศึกษาสามารถติดตํอรับบริการได๎โดยตรงที่ส านักงานคณบดี และทางชํองทาง กลุํม  Line และ Web 
page (เอกสาร มศ 1.5.1-3) รวมถึงยังสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์ หรือแจ๎งขําว ติดตามตัวนักศึกษาในเรื่อง
ตํางๆ ระบบสื่อสังคมออนไลน์ ผําน Facebook, กลุํม Line อีกด๎วย (เอกสาร มศ 1.5.1-4)     

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะฯ ไดจ๎ัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ เพ่ือให๎ความรู๎เกี่ยวกับสภาพการ
เรียนการสอน สภาพแวดล๎อมทางการศึกษาของคณะ รวมถึงทราบกฎระเบียบ วินัยตํางๆ ของมหาวิทยาลัย และของ
คณะฯ การจัดกิจกรรมตํางๆ ของนักศึกษา และก าหนดให๎นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพ่ือแนะน าเรื่อง
ตํางๆ ในระดับภาควิชา (เอกสาร มศ 1.5.1-5) ในสํวนของภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ได๎จัดให๎มี โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร๎อมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือให๎นักศึกษาสร๎างความคุ๎นเคยกับภาษาอังกฤษและ
อภิธานศัพท์ตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับการเรียน บริบทศิลปะและการออกแบบโดยตรง (เอกสาร มศ 1.5.1-6) 
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คณะฯ จัดให๎มีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหมํ เพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ
และแนวทางในการปรับตัวเกี่ยวกับการเรียนและการท ากิจกรรมตํางๆ ของคณะฯ เป็นการเตรียมความพร๎อมเบื้องต๎น
ในการดูแลตนเองและการเข๎าสังคมในวิชาชีพ (เอกสาร มศ 1.5.1-7) 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังให๎ความชํวยเหลือนักศึกษาเรื่องการช าระคําลงทะเบียน โดยก าหนดให๎มีการผํอน
ผันช าระคําลงทะเบียนของนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่มีความจ าเป็นทางการเงิน ไมํสามารถช าระเงินคําลงทะเบียน
ตามก าหนดเวลา และนักศึกษากองทุนกู๎ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ)  โดยแบํงเป็น 3 งวด ( เอกสาร มศ 1.5.1-8) 
รวมถึงทุนการศึกษาประจ าปีด๎วย (เอกสาร มศ 1.5.1-9 ถึง 10)  

 
2.   มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 

คณะฯ มีการให๎ข๎อมูลของหนํวยงานที่ให๎บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร (เอกสาร มศ 1.5.2-1 ถึง 2) 
แหลํงงานแกํนักศึกษาได๎แกํ การประชาสัมพันธ์ขําวทาง Facebook (เอกสาร มศ 1.5.2-3) เว็บไซต์คณะฯ (เอกสาร 
มศ 1.5.2-4) บอร์ดประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ข๎อมูลการจัดประกวดของหนํวยงานตํางๆ (เอกสาร มศ 1.5.2-5 
ถึง 6) แจ๎งขําวการแสดงความยินดีนักศึกษาที่ได๎รับรางวัล (เอกสาร มศ 1.5.2-7) ประชาสัมพันธ์แหลํงงานหรือ
กิจกรรมหารายได๎เสริมทั้งในเวลาและนอกเวลา (เอกสาร มศ 1.5.2-8) และมีการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษนอก
หลักสูตร ส าหรับนักศึกษาภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 (เอกสาร มศ 1.5.2-9) 

 
3.   มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํนักศึกษาในทุก
สาขาวิชา ได๎แกํ การเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาบรรยาย และเสนอแนะเทคนิค ความรู๎ตํางๆ 
ให๎นักศึกษา การเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิและผู๎เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎องมาเป็นอาจารย์พิเศษ  เพ่ือฝึกประสบการณ์
ให๎นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมืออาชีพ (เอกสาร มศ 1.5.3-1) 

มีการสนับสนุนให๎นักศึกษาเข๎ารํวมปฏิบัติงานภาคสนามกับหนํวยงานวิชาชีพ รวมถึงการศึกษาดูงาน  
(เอกสาร มศ 1.5.3-2) การฝึกงาน (เอกสาร มศ 1.5.3-3 ถึง 4) ตลอดจนมีความรํวมมือกับสมาคมวิชาชีพ หรือ
ภาคเอกชน ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให๎แกํนักศึกษา (เอกสาร มศ 1.5.3-5) 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับข๎อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
ตํอ การเตรียมตัวสมัครงาน และข๎อมูลความรู๎เกี่ยวกับวงการวิชาชีพการออกแบบ โดยศิษย์เกําของคณะเข๎ามา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมตัวสมัครงาน การสัมภาษณ์ และการปฏิบัติตนเพ่ือความส าเร็จในวิชาชี พ 
การศึกษาตํอ และการอยูํรํวมกันในสังคมกับนักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษา ในหัวข๎อ “ความฝัน การงาน การเงิน 
ความจริง” พร๎อมกันนี้บริษัทซูเปอร์ เรซูเมํ จ ากัด ได๎เข๎ามาสนับสนุนกิจกรรมบรรยายให๎ความรู๎พร๎อมสาธิตการท า
ประวัติยํอบนเว็บไซต์ www.superresume.com ในหัวข๎อ “เขียนใบสมัครอยํางไรให๎ได๎งาน”, “เคล็ดลับการสมัคร
งานให๎ได๎งาน” และ “เทคนิคการขายของออนไลน์บนเว็บไซต์ Pinkoi Thailand” (เอกสาร มศ 1.5.3-6)  

และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมในการประกอบวิชาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา คณะฯ จัดโครงการ
ถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สูํการสร๎างบุคคลต๎นแบบ (นิทรรศการแสดง
ศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 49 “ปัง ปัง Thesis Exhibition”, นิทรรศการ Jewelry Degree Show 2019 และนิทรรศการ
แสดงศิลปนิพนธ์ของภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย) ก าหนดให๎นักศึกษาทุกสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษาต๎อง
จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาและสร๎างกลุํมบุคคลต๎นแบบเศรษฐกิจสร๎างสรรค์พร๎อม
ข๎อมูลการสร๎างสรรค์ตั้งแตํจุดเริ่มต๎น ตลอดจนการให๎ประโยชน์จากองค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบแกํ
สถาบันการศกึษา วงการวิชาการ วิชาชีพ และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง  (เอกสาร มศ 1.5.3-7 ถึง 9) 
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4.   มีประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

คณะฯ มีกระบวนการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ดังผลการประเมินตํอไปนี้ 
การจัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช๎ชีวิตแกํนักศึกษาในคณะ ด าเนินการโดยการจัดท า

แบบสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลโดยการสุํมกลุํมตัวอยําง จากนักศึกษาชั้นปี 1 -4 มีผลการประเมินอยูํใน
ระดับ 4.17 (เอกสาร มศ 1.5.4-1)  

ส าหรับการให๎บริการแกํนักศึกษาใหมํ โดยการจัดปฐมนิเทศมีการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน การ
ท ากิจกรรมตํางๆ การให๎ความชํวยเหลือในเรื่องทุนการศึกษา และเงินให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือให๎นักศึกษาใหมํ
สามารถวางแผนการเรียนและเตรียมความพร๎อมในการศึกษา รวมถึงการท ากิจกรรมตํางๆ มีผลการประเมิน 4.03  
คะแนน (เอกสาร มศ 1.5.4-2)   

การให๎ข๎อมูลของหนํวยงานที่ให๎บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลํงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แกํนักศึกษา ด าเนินการโดยการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลโดยการสุํมกลุํมตัวอยําง จาก
นักศึกษาชั้นปี 1-4  ผลการประเมินอยูํในระดับ 4.08 (เอกสาร มศ 1.5.4-1) โดยมีข๎อเสนอแนะวํา อยากออกนอก
สถานที่มากขึ้น เพ่ือหาประสบการณ์ใหมํๆ มุมมองใหมํๆ เกี่ยวกับการเรียนศิลปะ และมีกิจกรรมสร๎าง Connetion 
ระหวํางคณะวิชามากขึ้น 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา โดยจัดปัจฉิมนิเทศ 
และเชิญวิทยากรผู๎มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในการท างานมาให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์แกํนักศึกษา 
เกี่ยวกับการศึกษาตํอ การเตรียมตัวสมัครงาน ข๎อมูลแหลํงงาน รวมถึงข๎อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพ มีผลการประเมิน  3.93  
คะแนน  (เอกสาร มศ 1.5.4-3)  จัดโครงการถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ 
สูํการสร๎างบุคคลต๎นแบบ (นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 49 “ปัง ปัง Thesis Exhibition”) ก าหนดให๎นักศึกษา
ทุกสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษาต๎องจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ซึ่งเป็นผลงานสร๎างสรรค์ทางวิชาชีพด๎านศิลปะและ
การออกแบบ มีผลการประเมิน 4.50 คะแนน (เอกสาร มศ 1.5.4-4) 

และจากการส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตทุกหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษาในปีนี้ ตํอการให๎บริการของ
มหาวิทยาลัยและคณะฯ ในภาพรวม บัณฑิตเห็นวํา ควรมีกิจกรรมนักศึกษาระหวํางคณะวิชาให๎มากยิ่งขึ้น เพ่ือสร๎าง
เครือขํายและโอกาสในการบูรณาการศาสตร์ ซึ่งอาจอยูํในรูปแบบของกิจกรรมชํวยเหลือสังคม กิจกรรมรํวมกับสถาน
ประกอบการตํางๆ พร๎อมทั้งประชาสัมพันธ์ให๎ทั่วถึง จะท าให๎นักศึกษาได๎รู๎จักสังคมภายนอกมากขึ้น  และควรพา
นักศึกษาไปเรียนรู๎นอกสถานที่ ให๎เห็นการท างานจริงวํา มีระบบอยํางไร ควรเชิญวิทยากร นักออกแบบแบรนด์ดัง 
ชํางภาพแฟชั่น ผู๎ประกอบการที่หลากหลาย มาถํายทอดประสบการณ์ตํางๆ ที่นักศึกษาควรสนใจ หรือเชิญเป็น
กรรมการตรวจศิลปนิพนธ์ ฯลฯ เป็นต๎น 

   
5.  มีการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการ

ประเมินสูงข้ึน หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

คณะฯ มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให๎บริการมาใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต๎องการของนักศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพของการให๎บริการ เสนอคณบดีเพ่ือน าเข๎าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ (เอกสาร มศ 1.5.5-1) และเสนอให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบทุกระดับ   

จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได๎น าผลการประเมินฯ มาปรับปรุงและพัฒนาการ
ให๎บริการในด๎านตํางๆ ดังผลการด าเนินการ การจัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช๎ชีวิตแกํนักศึกษาใน
คณะ ในปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินความพึงพอใจ ยังคงรกัษาระดับคําเฉลี่ยอยูํที่ 4.15 
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การให๎ข๎อมูลของหนํวยงานที่ให๎บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลํงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แกํนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูํในระดับ 3.95 (เอกสาร มศ 1.5.5-1) ทั้งนี้การ
ด าเนินการปรับปรุงการให๎ข๎อมูลตํางๆ คณะฯ ได๎ด าเนินการเพ่ิมชํองทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให๎
หลากหลาย เข๎าถึงนักศึกษาได๎รวดเร็วมากขึ้น เชํน ประสานงานแจ๎งขําว ติดตามทางโซเชียลมีเดีย Facebook และ 
Group Line ดังผลการประเมินความพึงพอใจในปีการศึกษา 2561 ขึ้นมาอยูํทีร่ะดับ 4.08 (เอกสาร มศ 1.5.5-1) 
 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา  

การจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวม อยูํใน
ระดับ 4.16 (เอกสาร มศ 1.5.5-2)  มีการเพ่ิมเนื้อหาการบรรยายที่ทันสมัย (ซึ่งอาจใช๎เวลามากขึ้น) โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ในปีการศึกษา 2561 อยูํในระดับ 3.93 (เอกสาร มศ 1.5.4-3) การจัดกิจกรรมโครงการ
ถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์สูํการสร๎างเครือขํายการศึกษาด๎านศิลปะและการ
ออกแบบ ประจ าปีการศึกษา 2560 (นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 48 “303 ATTRA Thesis Exhibition”) ผล
การประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวม อยูํในระดับ 4.42  (เอกสาร มศ 1.5.5-3)   ในปีการศึกษา 2561 ( การจัด
โครงการถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สูํการสร๎างบุคคลต๎นแบบ 
(นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 49 “ปัง ปัง Thesis Exhibition”) มีผลการประเมิน 4.50 คะแนน (เอกสาร มศ 
1.5.4-4) 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน  

กิจกรรม / การประเมิน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
กิจกรรมที่แก๎ไข 

1. การจัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการและการ
ใช๎ชีวิตแกํนักศึกษาในคณะ 

4.15 4.15 - 
 

2. การให๎ข๎อมูลของหนํวยงานที่ให๎บริการกิจกรรม   
พิเศษนอกหลักสูตรแหลํงงานทั้งเต็มเวลาและ   
นอกเวลาแกํนักศึกษา 

3.95 4.08 - 
 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษา แกํนักศึกษา    

-   การจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
 
 
-   การจัดแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 

 
 

4.16 
 
 

4.42 

 
 

3.93 
 
 

4.50 

 
 
- เพิ่มเนื้อหาการบรรยายเรื่อง “เทคนิค
การขายของออนไลน์” (ซึ่งอาจใช๎เวลา
มากขึ้น)  
- จัดแสดงในบริเวณที่เหมาะสมกบั
ขนาดและจ านวนผลงาน 

 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

คณะมัณฑนศิลป์ รํวมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได๎จัดท าโครงการไปรษณีย์เพ่ิมสุข ภายใต๎โครงการ
ไปรษณีย์ไทย...เพ่ือแผํนดินธรรม แผํนดินทอง โดยด าเนินการมาเป็นระยะที่ 2 แล๎ว ตํอเนื่องจากปีการศึกษา 2560 
ยังคงน าองค์ความรู๎ในด๎านที่คณะมัณฑนศิลป์ มีความถนัดและเป็นสาขาวิชาตํางๆ ที่คณะฯ จัดการเรียนการสอน 
มารํวมตํอยอดพัฒนาด๎วยการออกแบบสร๎างสรรค์ เพ่ือยกระดับสินค๎าและบริการของชุมชนให๎มีมาตรฐาน สามารถ
แขํงขันได๎ รวมถึงสํงเสริมการทํองเที่ยว ให๎มีอัตลักษณ์ที่โดดเดํน สร๎างคุณคํา อันจะน าไปสูํการพัฒนาชุมชนอยําง
ยั่งยืนตํอไป ส าหรับในปีการศึกษา 2561 นี้ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ได๎พิจารณารับสินค๎าจากพ้ืนที่ส านักงาน
ไปรษณีย์นครหลวงเขต 2 เรือนจ ามีนบุรี, ไปรษณีย์นครหลวงเขต 3 บางกอกน๎อย มาบูรณาการในรายวิชา 362 213 
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Graphic Design for Packaging และไปรษณีย์นครหลวงเขต 4 ตลาดบางน้ าผึ้ง (เอกสาร มศ 1.5.6-1) ขอรับบริการ
ออกแบบเส๎นทางการเรียนรู๎ภายในชุมชน ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมายแกํนักทํองเที่ยว และนักปั่นจักยาน โดย
คณะท างานซึ่งประกอบด๎วย คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เกํา ได๎รํวมกันส ารวจพ้ืนที่กับชุมชน  เพ่ือเก็บข๎อมูล
ประกอบการออกแบบ เป็นต๎นแบบโครงการที่สามารถน าไปพัฒนาเป็นอาชีพในชุมชนของผู๎เข๎ารํวมโครงการตํอไป 

และเพ่ือเป็นการสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัย  คณะฯ 
ได๎อนุมัติโครงการพัฒนาระบบให๎บริการนักศึกษาและศิษย์เกํา และกิจกรรมนักศึกษาขึ้น ในการเสริมสร๎างศักยภาพ
ของนักศึกษาในด๎านการสร๎างสรรค์ศิลปะและการออกแบบ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติตํอไป (มศ 1.5.6-2) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.5.1-1 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (เว็บไซต์ทะเบียน มศก.) 
มศ 1.5.1-2 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา (เว็บไซต์คณะฯ) 
มศ 1.5.1-3 การให๎ค าปรึกษาโดยเจ๎าหน๎าท่ีผําน Social Media (เพจคณะฯ, Line Group งานกิจกรรมนักศึกษา)  
มศ 1.5.1-4 การขอค าปรึกษาจากอาจารยผ์ําน Social Media (เพจภาควิชา, Line Group นักศึกษาช้ันปีตํางๆ) 
มศ 1.5.1-5 ภาพขําว โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหมํ ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันท่ี 1 ส.ค.61 ณ ห๎อง

ประชุมยาใจ จติรพงศ์ อาคารศลิป ์พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร ์
http://decorate.su.ac.th/news-event/ปฐมนิเทศนศ-61/ 
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10156774613477042 

มศ 1.5.1-6 บันทึกแจ๎งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 6/ 2562 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 เรื่อง 
รายงานสรุปโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา ส าหรับนักศึกษาใหมํช้ัน
ปีท่ี 1 ภาควิชาประยุกตศลิปศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 จัดเมือ่วันท่ี 7 ส.ค.61 

มศ 1.5.1-7 ภาพขําว โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหมํ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.61 ณ ห๎องประชุมยาใจ จิตร
พงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศลิป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
http://decorate.su.ac.th/news-event/พัฒนาคุณ-จริยธรรม61/ 
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10156787346817042 

มศ 1.5.1-8 ประกาศคณะ เรื่องการผํอนผันช าระเงินคําลงทะเบียน 
มศ 1.5.1-9 ภาพขําว พิธีมอบทุนและประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันท่ี 12 ธ.ค.61 ณ ห๎อง

ประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
http://decorate.su.ac.th/news-event/พิธีมอบทุน2561/ 

มศ 1.5.1-10 ภาพขําว คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ ์ประธานบริษัทโนโซมิ เอ็นเตอรไ์พร์ส จ ากัด มอบทุนเงินสนับสนุน
ทุนการศึกษา แกํนักศึกษาคณะมณัฑนศลิป์ ส าหรับปีการศึกษา 2561 เมื่อวันท่ี 21 ม.ีค.62 ณ ห๎อง
ประชุมส านักงานคณบดี ช้ัน 2 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมณัฑนศลิป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
http://decorate.su.ac.th/news-event/decnews12/ 

มศ 1.5.2-1 การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บํมเพาะและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหวํางวันท่ี 3 – 6 ก.พ.62 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
http://decorate.su.ac.th/news-event/decnews3/ 

มศ 1.5.2-2 การประชาสัมพันธ์ขําว ศึกษาดูงาน โครงการ JENESYS 2018 หัวข๎อ “25th Batch ASEAN+Timor-
Leste Youth Leader Exchange” ระหวํางวันท่ี 19 – 26 ม.ีค.62 ณ ประเทศญี่ปุ่น 
http://decorate.su.ac.th/news-event/jenesys-2018/ 

มศ 1.5.2-3 การประชาสัมพันธ์ขําวทาง Facebook  
มศ 1.5.2-4 การประชาสัมพันธ์ขําวสารผาํนเวบ็ไซต์ www.decorate.su.ac.th  
มศ 1.5.2-5 การประชาสัมพันธ์ขําว โครงการประกวดศลิปนิพนธ์ Degree Shows 2019 เริ่มวันท่ี 20 ก.พ.62 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
https://www.facebook.com/groups/283862435068170/permalink/2030369393750790/ 

มศ 1.5.2-6 การประชาสัมพันธ์ขําวการประกวด Win Speexx Travel Award 2018 เริ่มวันท่ี 13 มี.ค.62 
http://decorate.su.ac.th/news-event/decnews11/ 

มศ 1.5.2-7 ภาพขําว คณาจารย์, บุคลากร, นกัศึกษาของคณะฯ ได๎รับรางวัล ในปีการศึกษา 2561 
https://www.facebook.com/saved/?cref=75&list_id=2729298650474063 

มศ 1.5.2-8 การประชาสัมพันธ์ น าผลงานศิลปหัตถกรรมของสถาบันการศึกษารวํมจัดแสดงและจ าหนํายภายใน
งาน CRAFTS BANGKOK 2019 ระหวํางวันท่ี 4 – 7 เม.ย.62 ณ ไบเทค บางนา Hall 101 - 102 
http://decorate.su.ac.th/news-event/decnews6/ 

มศ 1.5.2-9 บันทึกแจ๎งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 6/ 2562 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 เรื่อง 
รายงานสรุปโครงการอบรมภาษาอังกฤษนอกหลักสูตร ส าหรับนักศกึษาภาควิชาประยุกตศลิปศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จัดเมื่อวันท่ี 19, 23, 29 เม.ย.62 

มศ 1.5.3-1 การประชาสัมพันธ์ขําว การบรรยายเกี่ยวกับการกํอตั้งบริษัทรับออกแบบ ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจ เริ่ม
วันท่ี 11 มี.ค.62 
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156480990732144 

มศ 1.5.3-2 โครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทักษะและประสบการณ์ ระดับนานาชาติ 
“10th AIDIA International Student Workshop in Cebu” รํวมกับสมาคมสถาบันการศึกษาการ
ออกแบบภายในแหํงเอเชีย (AIDIA) สนับสนุนโดยสมาคมมัณฑนากรแหํงประเทศไทย (TIDA) ระหวําง
วันท่ี 29 ก.ค.- 4 ส.ค.62 ณ เกาะเซบู ประเทศฟลิิปปินส ์
https://www.facebook.com/tida.desingners.association/  

มศ 1.5.3-3 เอกสารการฝึกงาน 
มศ 1.5.3-4 คูํมือการฝึกงาน 
มศ 1.5.3-5 บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช๎วัสดุและเทคนิค Digital Printing บน

กระเบื้อง” เพื่อสนับสนุนนวตักรรมการเรียนรู๎ ตามพันธกิจเชิงนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อ
วันท่ี 9 ก.ค.62 

มศ 1.5.3-6 ภาพขําว โครงการปจัฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 วันท่ี 20 มี.ค.62 ณ ห๎องประชุมยาใจ จิตร
พงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศลิป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
decorate.su.ac.th/news-event/decnews15/ 

มศ 1.5.3-7 ภาพขําว นิทรรศการแสดงศลิปนพินธ์ ครั้งท่ี 49  “ปัง ปัง Thesis Exhibition” ระหวํางวันท่ี 14 - 19 
พ.ค.62 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหํงกรุงเทพมหานคร (BACC) 
https://www.facebook.com/1090561811128660/photos/a.1100168306834677/ 
1100188140166027/?type=3&theater&ifg=1 
https://www.facebook.com/viscom.dec.su/posts/910056376033426 

มศ 1.5.3-8 ภาพขําว นิทรรศการ Jewelry Degree Show 2019 เมื่อวันท่ี 24 พ.ค.62 ณ ศูนย์การค๎า Siam 
Discovery 
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10157510554372042 

มศ 1.5.3-9 ภาพขําว นิทรรศการแสดงศลิปนพินธข์องภาควิชาการออกแบบเครือ่งแตํงกาย “PART 8 The 
Infinity” เมื่อวันท่ี 20 มิ.ย.62 ณ CU Sport Complex 
https://www.iameverything.co/contents/part-8_fashion-graduation- showcase?fbclid= 
IwAR1jRPTehTYjW4xR3DTVyNg54vknAEWO2IibHFrhgMg6sxNwD0qJtqFzqO4 
https://www.facebook.com/watch/?v=328915368029330 

มศ 1.5.4-1 รายงานผลความพึงพอใจด๎านการบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช๎ชีวิตแกํนักศึกษา 
มศ 1.5.4-2 รายงานผลโครงการปฐมนเิทศนักศึกษา 
มศ 1.5.4-3 รายงานผลการจดัปัจฉิมนเิทศนักศึกษา 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.5.4-4 รายงานผลโครงการถํายทอดองคค์วามรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศลิปนิพนธ์ สูํการสร๎าง

บุคคลต๎นแบบ (นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งท่ี 49  “ปัง ปัง Thesis Exhibition”) 
มศ 1.5.5-1 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ีเกี่ยวข๎อง 
มศ 1.5.5-2 รายงานผลการประเมินโครงการปจัฉิมนิเทศ ประจ าปี 2561 
มศ 1.5.5-3 รายงานผลโครงการถํายทอดองคค์วามรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศลิปนิพนธ์ สูํการสร๎าง

บุคคลต๎นแบบ (นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งท่ี 48  “303 ATTRA Thesis Exhibition”) 
มศ 1.5.6-1 บันทึกแจ๎งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 9/ 2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.61 เรื่อง 

รายงานผลการด าเนินงานฯ ภาควชิา/ หลักสตูร (อ๎างถึง ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์) 
มศ 1.5.6-2 บันทึกแจ๎งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 1/ 2562 เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 เรื่อง 

โครงการพัฒนาระบบให๎บริการนักศึกษาและศิษยเ์กํา และกจิกรรมนกัศึกษา 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให๎นักศึกษา
มีสํวนรํวมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

  

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให๎ด า เนินกิจกรรมที่สํ ง เสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหํงชาติ 6 ประการ ให๎ครบถ๎วน ประกอบด๎วย  

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู๎  
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(6) ทักษะพิสัย 

  

3 จัดกิจกรรมให๎ความรู๎และทักษะการประกันคุณภาพแกํนักศึกษา   
4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งตํอไป 
  

5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : 6 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 6 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 6 ข๎อ      ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป   : 6 ข๎อ      เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. มีจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม   

คณะมัณฑนศิลป์ได๎จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 (เอกสาร มศ 
1.6.1-1) ดังรายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2562 (เอกสาร มศ 1.6.1-2) ทั้งนี้ในการจัดท าแผนฯ 
และการจัดกิจกรรมตํางๆ นักศึกษาจะมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม ดังรายละเอียดโครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา 
(เอกสาร มศ 1.6.3-1) 

  
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ รับผิดชอบด๎านการสํงเสริมให๎มีการจัดกิจกรรม/ โครงการพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ครบถ๎วนทั้ง 6 ด๎าน ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป้าหมายที่ 1  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล นโยบายที่ 3 พัฒนาประสบการณ์
และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ซึ่งประกอบไปดว๎ยกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

  (1)  ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยํางมี
คุณธรรม จริยธรรม และด๎วยความรับผิดชอบทั้งในสํวนตนและสํวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแย๎งทางคํานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสํวนตัวและสังคม ได๎แกํ  
 1) โครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมนักศึกษาใหมํ (เอกสาร มศ 1.6.2-1) 
 2) โครงการไหว๎ครูคณะมัณฑนศิลป์ (เอกสาร มศ 1.6.2-2) 
 3) โครงการวันเด็กแหํงชาติ (เอกสาร มศ 1.6.2-3) 
 4) กิจกรรมท าบุญภาควิชาตํางๆ (เอกสาร มศ 1.6.2-4) 

                (2)  ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข๎าใจ การนึกคิดและการน าเสนอ
ข๎อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข๎อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตํางๆ และสามารถเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองได๎ ได๎แกํ 1) โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 37 “.GIF(T) festival” (เอกสาร มศ 1.6.2-5)   
  2)  โครงการถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สูํการสร๎าง
บุคคลต๎นแบบ (นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 49 “ปัง ปัง Thesis Exhibition” (เอกสาร มศ 1.6.2-6)  
   3) โครงการรํวมแสดงผลงาน “ออกแบบคาแรคเตอร์” ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ในงาน 
Thailand Toy Expo 2019 (เอกสาร มศ 1.6.2-7) 

  (3)  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และใช๎ความรู๎ ความเข๎าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตํางๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก๎ปัญหา 
เมื่อต๎องเผชิญกับสถานการณ์ใหมํๆ ที่ไมํได๎คาดคิดมากํอน ได๎แกํ  
  1) โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 37 “.GIF(T) festival” (เอกสาร มศ 1.6.2-5) 
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  2) โครงการถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สูํการสร๎าง
บุคคลต๎นแบบ (นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 49 “ปัง ปัง Thesis Exhibition” (เอกสาร มศ 1.6.2-6)  
 3) โครงการรับน๎องใหมํและประชุมเชียร์ “แปลก ป่า หลาด” (เอกสาร มศ 1.6.2-8)  
 4) โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์คณะมัณฑนศิลป์ “กีฬามหาก าย า” (เอกสาร มศ 1.6.2-9) 
 5) โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเปิดบ๎านเครื่องแตํงกาย (เอกสาร มศ 1.6.2-10)  

              (4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุํม การแสดงถึงภาวะผู๎น า ความรับผิดชอบ ตํอตนเอง
และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู๎ของตนเอง โดยในทุกกิจกรรม/โครงการของ
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ นักศึกษาต๎องรู๎จักการวางแผน การด าเนินการตามแผน การรับผิดชอบประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม การรู๎จักน าผลประเมินมาเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงพัฒนาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในครั้ง
ตํอไป รวมถึงการมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ท่ีได๎รับมอบหมาย และรู๎จักการท ากิจกรรมรํวมกับผู๎อ่ืน โดยการน าเสนอ
แตํงตั้ง หรืออาสารํวมโครงการ และมีการแบํงหน๎าที่แตํละฝ่าย เพ่ือการประสานงานของทุกโครงการอยํางมี
ประสิทธิภาพ ได๎แกํ  
  1) โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 37 “.GIF(T) festival” (เอกสาร มศ 1.6.2-5) 
 2) โครงการรับน๎องใหมํและประชุมเชียร์ “แปลก ป่า หลาด” (เอกสาร มศ 1.6.2-8) 
 3) โครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทักษะและประสบการณ์ ระดับ
นานาชาติ “10th AIDIA International Student Workshop in Cebu” (เอกสาร มศ 1.6.2-11) 
 4) นิทรรศการแสดงผลงาน แฟชั่นโชว์ในรายวิชา (เอกสาร มศ 1.6.2-12 ถึง 14) การออกบู๎ธ 
(เอกสาร มศ 1.6.2-15 ถึง 16) กิจกรรมรํวมกับนักศึกษาตํางคณะวิชา และนักศึกษาแลกเปลี่ยน (เอกสาร มศ 1.6.2-
17 ถึง 18) 

             (5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills)  

คณะมัณฑนศิลป์ได๎ก าหนดรายวิชาที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได๎แกํ รายวิชาคณิตศาสตร์กับการออกแบบ ในกลุํมวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น และ
คอมพิวเตอร์กับการออกแบบระดับตํางๆ ในการเรียนการสอนของภาควิชาตํางๆ และในทุกกิจกรรม/โครงการของ
นักศึกษา นักศึกษาจะได๎รับการฝึกความสามารถในการสรุปคําใช๎จํายโครงการและน าเสนองบการเงิน พร๎อมรายงานผล
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการด๎วย อาทิ โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 37 
“.GIF(T) festival” (เอกสาร มศ 1.6.2-5) 

(6) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู๎ที่บํงบอกถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงานได๎อยํางคลํองแคลํวช านิช านาญ เห็นได๎จากการกระท าซึ่งแสดงผลของการปฏิบัติ
ออกมาได๎โดยตรง โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับทักษะที่เกิดวํามีมากน๎อยเพียงใด มีล าดับขั้นคือ การ
รับรู๎ การท าตามแบบหรือคูํมือ การหาความถูกต๎อง การท าอยํางตํอเนื่อง และการท าได๎อยํางเป็นธรรมชาติ   ส าหรับ
โครงการ/ กิจกรรมของคณะฯ ที่สํงเสริมด๎านทักษะพิสัยได๎แกํ โครงการไหว๎ครูคณะมัณฑนศิลป์ (เอกสาร มศ 1.6.2-
2), โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์คณะมัณฑนศิลป์ “กีฬามหาก าย า” (เอกสาร มศ 1.6.2-9), การแสดงแฟชั่นโชว์
ของนักศึกษา ชั้นปีที ่2 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย (เอกสาร มศ 1.6.2-14), กิจกรรมการสาธิต งานเพ๎นท์บ
นกระเป๋า และออกร๎านขายของนักศึกษาภาคประยุกตศิลปศึกษา (เอกสาร มศ 1.6.2-16)    
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3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะฯ จัดโครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 16 – 
17 มีนาคม 2562  (เอกสาร มศ 1.6.3-1) เพ่ือให๎ความรู๎แกํนักศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ในการด าเนินการจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษาลักษณะของ PDCA   นักศึกษาซึ่งเป็นหัวหน๎าชั้นปี 
คณะกรรมการนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาได๎แลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตํางๆ รํวมกัน  และเพ่ือ
รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาจะได๎ฝึกฝน
การใช๎ระบบคุณภาพ PDCA ในการจัดท าโครงการ  โดยคณะกรรมการประจ าคณะก าหนดให๎นักศึกษา น าเสนอ
โครงการที่มีแผนงานชัดเจน เพ่ือขออนุมัติฯ พร๎อมผลการน าข๎อเสนอปรับปรุงครั้งที่แล๎วไปใช๎พัฒนาโครงการ  จากนั้น
จึงด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว๎ เมื่อสิ้นสุดโครงการจะต๎องมีการประเมินโครงการ เพ่ือน าผลประเมินโครงการไป
ปรับปรุงการด าเนินการในครั้งตํอไป 
  

4.  ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

คณะฯ มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบํงชี้และเป้าหมายที่ก าหนด 
ตามรายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่เกี่ยวข๎อง (เอกสาร มศ.1.6.4-1) และรายงานผลการ
จัดกิจกรรม/โครงการ  (เอกสาร มศ 1.6.4-2) 

 
5.   ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คณะฯ มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามตัวบํงชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนด ตามรายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั้ง เกี่ยวข๎อง (เอกสาร มศ 1.6.4-1) 
ทั้งนี้การประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561  ทุก
โครงการมีผลการประเมินเกิน 3.51 คะแนน 

 
6.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

คณะฯ มีการน าผลการประเมินการจัดกิจกรรม/โครงการ ในทุกๆ กิจกรรม ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา โดยระบุไว๎ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังระบุไว๎ในคูํมือการด าเนินกิจกรรม (เอกสาร มศ 1.6.6-
1) และในกิจกรรมสัมมนากิจกรรมนักศึกษา (เอกสาร มศ 1.6.3-1) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.6.1-1 แผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
มศ 1.6.1-2 แผนการจดัสรรงบประมาณให๎โครงการ/ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี 2562 
มศ 1.6.2-1 ภาพขําว โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหมํ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.61 ณ ห๎องประชุมยาใจ จิตร

พงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศลิป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
http://decorate.su.ac.th/news-event/พัฒนาคุณ-จริยธรรม61/ 
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10156787346817042 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.6.2-2 ภาพขําว โครงการไหว๎ครคูณะมณัฑนศิลป์ เมื่อวันท่ี 6 ก.ย.61 ณ หอ๎งประชุมยาใจ จิตรพงศ์ อาคาร

ศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
http://decorate.su.ac.th/news-event/ไหว๎ครู61/ 

มศ 1.6.2-3 โครงการวันเด็กแหํงชาติ เมื่อวันท่ี 12 ม.ค.62 ณ สวนสัตว์พระราชวงัสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
http://decorate.su.ac.th/news-event/วันเด็กเเหํงชาต2ิ562/ 
http://decorate.su.ac.th/news-event/บรรยากาศวันเด็ก2562/ 

มศ 1.6.2-4 กิจกรรมท าบญุภาควิชาตํางๆ (ปรากฏในแผนปฏิบตัิราชการของภาควิชาตํางๆ) 
มศ 1.6.2-5 ภาพขําว โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งท่ี 37 “.GIF (T) festival” ระหวํางวันท่ี 15 - 

17 ก.พ.62 ณ บริเวณรอบอาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
https://www.facebook.com/GiftFestivalSU 

มศ 1.6.2-6 ภาพขําว นิทรรศการแสดงศลิปนพินธ์ ครั้งท่ี 49  “ปัง ปัง Thesis Exhibition” ระหวํางวันท่ี 14 - 19 
พ.ค.62 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหํงกรุงเทพมหานคร (BACC) 
https://www.facebook.com/1090561811128660/photos/a.1100168306834677/ 
1100188140166027/?type=3&theater&ifg=1 
https://www.facebook.com/viscom.dec.su/posts/910056376033426 

มศ 1.6.2-7 ภาพขําว โครงการแสดงผลงาน “ออกแบบคาแรคเตอร์” ครั้งท่ี 3 ” ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
ระหวํางวันท่ี 2 - 5 พ.ค.62 ในงาน Thailand Toy Expo 2019 ณ ศูนย์การค๎า Central World โซน 
Square BJ 56 
https://www.facebook.com/viscom.dec.su/posts/900415633664167 

มศ 1.6.2-8 โครงการรับน๎องใหมํและประชุมเชียร์ “แปลก ป่า หลาด” ระหวํางวันท่ี 10-12 ต.ค.61 ณ ลานหน๎า
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมณัฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร ์
https://www.facebook.com/mjitmaleerat/posts/2031689370186880 

มศ 1.6.2-9 ภาพขําว โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์คณะมณัฑนศลิป์ “กีฬามหาก าย า” เมื่อวันท่ี 12 ม.ค.62 ณ 
ลานหน๎าอาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมณัฑนศลิป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
http://decorate.su.ac.th/news-event/มหาก าย า3/  

มศ 1.6.2-10 ภาพขําว โครงการเปิดบ๎านสาขาการออกแบบเครื่องแตํงกาย Open House Fashion Design 2019 
เมื่อวันท่ี 14-18 ม.ค.62 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมณัฑนศลิป ์พระราชวังสนามจันทร์ 
http://decorate.su.ac.th/news-event/openhouse-fashiondesign2019/ 

มศ 1.6.2-11 โครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทักษะและประสบการณ์ ระดับนานาชาติ 
“10th AIDIA International Student Workshop in Cebu” รํวมกับสมาคมสถาบันการศึกษาการ
ออกแบบภายในแหํงเอเชีย (AIDIA) สนับสนุนโดยสมาคมมัณฑนากรแหํงประเทศไทย (TIDA) ระหวําง
วันท่ี 29 ก.ค.- 4 ส.ค.62 ณ เกาะเซบู ประเทศฟลิิปปินส ์
https://www.facebook.com/tida.desingners.association/  

มศ 1.6.2-12 นิทรรศการ แสดงผลงานตํอสาธารณชนในรายวิชา 085 101 ศิลปากรสรา๎งสรรค์ เมื่อวันท่ี 25 เม.ย.62 
ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ 
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156583007757144 

มศ 1.6.2-13 นิทรรศการของภาควิชาออกแบบตกแตํงภายใน เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลยัศิลปากร 12 ต.ค.61 
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156129604092144 

มศ 1.6.2-14 การแสดงแฟช่ันโชว์ของนักศึกษา ช้ันปีที ่2 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย เมื่อวันท่ี 6 ธ.ค.61 
และนิทรรศการผลงานนักศึกษาฯ ระหวํางวันท่ี 6-14 ธ.ค.61 ณ ลานหน๎าอาคารศลิป์ พีระศรี 3 คณะ
มัณฑนศลิป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
https://www.facebook.com/groups/283862435068170/permalink/1473331669454568/ 
https://www.facebook.com/watch/?v=2442447749119240 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 1.6.2-15 นิทรรศการผลงานนักศึกษาภาควชิาออกแบบเครื่องประดับ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

รํวมกับ Swarovski Gemstone Thailand ในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งท่ี 62 อิมแพค 
เมืองทองธานี ระหวํางวันท่ี 7-11 ก.ย.61 
https://www.facebook.com/groups/535776236458291/permalink/1846308072071761/ 
https://www.facebook.com/roschongs/posts/10212183444280651 

มศ 1.6.2-16 กิจกรรมการสาธิต งานเพ๎นท์บนกระเป๋า และออกร๎านขายของนักศกึษาภาคประยุกตศลิปศึกษา 
ในเทศกาลงานศิลป์ กิน เลํน เพลนิ ระหวํางวันท่ี 5-9 ม.ิย.62 ณ ศนูย์การค๎าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10157554318387042 
https://www.facebook.com/prayuktsilpasuksa/posts/3252936734732540 

มศ 1.6.2-17 การแสดงงาน Final Project เรื่อง “18 มงกุฎ กลืน/กิน/ก(ล)าย” ในรายวิชา 360 102 Design 2 ซึ่ง
เป็นความรํวมมือระหวํางนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป ์กับ
นักศึกษาช้ันปทีี ่2 ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที ่10 เม.ย.62 ณ โรงละครทรงพล 
พระราชวังสนามจันทร ์
https://www.facebook.com/watch/?v=854149684925871 

มศ 1.6.2-18 กิจกรรมน าเสนอผลงานของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ 4 เมื่อวันท่ี 23 เม.ย.62 ณ ห๎องเรียน วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษดิ์ ในโครงการนักศึกษาแลกเปลีย่นจาก Animation Department, School of Film 
and New Media, Tokyo University of the Art กับภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (เม.ย.- มิ.ย.62) 
https://www.facebook.com/chanis.cha.9/posts/10219501247420716 

มศ 1.6.3-1 โครงการสัมมนากจิกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันท่ี 16-17 ม.ีค.62 ณ แกํงศิลป์ รี
สอร์ท จังหวัดเพชรบรุ ี
http://decorate.su.ac.th/news-event/สัมมนากจิกรรมนศ2561/ 

มศ 1.6.4-1 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ีเกี่ยวข๎อง 
มศ 1.6.4-2 รายงานผลการจดักิจกรรม/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2561 
มศ 1.6.6-1 คูํมือการจัดกจิกรรมนักศึกษา 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 
1.1 ระดับ 3.25 ระดับ 3.75 3.75 
1.2 ร๎อยละ 25.82 ร๎อยละ 24.18 1.51 
1.3 ร๎อยละ 47.25 ร๎อยละ 46.15 2.88 
1.4 ไมํเกินร๎อยละ 20 น๎อยกวําร๎อยละ 40.01  5.00 
1.5 6 ข๎อ 6 ข๎อ 5 
1.6 6 ข๎อ 6 ข๎อ 5 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 6 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
23.14/ 6  = 3.86 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดเด่น 

1. คณะมัณฑนศิลป์ มีการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร, ทุนจากเงินกองทุนวิจัยและสร๎างสรรค์คณะฯ ให๎
คณาจารย์ศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก ทั้งในหลักสูตรภายนอกและของคณะฯ 



67 
 

2. คณะฯ มีการจัดสรรทุนจากเงินกองทุนวิจัยและสร๎างสรรค์ฯ ให๎คณาจารย์มีการท าวิจัย/ สร๎างสรรค์ 
ตีพิมพ์เผยแพรํ น าเสนอผลงาน หรือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และทุนจากโครงการจัดการความรู๎ศิลปะ
การออกแบบเพื่อถํายทอดองค์ความรู๎สูํวงวิชาการ : การผลิตหนังสือ ต ารา เพ่ือสนับสนุนให๎เกิดการผลิตผลงานทาง
วิชาการ ที่สํงเสริมการขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

3. คณะฯ สนับสนุนให๎นักศึกษาได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ในการสํงเสริม
คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 6 ประการอยํางครบถ๎วน เพ่ือให๎นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาไปเป็นบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ 

4. คณะฯ มีการจัดสรรเงินรางวัล เพื่อสํงเสริมและพัฒนาประสบการณ์ของนักศึกษา ในด๎านการประกวด
ผลงานศิลปะและการออกแบบ รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข๎องกับนักศึกษาและศิษย์เกําของคณะฯ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

มหาวิทยาลัย ควรมีการพัฒนาความเชื่อมโยงระหวํางฐานข๎อมูลที่มีอยูํ ให๎สามารถรองรับภารกิจด๎านตํางๆ ที่
อาจใช๎ข๎อมูลกลุํมเดียวกัน เพื่อจะได๎ข๎อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันพร๎อมใช๎งานได๎สะดวกมากขึ้น ในการบริหารจัดการหลักสูตร  
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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 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 

  

2 สนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในประเด็นตํอไปนี้                                                                                                                                                     
- ห๎องปฏิบัติการหรือห๎องปฏิบัติงานสร๎างสรรค์ หรือหนํวยวิจัย หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให๎ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
- ห๎องสมุดหรือแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต

งานสร๎างสรรค์ เชํน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห๎องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่สํงเสริมงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ เชํน การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร๎างสรรค์ การจัดให๎มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

  

3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์   
4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
  

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร๎างขวัญและก าลังใจตลอดจนยก
ยํองอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ดีเดํน 

  

6 มีระบบและกลไกเพื่อชํวยในการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่
น าไปใช๎ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : 6 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 6 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 6 ข๎อ      ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป   : 6 ข๎อ     เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค ์

ตั้งแตปํีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร๎างสรรค์ (ชื่อเดิม : 
สถาบันวิจัยและพัฒนา) มหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎จัดท าระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์ (www.ris.su.ac.th) 
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ขึ้น โดยมวีัตถปุระสงค์เพ่ือรวบรวมข๎อมูลผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัยให๎เป็นระบบ และ
สามารถสรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์ น าเสนอภาพรวมเพ่ือเป็นข๎อมูลประกอบการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับคณะและภาควิชา 

ในสํวนของคณะมัณฑนศิลป์ ได๎ด าเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัย โดยมีการกรอกข๎อมูลในระบบ
ดังกลําว (ระยะเวลาของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562/ การเผยแพรํในปีปฏิทิน พ.ศ.2561) ตามประเด็น 
ได๎แกํ  

- โครงการวิจัย/สร๎างสรรค ์(23 รายการ) 
- การเผยแพรํในการประชุมวิชาการ (4 รายการ) 
- การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (4 รายการ) 
- การแสดงผลงานสร๎างสรรค์ในรูปแบบของนิทรรศการ / การแสดง (ผลงานศิลปะ การออกแบบ 

ดนตรี ภาพยนตร์) (177 รายการ) 
- ต ารา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอ่ืนๆ (11 รายการ) 
- การจดทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) (10 รายการ) 

ส าหรับการใช๎งานในปีแรก (เอกสาร มศ 2.1.1-1) ระบบสามารถแสดงข๎อมูลโครงการวิจัย/ ผลงาน
สร๎างสรรค์ ทีเ่ป็นปัจจุบัน และจ าแนกข๎อมูลภายในคณะฯ ตามภาควิชาและระยะเวลาที่ใช๎นับผลงานนั้นๆ ได๎อยําง
ถูกต๎องรวดเร็ว โดยมหาวิทยาลัยมีการเชิญผู๎แทนคณะวิชาประชุมเพ่ือท าความเข๎าใจการใช๎งานระบบ (เอกสาร มศ 
2.1.1-2) ซ่ึงระหวํางด าเนินการพัฒนาให๎ระบบสามารถจัดท ารายงานการสรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข๎อมูลได๎นั้น 
จ าเป็นต๎องมีการปิดระบบในบางชํวง (เอกสาร มศ 2.1.1-3 ถึง 4) เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่ของคณะวิชายังคงสามารถน าเข๎า
ข๎อมูลลงสูํระบบได๎เป็นระยะๆ ควบคูํกับเจ๎าหน๎าที่สํวนกลาง ที่ท าการตรวจสอบโครงการที่ถึงก าหนดเสร็จสิ้น การ
จัดล าดับในการจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบความซ้ าซ๎อนของข๎อมูล ฯลฯ 
 

2. สนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดวิสัยทัศน์ไว๎วํา “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแหํงการสร๎างสรรค์” 
(เอกสาร มศ 2.1.2-1)  คณะฯ จึงด าเนินการจัดสรรด๎านทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการท าวิจัย/ สร๎างสรรค์ ดังนี้ 

ห๎องแสดงนิทรรศการ “พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร” (Silpakorn Design Museum) เป็นสถานที่
หลักในการจัดแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา และจัดกิจกรรมที่สํงเสริมบรรยากาศการท าวิจัยหรือ
สร๎างสรรค์ผลงาน เชํน ตรวจงานในรายวิชาตํางๆ งานศิลปนิพนธ์ (เอกสาร มศ 2.1.2-2) 

ห๎องส าหรับคณะท างานวิจัย/ สร๎างสรรค์ “ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ” เป็นสถานที่ในการประชุมหารือ 
ให๎ค าปรึกษาทางด๎านการวิจัย/ สร๎างสรรค์แกํคณาจารย์ (เอกสาร มศ 2.1.2-3)  

ห๎องสมุดคณะฯ “ศูนย์เรียนรู๎ด๎วยตนเอง” เป็นแหลํงค๎นคว๎าทางวิชาการด๎านศิลปะและการออกแบบ ของ
คณาจารย์และนักศึกษา ทั้งในรูปของเอกสารและระบบสารสนเทศ ตลอดจนบริการด๎าน Internet และ WI-FI 
ภายในอาคารศิลป์ พีระศรี 3 (เอกสาร มศ 2.1.2-4) และมีการจัดท ากิจกรรม/ ด าเนินโครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิ
ทัศน์ สิ่งแวดล๎อม และความปลอดภัยของสํวนกลางและภาควิชา/ หลักสูตรตํางๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสาร มศ 2.1.2-5) อีกด๎วย 

ส าหรับกิจกรรมวิชาการที่สํงเสริมงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ของคณะฯ ในปีการศึกษา 2561 ประเภท
ตํางๆ มีดังนี้ 
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- การจัดประชุมวิชาการ ได๎แกํ โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Animation Department, 
School of Film and New Media, Tokyo University of the Art กับภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ (เอกสาร มศ 2.1.2-11) 

- การแสดงงานสร๎างสรรค์ ได๎แกํ การจัดโครงการ นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 
ประจ าปี 2561 : สํงเสริมชุมชนต๎นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 (เอกสาร มศ 2.1.2-6), นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 
2562 (เอกสาร มศ 2.1.2-7), นิทรรศการแสดงเดี่ยวศิลปะสิ่งทอรํวมสมัย “ศิลปกรรมเส๎นใย” 
(เอกสาร มศ 2.1.2-13), นิทรรศการประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาชุด "ลีลา" (เอกสาร มศ 2.1.2-
14)  การเข๎ารํวมแสดงผลงานใน นิทรรศการ 2018 Pacific Rim International Exhibition 
(เอกสาร มศ 2.1.2-8), โครงการประกวด Nika Design Section 2018 ครั้งที่ 4 (เอกสาร มศ 
2.1.2-10), โครงการแสดงผลงาน “ออกแบบคาแรคเตอร์” ครั้งที่ 3 (เอกสาร มศ 2.1.2-12), 
นิทรรศการเครื่องเคลือบดินเผา "Take the Old, Creative a New II" (เอกสาร มศ 2.1.2-15) 

- การจัดให๎มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) ได๎แกํ โครงการ
บูรณาการการศึกษารํวมกับ Faculty of Art & Design, Tokoha University, Japan (เอกสาร มศ 
2.1.2-9), โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางศิลปะ หัตถศิลป์และการออกแบบ ครั้งที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ.2562 (เอกสาร มศ 2.1.2-16), การบรรยายเรื่อง “จากหัตถศิลป์สูํมโนคติ” โดย 
อริญชย์ รุํงแจ๎ง (เอกสาร มศ 2.1.2-17), การบรรยายประกอบผลงานเครื่องประดับรํวมสมัย โดย 
KLARA BRYNGE, MÄRTA MATTSSON จากประเทศสวีเดน และ WALKA Studio จาก
สาธารณรัฐชิลี (เอกสาร มศ 2.1.2-18), การบรรยายพิเศษในหัวข๎อ "การออกแบบสไตล์อิตาลีในยุค
ปัจจุบัน: กระบวนการสร๎างสรรค์ของนักออกแบบในปัจจุบัน" และ  "บทบาทของนักออกแบบใน
ปัจจุบัน" โดย Mr. Giulio Cappellini และ Mr. Francesco Sorrentino (เอกสาร มศ 2.1.2-19), 
การบรรยายในงานสัมมนาวิชาการในหัวข๎อ “Glass Seminar 2019” โดยศิลปินผู๎เชี่ยวชาญเรื่อง
แก๎วจากไทยและเกาหลี (เอกสาร มศ 2.1.2-20) 

 
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 

คณะมัณฑนศิลป์ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยหรือการผลิตผลงานสร๎างสรรค์ ทั้ง
ด๎านการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การพัฒนาเชิงทดลอง  พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน (ด๎านบุคลากร/ ระบบวิจัย) 
ตอบสนองภาคการผลิต/ อุตสาหกรรม และถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน (เอกสาร มศ 2.1.1-1 และ มศ 2.1.3-1 ถึง 3) 
โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะฯ เป็นคณะท างาน และประสานงานให๎คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา
การบริหารกองทุนวิจัยและสร๎างสรรค์คณะมัณฑนศิลป์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะฯ อยูํระหวํางพิจารณา 
1 โครงการ ได๎รับจัดสรรทุนจากงบประมาณเงินรายได๎ 1 โครงการ (เอกสาร มศ 2.1.3-4), เสนอรํางรายงานฉบับ
สมบูรณ์ 3 โครงการ (มศ 2.1.3-5 ถึง 6) ขอรับการสนับสนุนในการเผยแพรํและผลิตผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืน
อีกรวม 5 โครงการ (เอกสาร มศ 2.1.3-7 ถึง 10) 
 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะฯ มีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรํหรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ 
งานสร๎างสรรค์ (เอกสาร มศ 2.1.4-1) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะฯ มีการสนับสนุนทุนจากกองทุนฯ ในการ
น าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ เป็นคําใช๎จํายในการเดินทาง คําลงทะเบียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ใน
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การประชุมวิชาการหรือนิทรรศการที่มี Peer Review และจัดโดยองค์กรหรือสถาบันซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
ศิลปะและการออกแบบทั้งในประเทศและตํางประเทศรวม 3 ทุน (เอกสาร มศ 2.1.4-3 ถึง 5)  และมีการจ าหนําย
เผยแพรํหนังสือ ต าราจากผลการสนับสนุนของคณะฯ รวม 6 เรื่อง (เอกสาร มศ 2.1.4-2) 

นอกจากนี้ คณะฯ สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรให๎เข๎ารํวมประชุม/ อบรมสัมมนา/ การบรรยายและเชิง
ปฏิบัติการทางวิชาการอ่ืนๆ ทั้งภายในและตํางประเทศ เพ่ือเป็นการสํงเสริมพันธกิจด๎านการวิจัย/ สร๎างสรรค์ของ
คณะฯ ให๎เข๎มแข็งอีกทางหนึ่ง (เอกสาร มศ 2.1.4-6 ถึง 7) 
 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร๎างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกยํองอาจารย์และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ดีเดํน 

ในปีการศึกษา 2561 นี้ มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาซึ่งได๎รับรางวัลจากผลงานวิจัย/ งานสร๎างสรรค์
ดีเดํนจ านวน 4 ทําน โดยมีการแสดงความยินดีผํานทาง Social Media คือ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์เอกพงษ ์ตรีตรง และ
อาจารย์พัฒนา เจริญสุข จากภาควิชาออกแบบตกแตํงภายใน, รองศาสตราจารย์อาวิน อินทรรังษี จากภาควิชา
ออกแบบนิเศศิลป์ และอาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี จากภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ (เอกสาร มศ 2.1.5-1 ถึง 5) 
 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือชํวยในการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

คณะกรรมการวิจัย คณะมัณฑนศิลป์ ท าหน๎าที่ประสานงานกับคณาจารย์ และศูนย์บํมเพาะธุรกิจ ส านัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสาร มศ 2.1.6-1) ในด๎านข๎อมูลการค๎ุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ท่ีน าไปใช๎ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนดไว๎ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงในปีการศึกษา 2561 นี้คณะฯ ได๎ใช๎งานระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและ
สร๎างสรรค์ (www.ris.su.ac.th) ของมหาวิทยาลัย ในการรวบรวมข๎อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) (เอกสาร มศ 2.1.6-2) โดยคณาจารย์ของคณะฯ มีการจดสิทธิบัตรในปี พ.ศ.2561 
รวมทั้งสิ้น 10 รายการ และเข๎ารํวมโครงการให๎ความรู๎ด๎านทรัพย์สินทางปัญญา ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอีกด๎วย (เอกสาร 
มศ 2.1.6-3) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.1.1-1 บันทึกฝ่ายข๎อมูลวิจยัและพัฒนา เรื่อง โปรดตรวจสอบและกรอกข๎อมูลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 

(ตัวช้ีวัดที่ 2.2 และ 2.3) ในระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค ์มศก. (www.ris.su.ac.th) เพื่อ
รองรับการตรวจประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ลงวันท่ี 2 ต.ค.61 

มศ 2.1.1-2 บันทึกสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อท าความเข๎าใจการใช๎งานระบบฐานข๎อมลู
งานวิจัยและสร๎างสรรค์ มศก. (www.ris.su.ac.th) ลงวันท่ี 6 พ.ย.61 

มศ 2.1.1-3 บันทึกส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร๎างสรรค์ เรื่อง แจ๎งปิดระบบและการกรอกข๎อมูล
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ ในระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์ มศก. (www.ris.su.ac.th) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

มศ 2.1.1-4 บันทึกส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร๎างสรรค์ เรื่อง การกรอกข๎อมูลงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ ในระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์ มศก. (www.ris.su.ac.th) รอบ 12 เดือน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

มศ 2.1.2-1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
www.su.ac.th/th/about-mission-vision.php 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.1.2-2 พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (Silpakorn Design Museum) 
มศ 2.1.2-3 ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
มศ 2.1.2-4 ศูนย์การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
มศ 2.1.2-5 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป้าหมายที่ 1 เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าท่ีมี

มาตรฐานสากล นโยบายที่ 3  พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
ประเด็นที่ 1 ปรับปรุงกายภาพ ภมูิทัศน์ สิ่งแวดล๎อม และความปลอดภัยของวิทยาเขต (กิจกรรม/
โครงการของสํวนกลางและภาควชิา/ หลักสตูรตํางๆ) 

มศ 2.1.2-6 ภาพขําว นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : สํงเสริมชุมชนต๎นแบบ สืบ
สานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 ระหวํางวันที่ 15 -30 ก.ย.61 ณ 
หอศิลป์รํวมสมัยราชด าเนิน 
http://decorate.su.ac.th/news-event/นิทรรศ-อ-2561/?fbclid=IwAR2BwfSq5wEkMImje 
O1EPoUyQWJC2IdIbTOj4MJog2YZslCw-M4qeGxTOTI 
https://www.facebook.com/thanatornj/posts/2277605588926091 
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10156901461207042 

มศ 2.1.2-7 สูจิบัตรนิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2562 ระหวํางวันท่ี 1-3 พ.ค.62 ณ 
Choyung Gallery, Kookmin University, South Korea 

มศ 2.1.2-8 สูจิบัตรนิทรรศการ 2018 Pacific Rim International Exhibition ระหวํางวันที่ 19 – 24 พ.ย.61 ณ 
Hue University Vietnam 

มศ 2.1.2-9 ภาพขําว โครงการบูรณาการการศึกษารํวมกับ Faculty of Art & Design, Tokoha University, 
Japan มีวัตถุประสงค์ด๎านบูรณาการการเรียนการสอน ผํานการแลกเปลี่ยนบุคลากรการศึกษา ได๎สํง 
รศ.ดร.จิรายุ พงษ์วรุตม์ มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข๎อ “ศิลปะและการออกแบบเชิงวัฒนธรรม”ใน
รายวิชา 362 203 Thai Art for Visual Communication Design I เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 ท าให๎
ผู๎เรียนได๎รับความรู๎และประสบการณ์ในการออกแบบเชิงวัฒนธรรม สามารถน าหลักการ แนวคิดและ
เทคนิคในการสร๎างสรรค์มาประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ 
https://www.facebook.com/viscom.dec.su/posts/738438696528529 

มศ 2.1.2-10 ภาพขําว โครงการประกวด Nika Design Section 2018 ครั้งท่ี 4 รํวมกับ Faculty of Art & Design, 
Tokoha University, Japan เพื่อเผยแพรํผลงานที่โดดเดํนของคณาจารย์และนักศึกษาในรายวิชา 
362 209 Art Thesis, 362 228 Book Illustration, 362 227 Children’s Book Illustration, 362 
245 Concept Art for Game & Animation, 362 110 Illustration, 362 235 Character Design, 
362 236 2D-Animation, 362 245 Concept Art for Game & Animation โดยผลงานของผู๎ได๎รับ
รางวัล จะจัดแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ ณ Natioal Art Center Japan, Tokyo ระหวํางวันที่ 
5-17 ก.ย.62 และจัดแสดงตํอเนื่องทั่วประเทศญี่ปุ่น 
https://www.facebook.com/viscom.dec.su/posts/745813369124395 

มศ 2.1.2-11 ภาพขําว กิจกรรมน าเสนอผลงานของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ 4 ในรายวิชา 360 108 Survey of Thai 
Art, 362 208 Professional Special Project, 362 223 Editorial Photography เมื่อวันท่ี 23 
เม.ย.62 ณ ห๎องเรยีน วัดมหาธาตยุุวราชรังสฤษดิ์ ในโครงการนักศึกษาแลกเปลีย่นจาก Animation 
Department, School of Film and New Media, Tokyo University of the Art กับภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ (เม.ย.- มิ.ย.62) 
https://www.facebook.com/chanis.cha.9/posts/10219501247420716 

มศ 2.1.2-12 ภาพขําว โครงการแสดงผลงาน “ออกแบบคาแรคเตอร์” ครั้งท่ี 3 ในรายวิชา 362 230 Character 
Design, 362 244 Comics, 362 245 Concept Arts ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ระหวํางวันท่ี 2 - 
5 พ.ค.62 ในงาน Thailand Toy Expo 2019 ณ ศูนย์การค๎า Central World โซน Square BJ 56 
https://www.facebook.com/viscom.dec.su/posts/900415633664167 

มศ 2.1.2-13 ภาพขําว นิทรรศการแสดงเดี่ยวศลิปะสิ่งทอรํวมสมยั “ศิลปกรรมเสน๎ใย” โดย รศ.ประภากร สุคนธมณี 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ระหวํางวันท่ี 18 - 31 ก.ค.62 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 
พระราชวังสนามจันทร ์
https://www.facebook.com/thatree.muangkaew/posts/10157134343911590 
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10157657144672042 

มศ 2.1.2-14 ภาพขําว นิทรรศการประติมากรรมเครื่องป้ันดินเผาชุด "ลลีา" โดย ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ เมื่อวันที่ 
9 ต.ค.61 ณ หอศิลป์รํวมสมยัอารเ์ดล 
https://www.facebook.com/groups/283862435068170/permalink/1841863785934686/ 

มศ 2.1.2-15 ภาพขําว นิทรรศการเครื่องเคลือบดินเผา "Take the Old, Creative a New II" โดย ผศ.ศุภกา ปาล
เปรม ระหวํางวันท่ี 27 - 31 ม.ค.62 ณ Charm - Learn Studio 
https://www.facebook.com/gogurn.su/posts/2497701356924597 

มศ 2.1.2-16 ภาพขําว โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางศิลปะ หัตถศิลป์และการออกแบบ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ.2562 (ARCADE 2019) ระหวํางวันที่ 7-14 มิ.ย.62 ณ ห๎องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคาร
ศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156703305102144 
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156703762442144 

มศ 2.1.2-17 ภาพขําว การบรรยายเรื่อง “จากหัตถศิลปส์ูํมโนคต”ิ โดย อริญชย์ รุํงแจ๎ง เมื่อวันท่ี 20 ธ.ค.61 ณ ห๎อง
ประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
https://www.facebook.com/supavee.sirinkraporn/posts/10155904831548062 
https://www.facebook.com/roschongs/posts/10212852408284333 

มศ 2.1.2-18 ภาพขําว การบรรยายประกอบผลงานเครื่องประดบัรํวมสมัย โดยศลิปินและนักออกแบบ ได๎แกํ 
KLARA BRYNGE, MÄRTA MATTSSON จากประเทศสวีเดน และ WALKA Studio จากสาธารณรัฐ
ชิลี เมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 ณ ห๎องประชุมสมัยเฉลมิ กฤดากร อาคารศลิป์ พีระศรี 3 คณะมณัฑนศลิป์ 
พระราชวังสนามจันทร ์
https://www.facebook.com/supavee.sirinkraporn/posts/10155943686788062 

มศ 2.1.2-19 ภาพขําว การบรรยายพิเศษในหัวข๎อ "การออกแบบสไตล์อิตาลีในยคุปัจจุบัน: กระบวนการสร๎างสรรค์
ของนักออกแบบในปัจจุบัน" และ "บทบาทของนักออกแบบในปัจจุบัน" โดย Mr. Giulio Cappellini 
และ Mr. Francesco Sorrentino เมื่อวันท่ี 28 ม.ค.62 ณ ห๎องประชุมสมัยเฉลมิ กฤดากร อาคาร
ศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10157179393062042 

มศ 2.1.2-20 ภาพขําว งานสัมมนาวิชาการในหัวข๎อ “Glass Seminar 2019” โดยศิลปินผู๎เชี่ยวชาญเรื่องแก๎วจาก
ไทยและเกาหลี เมื่อวันท่ี 4 มี.ค.62 ณ ห๎องประชุมสมยัเฉลิม กฤดากร อาคารศลิป์ พีระศรี 3 คณะ
มัณฑนศลิป์ พระราชวังสนามจันทร์  
https://www.facebook.com/events/233345897620780/permalink/243161966639173/ 

มศ 2.1.3-1 ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนจากเงินกองทุนวิจัย
และสร๎างสรรค์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วันท่ี 2 ม.ีค.61 

มศ 2.1.3-2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องอัตราคําใช๎จําย และวิธีการเบิกจํายเงินจากกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย นวัตกรรม และการสร๎างสรรค์ ของคณะมัณฑนศิลป์ ณ วันท่ี 21 พ.ย.61 

มศ 2.1.3-3 เอกสารการประชุม คณะกรรมการวิจัย คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62, ครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันท่ี 24 พ.ค.62 และครั้งท่ี 3/ 2562 เมื่อวันท่ี 1 ส.ค.62 

มศ 2.1.3-4 บันทึกแจ๎งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 6/ 2562 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 เรื่อง การ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร๎างสรรค์ฯ (อ.ดร.วินิตาฯ) 

มศ 2.1.3-5 บันทึกแจ๎งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 7/ 2562 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 เรื่อง การสํง
รํางรายงานโครงการวิจัย (ผศ.อินทิราฯ) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.1.3-6 บันทึกแจ๎งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 9/ 2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.61 เรื่อง การสํง

รํางรายงานโครงการวิจัย (รศ.ดร.สุภาวีฯ) 
มศ 2.1.3-7 บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการผลติผลงานวิชาการลักษณะอื่น ประเภทหนังสือ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

เรื่อง การออกแบบเครื่องประดับไทยพอเพียง : กรณีศึกษาการพัฒนาเครื่องประดับจากเส๎นใยกล๎วย 
จัดท าโดย รศ.ดร.สภุาวีฯ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.61 

มศ 2.1.3-8 บันทึกเสนอขอทุนสนับสนุนโครงการจัดเรียบเรียงหนังสือ 70 ปี เครือ่งเคลือบดินเผาไทย ในสมัย
รัชกาลที่ 9 จัดท าโดย รศ.ประดิพทัธ์ุฯ เมื่อวันท่ี 1 พ.ย.61 

มศ 2.1.3-9 บันทึกเสนอขอทุนสนับสนุนการเขยีนต าราเรื่อง ศิลปะไทยปริทัศน์ จดัท าโดย ผศ.เทิดศักดิ์ฯ เมื่อวันที่ 
5 ต.ค.61 

มศ 2.1.3-10 บันทึกเสนอขอทุนสนับสนุนการจดัท า เรียบเรียง พิมพ์เอกสาร และสร๎างสรรคผ์ลงาน เพื่อใช๎
ประกอบการขอต าแหนํงทางวิชาการของ ผศ.กรธนาฯ, อ.ธาตรี เมือ่วันท่ี 22 ต.ค.61 

มศ 2.1.4-1 ประกาศคณะมัณฑนศลิป์ เรื่อง เกณฑ์การผลิตต ารา หนังสือ และการให๎คําตอบแทน พ.ศ.2555 (แก๎ไข
เพิม่เติม 2556) 

มศ 2.1.4-2 เอกสารโครงการจัดการความรู๎ศิลปะการออกแบบเพื่อถํายทอดองค์ความรู๎สูํวงวิชาการ : การผลิต
หนังสือ ต ารา อนุมัติเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.60 

มศ 2.1.4-3 บันทึกขอรับจัดสรรทุนน าเสนอผลงานสร๎างสรรค์ ในนิทรรศการ Prototypes & Experiment ครั้งที่ 
11 ณ Aram Gallery กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดย อ.นัชชา สวัสดิชัย เมื่อวันท่ี 9 ก.ค.62 

มศ 2.1.4-4 บันทึกเสนอขอรับจัดสรรทุนเข๎ารํวมโครงการ 2019 Chaina ZIBO InternationaI Macsabal Silk 
Road Wood Firing Symposium ณ 1954 Ceramic Culture and Creative Park, Zichuan, 
Shandong สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย อ.ธาตรี เมืองแก๎ว เมื่อวันท่ี 23 ก.ค.62 

มศ 2.1.4-5 บันทึกขอรับจัดสรรทุนน าเสนอผลงานสรา๎งสรรค์ “เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์ : ความบันดาลใจจาก
โทนสีของไทย” ในงาน The 1st Chiang Mai Internation Art and Culture Symposium 2019 
(CMIS) Workshop ณ จังหวัดเชียงใหมํ โดย ผศ.ศุภกา ปาลเปรม เมื่อวันท่ี 19 ก.ค.62 

มศ 2.1.4-6 ภาพขําว ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ รับเชิญรํวมงาน 6th International Art and Design 
Workshop 2019 'Thai Contemporary Art' ระหวํางวันท่ี 1 - 4 มี.ค.62 ณ หอศิลป์แนวตั้ง คณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ 
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156459931962144 

มศ 2.1.4-7 ภาพขําว ผศ.ชานนท์ ไกรรส รบัเชญิเป็นศลิปินในงาน Thailand Glass Art Festival 2018 ระหวําง
วันท่ี 22 พ.ย.- 6 ธ.ค.61 ณ บริษัท บางกอกกลาส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธาน ี
http://www.bgcglassstudio.com/official/?r=Exhibition/ThailandAGS2018 

มศ 2.1.5-1 ภาพขําว โครงการวิจยัเดํนในสาขาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2550 - 2559 
https://www.facebook.com/pkanucha/posts/2016946615016835 

มศ 2.1.5-2 ภาพขําว รศ.อาวิน อินทรังษี รับรางวัล Demark Award 2018 จากงานออกแบบฟอนต์ Chanya 
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10156918318887042 

มศ 2.1.5-3 ภาพขําว รศ.อาวิน อินทรังษี รับมอบเกียรติบตัร จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร 
https://www.facebook.com/arwinemon/posts/10156037638877507 

มศ 2.1.5-4 ภาพขําว อ.พัฒนา เจริญสุข รับมอบรางวัลบุคลากรดเีดํน จากมหาวิทยาลัยศลิปากร 
https://www.facebook.com/arwinemon/posts/10156037638877507 

มศ 2.1.5-5 ภาพขําว อ.ดร.ยอดขวญั สวสัดี รบัมอบรางวัล : หนังสือดีเดํน การออกแบบจัดท ารูปเลํมหรือ
ศิลปกรรมหนังสือ พระเมรุมาศสมยัรัตนโกสินทร์ จากคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10157365972802042 

มศ 2.1.6-1 กลุํมงานศูนย์บํมเพาะธุรกจิ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
http://www.suas.su.ac.th/index.html 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.1.6-2 ข๎อมูลการจดสิทธิบัตรของคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ (จากฐานข๎อมลู RIS) 
มศ 2.1.6-3 โครงการอบรมการสร๎างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.62 ณ ห๎องประชุมส านักงานคณบดี ช้ัน 2 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะ
มัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข๎า 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินตํอจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีกลุ่ม  ค1 และ ง  จ าแนกเป็น 3 กลุํมสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให๎เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปตํอคน 
  
สูตรการค านวณ  :  
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันตํอจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 
 

 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา 
คะแนนที่ได๎ในระดับคณะวิชา = คําเฉลี่ยของคะแนนที่ได๎ของทุกกลุํมสาขาวิชาในคณะวิชา 

 
หมายเหตุ  

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให๎นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมํนับรวมผู๎ลาศึกษา
ตํอ 

2. ให๎นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไมํใชํ
จ านวนเงินที่เบิกจํายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบํงสัดสํวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหลํงทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงรํวมกันของสถาบันที่รํวมโครงการ ให๎แบํงสัดสํวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมํมีหลักฐาน ให๎แบํง
เงินตามสัดสํวนผู๎รํวมวิจัยของแตํละคณะ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

คะแนนท่ีได๎   = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเตม็ 5 
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4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได๎ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แตํไมํสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมํใชํนักวิจัย
เป็นผู๎ด าเนินการ 

 
ตารางท่ี 2.2-1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 

 
รายการ 

จ านวนเงินสนับสนนุการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ 

60 
ปีงบประมาณ 

61 
ปีงบประมาณ 

62 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์จากภายในสถาบัน (บาท) 
1. งบประมาณแผํนดิน สถาบันวิจยัและพัฒนา 
2. เงินรายได๎ คณะฯ 
3. เงินรายได๎ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. เงินรายได๎ โครงการพิเศษ 

1,072,431.82 
432,333.33 
598,166.67 
* 41,931.82 

-.00 

1,489,000.00 
1,125,000.00 

205,000.00 
-.00 

159,000.00 

1,928,537.50 
1,678,537.50 

250,000.00 
-.00 
-.00 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 
(บาท) 
1 = แหลํงทุนในประเทศ 
2 = แหลํงทุนตํางประเทศ 
3 = หนํวยงานรัฐ (ระดับกรม หรือองค์การมหาชน ขึ้นไป) 
4 = หนํวยงานท๎องถิ่น (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ/ จังหวัด) 
5 = หนํวยงานภาคเอกชน 
6 = แหลํงอื่นๆ (ไปรษณีย์ไทย, อพท., สกอ.) 

11,025,159.09 
 

11,025,159.09 
-.00 

11,000,000.00 
-.00 
-.00 

* 25,159.09 

9,212,212.00 
 

9,212,212.00 
-.00 

4,320,000.00 
499,712.00 

-.00 
4,392,500.00 

9,022,400.00 
 

9,022,400.00 
-.00 

614,000.00 
3,608,400.00 

-.00 
4,800,000.00 

รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด 12,097,590.91 10,701,212.00 10,950,937.50 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได๎รับทุนวิจัย / สร๎างสรรค์จาก 
- เฉพาะภายในสถาบัน 
- เฉพาะภายนอกสถาบัน 
- ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

42 
25 
6 
11 

59 
5 
7 
47 

17 
6 
9 
2 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ไมํนับลาศึกษาตํอ) 
จ านวนนักวิจัย (ไมํนับลาศึกษาตํอ) 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

89.5 
- 

89.5 

89 
- 

89 

90 
- 

90 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ตํออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

135,168.61 120,238.34 121,677.08 

* จ านวนเงินจากโครงการวิจัยที่ได๎รับทุนสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอก 2 โครงการ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : 120,238.34  บาทตํอคน  เกณฑ์ประเมิน   :  5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 121,677.08  บาทตํอคน  เกณฑ์ประเมิน   :  5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 100,000.00 บาทตํอคน  ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป   : 100,000.00 บาทตํอคน   เกณฑ์ประเมิน   :  5.00 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
 ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได๎รับจัดสรรเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ รวม 23 โครงการ 
เป็นทุนจากภายใน 9 โครงการ  เป็นเงิน 1,928,537.50 บาท ซึ่งมีอาจารย์รับทุน 6 คน เป็นทุนจากภายนอก 14 
โครงการ เป็นเงิน 9,022,400 บาท ซึ่งมีอาจารย์รับทุน 9 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,950,937.50 บาท 
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 คณะฯ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ) จ านวน 91 คน มีอาจารย์ลาศึกษาตํอ 1 
คน และไมํมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัย (เอกสาร มศ 2.2-1) 
 ทั้งนี้ การรายงานข๎อมูลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ส าหรับปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได๎ก าหนด ให๎
แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามสัดสํวนของระยะเวลาที่โครงการได๎รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.2-1 ใช๎หลักฐาน 2.1.1-1 ระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

www.ris.su.ac.th 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย     
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงคําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหวําง 0 – 5 เกณฑ์แบํงกลุํมตามสาขาวิชาดังนี้ 
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว๎เป็นคะแนน
เต็ม 5  = ร๎อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรค านวณ 
1. ค านวณร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

 
2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

คะแนนท่ีได๎   = 
ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 

คะแนนท่ีได๎   = 
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร  
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 

TCI กลุํมที่ 2  
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํ

ในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตํสถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมํอยูํใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานได๎รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ผํานการประเมินผํานเกณฑ์การขอต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎ด าเนินการ 
- ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค๎นพบใหมํและได๎รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผํานการประเมินผํานเกณฑ์การขอต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนํงทางวิชาการ

แตํไมํได๎น ามาขอรับการประเมินต าแหนํงทางวิชาการ 
 
 การสํงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให๎น าเสนอในการประชุมวิชาการต๎องสํงเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได๎รับการตอบรับและตีพิมพ์แล๎ว การตีพิมพ์ต๎องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยูํในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได๎ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก  ระดับคุณภาพ  
0.20 งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรสํูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ 
0.80 งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ 
1.00 งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ 

 
 ผลงานสร๎างสรรค์ทุกชิ้นต๎องผํานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไมํน๎อยกวํา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรํวมพิจารณาด๎วย 
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ตีพิมพ์เผยแพรํ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 2 0.40 
ตารางที่ 2.3-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 2.3-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 1 0.40 
ตารางที่ 2.3-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 1 0.40 
ตารางที่ 2.3-2 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - 

ตารางที่ 2.3-2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 

0.40 - - 

ตารางที่ 2.3-2 

2.5 ผลงานท่ีได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางที่ 2.3-2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 
TCI กลุํมที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 2.3-3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 2.3-3 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออก
ประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 2.3-4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 2.3-4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 
TCI กลุํมที่ 1 

0.80 1 0.80 
ตารางที่ 2.3-4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 1 

0.80 1 0.80 
ตารางที่ 2.3-4 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 1 1.00 

 
 

ตารางที่ 2.3-5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

1.00 1 1.00 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

ตารางที่ 2.3-5 

5.3 ผลงานท่ีไดร๎ับการจดสิทธิบัตร 1.00 8 8.00 ตารางที่ 2.3-5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับการประเมินผํานการ
ประเมินต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 2.3-5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎
ด าเนินการ 

1.00 11 11.00 
ตารางที่ 2.3-5 

5.6 ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค๎นพบใหมํและไดร๎ับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 
ตารางที่ 2.3-5 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร๎ับการประเมินผํานเกณฑ์
การขอต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 2.3-5 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหนํงทางวิชาการแตํไมไํด๎น ามาขอรับ
การประเมินต าแหนํงทางวิชาการ 

1.00 - - 
 

ตารางที่ 2.3-5 

6. งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูสําธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 1 0.20 
ตารางที่ 2.3-6 

7. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 0.40 91 36.40 ตารางที่ 2.3-6 
8. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาต ิ 0.60 6 3.60 ตารางที่ 2.3-6 
9. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวําง
ประเทศ 

0.80 - - 
ตารางที่ 2.3-6 

10. งานสร๎างสรรค์ท่ีไดร๎ับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 79 79.00 
ตารางที่ 2.3-6 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 91 คน 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 27 เรื่อง 

จ านวนผลงานสร๎างสรรค์ท้ังหมด 177 ช้ิน 
ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 23.80 

ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า 119.20 
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจ า 
ร๎อยละ 26.15 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์
ประจ า 

ร๎อยละ 130.99 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ า 

3.27 คะแนน 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสรา๎งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ า 

16.37 คะแนน 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 183.96  เกณฑ์ประเมิน   :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ 157.14  เกณฑ์ประเมิน   :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : ร๎อยละ 45      ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 45     เกณฑ์ประเมิน   :  5.00  คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

คณะฯ ให๎ความรํวมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ในการรายงานผลตามตัวบํงชี้ตามข๎อมูลที่ปรากฏในระบบ
ฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์ (www.ris.su.ac.th) ทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ด าเนินการจัดท า 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 2.3-1 ใช๎หลักฐาน 2.1.1-1 ระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

www.ris.su.ac.th 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน (คะแนน) 
2.1 6 ข๎อ 6 ข๎อ 5 
2.2 100,000 บาทตํอคน 121,677.08 บาทตํอคน 5.00 
2.3 ร๎อยละ 45 ร๎อยละ 157.14 5.00 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
15.00/ 3  = 5.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยฯ จัดให๎มีฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์ ที่สนับสนุนการรวบรวมผลงานของคณาจารย์ 
ในแตํละคณะวิชาให๎มีความเป็นระบบ สืบค๎นงําย และสะดวกตํอการท างาน 

2. คณะฯ มีระบบและกลไกในการจัดสรรทุนสนับสนุน การประชาสัมพันธ์แหลํงทุนภายนอก ขําวสารแหลํง
การตีพิมพ์เผยแพรํที่มีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมจัดการความรู๎ด๎านการวิจัย/ สร๎างสรรค์ผลงานให๎แกํคณาจารย์ บุคลากร
อยํางตํอเนื่อง และเห็นผลเชิงประจักษ์ 

3. คณะฯ มีเครือขํายความรํวมมือกับภาครัฐและองค์กรวิชาชีพ ท าให๎สามารถบูรณาการกิจกรรมในการวิจัย/ 
สร๎างสรรค์ เข๎ากับการบริการวิชาการ หรือการท านุบ ารุงศิลวัฒนธรรม ท าให๎ไดผ๎ลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่เข๎าถึง
กลุํมเป้าหมาย เกิดประโยชน์ตํอชุมชนและสังคมอยํางเป็นรูปธรรม 

4. คณะฯ สร๎างความรํวมมือทางวิชาการกับสถาบันตํางประเทศ ตั้งแตํในระดับหลักสูตรตํอหลักสูตร จนถึง
ระดับสถาบัน ซึ่งอาจพัฒนาไปสูํการสร๎างทีมวิจัย (Cluster) ในระยะตํอไปได๎ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. จัดหาแหลํงทุนจากภายนอกและสร๎างนักวิจัยหน๎าใหมํ เพ่ือสนับสนุนการวิจัย/สร๎างสรรค์เพ่ิมขึ้น 
2. ควรสํงเสริมการตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ในฐานข๎อมูลวารสาร TCI, ACI และระดับ

นานาชาติ ให๎มากขึ้น 
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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 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม
และก าหนดตัวบํงชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกํ
สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

2 โครงการบริการวิชาการแกํสังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช๎ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

  

3 โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 อยํางน๎อยต๎องมีโครงการที่บริการ
แบบให๎เปลํา 

  

4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคม
ในข๎อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

  

5 น าผลการประเมินตามข๎อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให๎บริการวิชาการ
สังคม 

  

6 คณะมีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมในระดับสถาบัน   

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : 6 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 6 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 6 ข๎อ      ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป   : 6 ข๎อ      เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและก าหนดตัวบํงชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

จากแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2563 ของคณะผู๎บริหารชุด
ปัจจุบัน ได๎ก าหนดภารกิจด๎านบริการวิชาการไว๎ในประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3;  ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร๎างความเข๎มแข็งให๎
ชุมชนและสังคมอยํางยั่งยืน โดยการให๎บริการวิชาการจากองค์ความรู๎ของคณะมัณฑนศิลป์;  เป้าประสงค์ : คณะ
มัณฑนศิลป์เป็นแหลํงถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบแกํชุมชนและสังคมอยํางเป็นระบบและ
ตํอเนื่อง;  กลยุทธ์ที่  5.1 ให๎บริการวิชาการท่ีตอบสนองตํอความต๎องการของชุมชนและสังคมด๎วยองค์ความรู๎ที่คณะ
มัณฑนศิลป์มีความเชี่ยวชาญอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง,  กลยุทธ์ที่  5.2 สํงเสริมให๎มีการบูรณาการการบริการ
วิชาการเข๎ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย โดยระบตุัวชี้วัดในระดับแผนเพ่ือก ากับการด าเนินงานรายปีไว๎ ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดการด าเนินงาน 
เป้าหมายผลลัพธ์ 

หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5   สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน โดยการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้ของคณะ

มัณฑนศลิป ์
10 จ านวนของผู๎รับบริการวิชาการ คน 1,000 1,500 

 
2,000 

(ผลฯ 2,704 คน) 
2,500 

11 คําเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการวิชาการ 

คะแนน
ประเมิน 

3.51 4.00 
 

4.25 
(ผลฯ 4.38) 

4.50 

12 ร๎อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบรูณาการ
กับการเรยีนการสอนหรือการวจิัย ตํอโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 

ร๎อยละ 100 100 
 

100 
(ผลฯ ร๎อยละ 100) 

100 

 

ซ่ึงแตํละโครงการมีวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์
ในระดับคณะฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ได๎แกํ การศึกษาความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น/ กลุํมเป้าหมาย – การ
วางแผนด๎านงบประมาณ – การเสนออนุมัติโครงการที่ระบุความสอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (ตัวอยํางเชํน 
เอกสาร มศ 3.1.1-1) ตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา – การวางแผนการด าเนินงานในกิจกรรม
ยํอย – การแตํงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน จนถึงผู๎รับผิดชอบ – การบริหารการมีสํวนรํวมของ
บุคลากร – การเตรียมการปฏิบัติงานตามรูปแบบของกิจกรรม เชํน นิทรรศการแสดงผลงาน การจัดสัมมนา, บรรยาย
หรืออบรมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ – การสํงเอกสารเผยแพรํแกํหนํวยงานภายในและองค์กรภายนอก รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ทาง Website/ Social Media – การสรุปผลการประเมิน รวบรวมข๎อเสนอแนะ เพ่ือวัดระดับ
ความส าเร็จของโครงการ – การเสนอรายงานผลให๎คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ/ พิจารณาแนวทางในการ
สนับสนุนโครงการระยะตํอไป 

ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม จ านวน 18 เรื่อง 
(เอกสาร มศ 3.1.1-1) โดยบูรณาการรํวมกับการสอน การวิจัยและสร๎างสรรค์ การให๎เปลําเพ่ือประโยชน์ตํอการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม ดังตํอไปนี้ 

 

แผนการด าเนินงานด๎าน 
การบริการวิชาการแกํสังคม  

(1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62) 

ผู๎เข๎ารํวม 
(คน) 

การบูรณาการ 
ความส าเร็จของโครงการ 

(ร๎อยละ/ ระดับ) 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอน วิจัยฯ ให๎เปลํา แผน ผล  

ความรํวมมือกับมหาวิทยาลัย 
1. โครงการเปดิบ๎านมณัฑนศลิป์ “House of 
Creativity” เนื่องในโครงการทับแก๎ววิชาการ 
ครั้งท่ี 5 (เงินรายไดส๎ะสม : 27-29 ส.ค.61) 

250    - เสร็จสิ้น 90,000 

2. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทาง
ศิลปะ หัตถศิลป์และการออกแบบ ครั้งท่ี 3 
(ARCADE 2019) 7-14 มิ.ย.62 

120    80 
80 

(4.43) 
600,000 
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แผนการด าเนินงานด๎าน 
การบริการวิชาการแกํสังคม  

(1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62) 

ผู๎เข๎ารํวม 
(คน) 

การบูรณาการ 
ความส าเร็จของโครงการ 

(ร๎อยละ/ ระดับ) 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอน วิจัยฯ ให๎เปลํา แผน ผล  

คณะมณัฑนศลิป ์
1. โครงการประกวดออกแบบระดบัเยาวชน
แหํงชาติ ครั้งท่ี 2 : ตราสัญลักษณส์ าหรับการ
เป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 (งบ
ภายนอก 330,000 งบกรมอาเซียน กระทรวง
การตํางประเทศ 270,000 : ต.ค.61 – มี.ค.
62) 

321    - เสร็จสิ้น 600,000 

2. โครงการประกวดออกแบบระดบัเยาวชน
แหํงชาติ ครั้งท่ี 3 (งบแผํนดิน 848,000 งบ
ภายนอก 100,000 : ม.ค.– ก.ย.62) 

344    86 
100 

(4.31) 
948,000 

3. โครงการถํายทอดองค์ความรู๎ดา๎นศิลปะ
และการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์สูํการ
สร๎างบุคคลต๎นแบบ (งบแผํนดิน ม.ค.– ก.ค.
62 : 14-19 พ.ค.62) 

300     86 
99.21 
(4.50) 

672,000 

ภาควิชาออกแบบตกแตํงภายใน 
1. นิทรรศการและกิจกรรมของภาควิชา
ออกแบบตกแตํงภายใน ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลยั (เงินรายได๎ : 12 ต.ค.61) 

250    80 เสร็จสิ้น 90,000 

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์
1. โครงการ “ไปรษณียเ์พิ่มสุข” ภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ (งบภายนอก : ต.ค.61 -
ก.ย.62) 

60    - 
ก าลัง

ด าเนินงาน 
60,000 

2. โครงการความรํวมมือทางวิชาการระดับ
นานาชาติ Animation Boot Camp 2018 
ASEAN in Thailand รํวมกับ Animation 
Department, Graduate School of Film 
& New Media, Tokyo University of the 
Arts & UNIJAPAN, Agency for Cultural 
Affairs (เงินกองทุนพัฒนาและสํงเสริมฯ : 
ต.ค.61 – มิ.ย.62) 

100      85 เสร็จสิ้น 150,000 

3. โครงการบูรณาการการศึกษารวํมกับวัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร 
ครั้งท่ี 4 และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (งบกองทุนสํงเสรมิ : ต.ค.61 - 
ก.ย.62) 

100      สํงรายงาน เสร็จสิ้น 200,000 
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แผนการด าเนินงานด๎าน 
การบริการวิชาการแกํสังคม  

(1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62) 

ผู๎เข๎ารํวม 
(คน) 

การบูรณาการ 
ความส าเร็จของโครงการ 

(ร๎อยละ/ ระดับ) 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอน วิจัยฯ ให๎เปลํา แผน ผล  

ภาควิชาออกแบบผลติภณัฑ ์
1. โครงการ Design for Life #2 : ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ส าหรับโรงเรยีนสอนคนตาบอด 
มกุฎคีรีวัน จังหวัดนครราชสีมา และชุมชน
ใกล๎เคียง (เงินรายไดส๎ะสม : ม.ค.– มิ.ย.62) 

50      80 
80 

(4.60) 
350,000 

2. โครงการเปดิบ๎านผลิตภัณฑ ์“Future 
Vehicle” ในงานมหกรรมยานยนตร์ Motor 
Expo 2018 (เงินรายได๎ : 29 พ.ย.-10 ธ.ค.
61) 

130    85 เสร็จสิ้น 200,000 

ภาควิชาประยุกตศลิปศึกษา 
1. โครงการ “ปันยิ้ม” (เงินรายได ๎: ก.ค.- 
ส.ค.62) 

70      - เสร็จสิ้น 50,000 

2. โครงการ “ไปรษณียเ์พิ่มสุข” ภาควิชาประ
ยุกตศิลปศึกษา (งบภายนอก : ต.ค.61 -ก.ย.
62) 

70    - 
ก าลัง

ด าเนินงาน 
70,000 

ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
1. ที่ปรึกษาโครงการ The 1st Chiang Mai 
Internation Art and Culture 
Symposium 2019 (CMIS) Workshop ณ 
จังหวัดเชียงใหมํ (6 - 15 ส.ค.62) 

140     - เสร็จสิ้น - 

ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 
1. นิทรรศการแสดงผลงานต๎นแบบผลติภณัฑ์
ของที่ระลึกจากโบราณวตัถุในพิพิธภัณฑสถาน
แหํงชาติ ในพื้นที่ทํองเที่ยว 4 ภูมิภาค ‘รํวม
สมัยในมรดกศลิป’์ (งบภายนอก : 20 - 24 
มี.ค.62) 

100    สํงรายงาน เสร็จสิ้น 2,025,000 

2. โครงการเรียนรูเ๎ส๎นทางอารยธรรมลูกปดั
โบราณสูํการสร๎างสรรค์และพัฒนาสังคม 
(เงินกองทุนอุดหนุนกิจกรรมนักศกึษาเชิง
บูรณาการ : 11 - 14 ก.พ.62) 

99    80 
80 

(4.21) 
400,000 

3. นิทรรศการเปดิกลํองเครื่องประดับ 61 ใน
งานแสดงสินค๎า Bangkok Gems Jewelry & 
Watch Fair (เงินรายได๎ : 20-24 ก.พ.62) 

100    85 
85 

(4.25) 
20,000 
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แผนการด าเนินงานด๎าน 
การบริการวิชาการแกํสังคม  

(1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62) 

ผู๎เข๎ารํวม 
(คน) 

การบูรณาการ 
ความส าเร็จของโครงการ 

(ร๎อยละ/ ระดับ) 
งบประมาณ 

(บาท) 

สอน วิจัยฯ ให๎เปลํา แผน ผล  

ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
1. โครงการเปดิบ๎านสาขาการออกแบบเครื่อง
แตํงกาย Open House Fashion Design 
2019 (งบภายนอก : 14-18 ม.ค.62) 

100    สํงรายงาน เสร็จสิ้น 100,000 

   

2. โครงการบริการวิชาการแกํสังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช๎ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ในกระบวนการบริการวิชาการแกํสังคมของคณะมัณฑนศิลป์นั้น คณาจารย์และบุคลากร มีการเชื่อมโยง
งานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและสร๎างสรรค์ ในการปฏิบัติงานประจ า เชํน ก าหนดไว๎ใน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  การเสนอโครงการวิจัยและสร๎างสรรค์ หรือโครงการบริการวิชาการแกํสังคม ที่
เป็นผลจากการตํอยอดโครงการบริการวิชาการเอง ไว๎ในแผนการปฏิบัติราชการของภาควิชาตํางๆ ดังตัวอยํางตํอไปนี้ 

ในชํวงต๎นปีการศึกษา 2561 ที่ผํานมา คณะมัณฑนศิลป์ โดยภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ได๎รับการ
อนุมัติให๎ด าเนินโครงการที่ปรึกษา ในโครงการศูนย์สร๎างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : คําใช๎จํายใน
การออกแบบสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบํมเพาะผู๎ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยทุน
สนับสนุนจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ระยะเวลาที่ระบุในสัญญาฯ 18 กรกฎาคม 2561 – 12 กุมภาพันธ์ 
2562) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างสรรค์ผลงานต๎นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได๎มาจากมรดกศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน 4 ภูมิภาคในประเทศไทย และเผยแพรํผลงานในวงกว๎าง เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ จึงได๎
จัดนิทรรศการ ‘รํวมสมัยในมรดกศิลป์’ เพ่ือแสดงผลงานต๎นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากโบราณวัตถุ ที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ ตั้งอยูํในพ้ืนที่ทํองเที่ยว 4 ภูมิภาค โดยมุํงให๎เกิดความเข๎าใจ ความภาคภูมิใจ ผํานผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกที่ออกแบบใหมํ เพ่ือให๎เกิดผลตํอการพัฒนาชุมชนในภูมิภาคนั้นๆ แสดงให๎เห็นถึงการจัดท าแผนการใช๎
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพ่ือให๎เกิดผลตํอการพัฒนาชุมชนและสังคมอยํางชัดเจน (เอกสาร มศ 3.1.2-1) 

ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ไดด๎ าเนินโครงการ “ไปรษณีย์เพ่ิมสุข” ตํอเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ซึ่งมีกิจกรรมที่
ให๎คณาจารย์แตํละภาควิชาส ารวจและคัดเลือกสินค๎าหรือบริการจากชุมชนในพ้ืนที่ส านักงานไปรษณีย์เขตตํางๆ ที่มี
ศักยภาพด๎านสภาพแวดล๎อม วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ในการสะท๎อนอัตลักษณ์ของชุมชน มาบูรณาการกับองค์ความรู๎
ด๎านศิลปะและการออกแบบที่คณะมัณฑนศิลป์มีความเชี่ยวชาญ สร๎างสรรค์เป็นผลงานที่สามารถใช๎ประโยชน์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนนั้นๆ ให๎ดียิ่งขึ้น พร๎อมทั้งสํงเสริมความรํวมมือภายในชุมชน 
ผู๎ประกอบการ และหนํวยงานในพ้ืนที่นั้นๆ จนน าไปสูํการได๎รับการสนับสนุนโครงการฯ ตํอเนื่องอยํางเป็นรูปธรรม 
และแสดงให๎เห็นถึงการจัดท าแผนการใช๎ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพ่ือให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา ไป
พร๎อมกับชุมชน ดังปรากฏใน 2 โครงการยํอย คือ 

- โครงการไปรษณีย์เพ่ิมสุข โดยภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ได๎พิจารณารับสินค๎าจากพ้ืนที่ส านักงาน
ไปรษณีย์นครหลวงเขต 2 เรือนจ ามีนบุรี (สบูํก๎อนขมิ้น ผลิตภัณฑ์ของผู๎ต๎องขังชั้นดี และสินค๎าอ่ืนๆ), ไปรษณีย์นคร
หลวงเขต 3 บางกอกน๎อย (พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สินค๎าผู๎พิการแบรนด์ “ยิ้มสู๎” ของมูลนิธิสากลเพ่ือคน
พิการ) มาบูรณาการในรายวิชา 362 213 Graphic Design for Packaging และไปรษณีย์นครหลวงเขต 4 ตลาดบาง
น้ าผึ้ง ขอรับบริการออกแบบเส๎นทางการเรียนรู๎ภายในชุมชน ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมายแกํนักทํองเที่ยว และ
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นักปั่นจักยาน โดยคณะท างานซึ่งประกอบด๎วย คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เกํา ได๎รํวมกันส ารวจพ้ืนที่กับชุมชน เพ่ือ
เก็บข๎อมูลประกอบการด าเนินงาน (เอกสาร มศ 3.1.2-2) 

- โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข โดยบูรณาการกับรายวิชา 364 226 Traditional Thai Stucco Design ของ
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ได๎น าผู๎เรียนลงพ้ืนที่ศูนย์ตุ๏กตาชาววังบ๎านบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอํางทอง 
ท าการศึกษาข๎อมูล ปัญหากายภาพ สรุปภาพรวมและวางแผน โดยก าหนดเป็นโจทย์ในการแก๎ปัญหา มีการแบํงกลุํม
และมอบหมายงาน บันทึก วิเคราะห์เรื่องราว และจัดท าแบบรํางเบื้องต๎น น าเสนอเป็นผลงาน Sketch Design พบวํา
ชาวบ๎านเปิดใจเรียนรู๎และสามารถน าไปปรับใช๎ให๎เกิดการสร๎างสรรค์ใหมํของผลิตภัณฑ์ ผู๎เรียนเองก็ได๎รู๎จักภูมิปัญญา
พ้ืนบ๎าน เพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม (ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และนวัตกรรม, การคิดอยํางมีวิจารณญาณ
และการแก๎ปัญหา, การสื่อสารและความรํวมมือ) ตลอดจนสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ความผูกพันกับความเป็น
พลเมืองศิลปวัฒนธรรมด๎วย (เอกสาร มศ 3.1.2-3) 

- โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข โดยนักศึกษาในรายวิชา 365 203 เคลือบ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ได๎ลง
พ้ืนที่เพ่ือด าเนินโครงการทดลองเคลือบ และตกแตํงผลิตภัณฑ์ที่ใช๎กับดินดํานเกวียน พร๎อมทั้งน าเสนอผลฯ ในการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให๎ความรู๎แกํผู๎ประกอบการในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาดํานเกวียน  เพ่ือเป็นทางเลือกใหมํๆ ที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาสินค๎าของชุมชนตํอไป (เอกสาร มศ 3.1.2-4) 

นอกจากนี้ คณาจารย์ที่เข๎ารํวมโครงการตํางๆ ในฐานะผู๎สอนยังสามารถน าประสบการณ์จากการบริการ
ทางวิชาการแกํสังคม ไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการน านักศึกษาในรายวิชาที่
เกี่ยวข๎อง รํวมส ารวจข๎อมูลลักษณะและความต๎องการของชุมชน เข๎าท ากิจกรรม ออกแบบสร๎างสรรค์และแสดงผล
งาน ถํายทอดความรู๎ให๎กับชุมชนอีกด๎วย (เอกสาร มศ 3.1.2-5 ถึง 17) 
 

3. โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 อยํางน๎อยต๎องมีโครงการที่บริการแบบให๎เปลํา 

ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีโครงการบริการทางวิชาการ จ านวน 15 จาก 18 เรื่องทีเ่ป็นโครงการฯ 
แบบให๎เปลํา โดยเน๎นไปยังกลุํมเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน หรือผู๎ที่สนใจศึกษา หรือเยี่ยมชมผลงานด๎านศิลปะและ
การออกแบบ ในรูปแบบของการบรรยายให๎ความรู๎ การสาธิตภาคปฏิบัติ การจัดสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ประกวดผลงานฯ การบูรณาการโครงการตํางๆ หรือกิจกรรมเพ่ือสังคม กับรายวิชาที่สามารถประยุกต์เนื้อหาหรือ
วิธีการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร๎างสรรค์สังคม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ไมํเก็บคําเข๎าชม หรือการ
เผยแพรํสิ่งตีพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ที่ไมํเก็บคําใช๎จําย เป็นต๎น 
 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

คณะฯ มีข๎อก าหนดให๎ผู๎จัดท าโครงการบริการวิชาการหรือผู๎ได๎รับมอบหมาย ต๎องรายงานผลการประเมิน 
โครงการฯ ภายหลังด าเนินงานเสร็จสิ้น ตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อให๎การติดตาม
ผลความส าเร็จของแผนเป็นไปอยํางตํอเนื่อง และมีการรวบรวมผลการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ระดับแผน น าเสนอ
ผู๎บริหารเพ่ือพิจารณากํอนรายงานให๎หนํวยงานกลางของมหาวิทยาลัยฯ รับทราบทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน นับ
ตามปีงบประมาณ (เอกสาร มศ 3.1.4-1) 
 

5. น าผลการประเมินตามข๎อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให๎บริการวิชาการแกํสังคม 

ภายหลังจากการพิจารณาผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการของที่ประชุมคณะกรรมการประจ า 
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คณะฯ เสร็จสิ้น ฝ่ายเลขานุการจะสรุปมติที่ประชุมแจ๎งไปยังผู๎รับผิดชอบโครงการ เพ่ือรับทราบข๎อคิดเห็น-เสนอแนะ 
และใช๎เป็นแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการในครั้งตํอไป ส าหรับโครงการที่ด าเนินการจัดตํอเนื่อง
ทุกปี (เอกสาร มศ 3.1.2-1 ถึง 16) นอกจากนี้ คณะฯ ยังได๎น าผลการประเมินความส าเร็จของโครงการบริการ
วิชาการ ไปปรับปรุงลักษณะการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกํสังคม กับการจัดการเรียนการสอน โดย
ด าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการให๎บริการทางวิชาการ มีการสอดแทรกเนื้อหาทางวิชาการที่งํายตํอการเข๎าถึง
ของกลุํมเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ออกแบบกิจกรรมให๎มีความนําสนใจ ให๎โอกาสนักศึกษาและองค์กรวิชาชีพเข๎ามามีสํวน
รํวมมากยิ่งข้ึน และน าความรู๎ประสบการณ์จากการบริการวิชาการ มาพัฒนาการด าเนินงานโครงการฯ ในระยะตํอไป 
 

6. คณะมีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมในระดับสถาบัน 

คณะฯ มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมภายใต๎โครงการบริการวิชาการแกํสังคมของมหาวิทยาลัย โดยจัด
โครงการเปิดบ๎านมัณฑนศิลป์ “House of Creativity” ภายใต๎โครงการทับแก๎ววิชาการ ครั้งที่ 5 นักศึกษาได๎รํวม
ออกบูธสาธิตและน าเสนอผลงานศิลปะและการออกแบบ ตามสาขาของภาควิชาที่เปิดการเรียนการสอน ให๎ผู๎เข๎ารํวม
ชมงาน (เอกสาร มศ 3.1.6-1) นอกจากนี้คณะฯ ในนามของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นเจ๎าภาพจัดโครงการประชุม
วิชาการนานาชาติทางศิลปะ หัตถศิลป์และการออกแบบ ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 (ARCADE 2019) 
ประกอบด๎วยกิจกรรมการบรรยาย – อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรและศิลปินระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ซึ่งกันและกัน ให๎คณาจารย์ นักศึกษาจากสถาบันเครือขําย รวมถึงผู๎สนใจด๎านศิลปะและการออกแบบได๎
เพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะและประสบการณ์จากวิทยากรและศิลปินที่หลากหลาย เพ่ือสํงเสริมปรัชญาในการสร๎างบัณฑิต
รํวมกัน (เอกสาร มศ 3.1.6-2) 

และผลจากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ในโครงการเครือขํายมหาวิทยาลัยสร๎างสรรค์สังคมเพ่ือ
ประเทศไทยที่นําอยูํ (University for Change: UNC) รํวมกับคณะวิชาด๎านศิลปะการออกแบบของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (คณะมัณฑนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
และสถาบันอ่ืนๆ รวม 11 สถาบัน ในปีการศึกษาที่ผํานมา ซึ่งเป็นการน าเสนอครั้งสุดท๎ายของโครงการฯ โดยได๎รับ
การสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร City Campus เมืองทองธานี  นางสาวชนินาถ เชื้อหอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ที่
น าเสนอโครงการออกแบบเพ่ือการทํองเที่ยวชุมชน ภายใต๎แนวคิด Trip & Treat ไดก๎ลําวถึงประโยชน์และผลที่ได๎รับ
จากการเข๎ารํวมกิจกรรมฯ ผํานสื่อสังคมออนไลน์ (เอกสาร มศ 3.1.6-3) อันแสดงให๎เห็นถึงผลส าเร็จในการจัด
กิจกรรมในระดับสถาบันอีกด๎วย 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังให๎ความรํวมมือกับมหาวิทยาลัย ในการมอบหมายคณาจารย์ไปเป็นกรรมการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแกํสังคม เป็นวิทยากรบรรยาย กรรมการตัดสินการประกวด กรรมการตัดสิน
ผลงานด๎านศิลปะและการออกแบบ ทั้งหนํวยงานภาครัฐและเอกชน (ตารางท่ี 3.5 ในภาคผนวกท๎ายรายงานฉบับนี้) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 3.1.1-1 บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ “ปนัยิ้ม” โดยภาควิชาประยุกตศลิปศึกษา ระหวํางเดือน ก.ค.- ส.ค.62 ณ 

รร.เอกจติรานสุรณ์ เมื่อวันที่ 31 ก.ค.62 
มศ 3.1.2-1 ภาพขําว นิทรรศการแสดงผลงานต๎นแบบผลิตภณัฑ์ของที่ระลึกจากโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน

แหํงชาติ ในพื้นที่ทํองเที่ยว 4 ภูมิภาค ‘รํวมสมัยในมรดกศลิป’์ ภายใตโ๎ครงการศูนย์สร๎างสรรค์และ
พัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : คําใช๎จํายในการออกแบบสร๎างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบํมเพาะ
ผู๎ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหวาํงวันท่ี 20 - 24 มี.ค.62 ณ ช้ัน 4 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
พื้นที่ Event Space, ICONCRAFT ศูนย์การค๎า ICONSIAM 
https://www.facebook.com/roschongs/posts/10213411685905924 

มศ 3.1.2-2 บันทึกแจ๎งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 9/ 2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.61 เรื่อง รายงาน
ผลการด าเนินงานฯ ภาควิชา/ หลกัสูตร (อ๎างถึง โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ภาควิชาออกแบบนิเทศศลิป์ 
และโครงการความรํวมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ Animation Boot Camp 2018 ASEAN in 
Thailand รํวมกับ Animation Department, Graduate School of Film & New Media, Tokyo 
University of the Arts & UNIJAPAN, Agency for Cultural Affairs) 

มศ 3.1.2-3 บันทึกแจ๎งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 6/ 2562 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 เรื่อง รายงาน
สรุปโครงการ “ไปรษณยี์เพิ่มสุข” ภาควิชาประยุกตศลิปศึกษา 

มศ 3.1.2-4 บันทึกขออนุมัติลงพื้นที่ โครงการไปรษณียเ์พิ่มสุข ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ลงวันท่ี 12 ธ.ค.61 
มศ 3.1.2-5 ภาพขําว นิทรรศการแสดงศลิปนพินธ์ ครั้งท่ี 49  “ปัง ปัง Thesis Exhibition” ระหวํางวันท่ี 14 - 19 

พ.ค.62 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหํงกรุงเทพมหานคร (BACC) 
https://www.facebook.com/1090561811128660/photos/a.1100168306834677/ 
1100188140166027/?type=3&theater&ifg=1 
https://www.facebook.com/viscom.dec.su/posts/910056376033426 

มศ 3.1.2-6 ภาพขําว นิทรรศการ Jewelry Degree Show 2019 เมื่อวันท่ี 24 พ.ค.62 ณ ศูนย์การค๎า Siam 
Discovery 
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10157510554372042 

มศ 3.1.2-7 ภาพขําว นิทรรศการแสดงศลิปนพินธข์องภาควิชาการออกแบบเครือ่งแตํงกาย “PART 8 The Infinity” 
เมื่อวันท่ี 20 มิ.ย.62 ณ CU Sport Complex 
https://www.iameverything.co/contents/part-8_fashion-graduation- showcase?fbclid= 
IwAR1jRPTehTYjW4xR3DTVyNg54vknAEWO2IibHFrhgMg6sxNwD0qJtqFzqO4 
https://www.facebook.com/watch/?v=328915368029330 

มศ 3.1.2-8 ภาพขําว โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่ 2 : ตราสัญลักษณ์ส าหรับการเป็น
ประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 (กรมอาเซียน กระทรวงการตํางประเทศ : ต.ค.61 – ม.ีค.62) 
https://www.facebook.com/NYD-1564509540304271/ 

มศ 3.1.2-9 ภาพขําว โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแหํงชาติ ครั้งท่ี 3 (ม.ค.– ก.ย.62) 
https://www.facebook.com/NYD-1564509540304271/ 

มศ 3.1.2-10 บันทึกเสนอขออนุมัติให๎เป็นท่ีปรึกษาและเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการ The 1st Chiang Mai Internation 
Art and Culture Symposium 2019 โดย อ.ธาตรี เมืองแก๎ว เมื่อวันท่ี 8 ก.ค.62 

มศ 3.1.2-11 แผนปฏิบัติราชการภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ปีงบประมาณ 2562 (1 ต .ค.61 - 30 ก.ย.62) อ๎างถึง 
โครงการบูรณาการการศึกษารํวมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร  ครั้งที่ 3 และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มศ 3.1.2-12 บันทึกแจ๎งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 2/ 2562 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.62 เรื่อง รายงาน
ผลการด าเนินโครงการเรยีนรู๎เส๎นทางอารยธรรมลูกปัดโบราณสูํการสร๎างสรรค์และพัฒนาสังคม โดย
ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ) 

มศ 3.1.2-13 ภาพขําว นิทรรศการเปิดกลํองเครื่องประดับ 61 ในงานแสดงสินค๎า Bangkok Gems Jewelry & 
Watch Fair ระหวํางวันท่ี 20 - 24 ก.พ.62 ณ อิมแพค เมืองทองธาน ี
https://www.facebook.com/roschongs/posts/10213246841864926 

มศ 3.1.2-14 ภาพขําว โครงการเปิดบ๎านผลิตภัณฑ์ “Future Vehicle” ในงานมหกรรมยานยนตร์ Motor Expo 
2018 ระหวํางวันท่ี 29 พ.ย.-10 ธ.ค.61 ณ ชาลเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคท์ เมืองทองธานี 
https://www.autoinfo.co.th/article/259820/ 

มศ 3.1.2-15 ภาพขําว โครงการ Design for Life #2 : ออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับโรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฎคีรีวัน 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
จังหวัดนครราชสีมา และชุมชนใกล๎เคียง ระหวํางเดือน ม.ค.- มิ.ย.62 
https://www.facebook.com/watch/?v=2429400880460657 
https://www.facebook.com/productdesignSU/posts/2316432498424290 
https://www.facebook.com/productdesignSU/posts/2315208125213394 

มศ 3.1.2-16 ภาพขําว นิทรรศการและกจิกรรมของภาควิชาออกแบบตกแตํงภายใน ในวันสถาปนามหาวิทยาลยั
ศิลปากร 12 ต.ค.61 
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156129604092144 

มศ 3.1.2-17 ภาพขําว โครงการเปิดบ๎านสาขาการออกแบบเครื่องแตํงกาย Open House Fashion Design 2019 
เมื่อวันท่ี 14-18 ม.ค.62 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมณัฑนศลิป ์พระราชวังสนามจันทร์ 
http://decorate.su.ac.th/news-event/openhouse-fashiondesign2019/ 

มศ 3.1.4-1 บันทึกแจ๎งผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ รายงานความกา๎วหน๎าโครงการภารกจิเชิงนโยบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 9 เดือน 

มศ 3.1.6-1 ภาพขําว เอกสารโครงการเปิดบ๎านมัณฑนศลิป์ “House of Creativity” เนื่องในโครงการทับแก๎ว
วิชาการ ครั้งท่ี 5 เมื่อวันที่ 27-29 ส.ค.61 
http://decorate.su.ac.th/news-event/ทับแก๎ววิชาการ-5/ 
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10156846876202042 

มศ 3.1.6-2 ภาพขําว โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางศิลปะ หัตถศิลป์และการออกแบบ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ.2562 (ARCADE 2019) ระหวํางวันที่ 7-14 มิ.ย.62 ณ ห๎องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคารศิลป์ 
พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156703305102144 
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156703762442144 

มศ 3.1.6-3 ภาพขําว การน าเสนอโครงการออกแบบเพื่อการทํองเที่ยวชุมชน ภายใต๎แนวคิด Trip & Treatของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ณ City Campus ภายใต๎โครงการเครือขํายมหาวิทยาลัย
สร๎างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่นําอยูํ (University for Change: UNC) เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.61 และ
ความคิดเห็นจากนักศึกษาที่เข๎ารํวม เมื่อวันท่ี 21 ต.ค.61 
https://www.facebook.com/groups/283862435068170/permalink/1662105780577155/ 
https://www.facebook.com/UniversityNetworkforChange/posts/984187758429936 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

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

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
5/ 1  = 5.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ : ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. คณะฯ มีคณาจารย์และบุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช๎องค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบ ในการ
ให๎บริการทางวิชาการ ที่เข๎าถึงความต๎องการและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือสังคม ตามนโยบายภาครัฐ
หรือภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ และหนํวยงานอ่ืนๆ ได๎หลากหลายสาขาวิชาชีพ และมีข๎อจ ากัดด๎านพ้ืนที่น๎อยมาก 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะฯ ควรก าหนดกลุํม/ พ้ืนที่เป้าหมาย ผู๎รับผิดชอบแตํละโครงการ ระบุในแผนการให๎บริการทาง

วิชาการให๎ชัดเจน พร๎อมทั้งขยายความรํวมมือกับแหลํงทุนจากภายนอก เพ่ือให๎สามารถเตรียมการด าเนินงานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชนยิ่งขึ้น 

2. ควรเผยแพรํ/ ติดตามผลการให๎บริการวิชาการจากกลุํมและพ้ืนที่เป้าหมาย แล๎วน าผลมาใช๎ในการจัดท า
แผนการใช๎ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพ่ือให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคม และเป็นข๎อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให๎บริการวิชาการอยํางเป็นระบบ 
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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 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข๎อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 ก าหนดผู๎รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
2 จัดท าแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบํงชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให๎
สามารถด าเนินการได๎ตามแผน 

  

3 ก ากับติดตามให๎มีการด าเนินงานตามแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด๎าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด๎านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

6 เผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอ
สาธารณชน 

  

7 ก าหนดหรือสร๎างมาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : 7 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 7 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 7 ข๎อ      ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป   : 7 ข๎อ      เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. ก าหนดผู๎รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะมัณฑนศิลป์ ได๎ให๎ความส าคัญของพันธกิจด๎านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ประกอบด๎วย การศึกษาประเด็นที่เก่ียวกับมาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมในปัจจุบัน – การวางแผน
ด๎านงบประมาณเพ่ือให๎สามารถด าเนินการได๎ตามแผน – การเสนออนุมัตโิครงการให๎ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ พิจารณา – การวางแผนการด าเนินงานในกิจกรรมยํอย – การแตํงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน – การจัดการการมีสํวนรํวมของบุคลากร – การเตรียมการปฏิบัติงานตามรูปแบบของกิจกรรม เชํน 
นิทรรศการประชาสัมพันธ์คณะฯ, การจัดท าสื่อ ต าราด๎านศิลปะ, การประกวดและเผยแพรํผลงาน, กิจกรรมตาม
ประเพณีไทย ฯลฯ – การสํงเอกสารเผยแพรํแกํหนํวยงานภายในและองค์กรภายนอก รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทาง 
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Website/ Social Media – การสรุปผลการประเมิน รวบรวมข๎อเสนอแนะ เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของโครงการ – 
การเสนอรายงานผลให๎คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ/ พิจารณาแนวทางในการด าเนินโครงการระยะตํอไป 

โดยในขั้นตอนการก าหนดผู๎รับผิดชอบเป็นรายกิจกรรม/ โครงการนั้น สํวนใหญํคณะฯ จะพิจารณา
มอบหมายความรับผิดชอบให๎แกํคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับ
มาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับเนื้อหาและสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ โครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ ยกตัวอยํางเชํน โครงการเส๎นทางสูํระดับสากลของนักออกแบบไทย (Designer of the 
Year) ซึ่งเป็นโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมหลักของคณะฯ ได๎รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผํนดิน 
ตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี ในปีการศึกษา 2561/ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นับเป็นปีที่ 15 แล๎ว มีการเสนอขออนุมัติ
โครงการฯ พร๎อมกับก าหนดคณะผู๎รับผิดชอบ เมื่อได๎รับการอนุมัติและเห็นชอบแล๎ว จึงแตํงตั้งเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานตํอไป (เอกสาร มศ 4.1.1-1) 

ทั้งนี ้การจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากธรรมชาติของสาขาวิชา และกิจกรรม
ตามประเพณีของคณะฯ ก็มีการก าหนดผู๎รับผิดชอบในลักษณะเดียวกัน (เอกสาร มศ 4.1.1-2 ถึง 8) 
 

2. จัดท าแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบํงชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให๎สามารถด าเนินการได๎ตามแผน 

จากแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2563 ของคณะผู๎บริหารชุด
ปัจจุบัน ได๎ก าหนดภารกิจด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไว๎ในประเด็นยุทธศาสตร์ 4;  ยุทธศาสตร์ที่ 6  น าองค์ความรู๎
ของคณะมัณฑนศิลป์ไปประยุกต์ใช๎เพ่ือการอนุรักษ์และการสํงเสริมเอกลักษณ์ด๎านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ;  
เป้าประสงค์ : เป็นผู๎น าในการประยุกต์ใช๎ศิลปะและการออกแบบเพ่ือการอนุรักษ์และการสํงเสริมเอกลักษณ์ด๎าน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย;  กลยุทธ์ที่  6.1  พัฒนาสูํความเป็นคณะวิชาชั้นน าด๎านการประยุกต์ใช๎ศิลปะและการ
ออกแบบเพ่ือการอนุรักษ์และการสํงเสริมเอกลักษณ์ด๎านศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยระบุตัวชี้วัดในระดับแผนเพ่ือ
ก ากับการด าเนินงานรายปีไว๎ ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดการด าเนินงาน 
เป้าหมายผลลัพธ์ 

หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  น าองค์ความรู้ของคณะมัณฑนศิลป์ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการอนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลกัษณ์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ   
13 จ านวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่สะท๎อนถึงการ

อนุรักษ์และการสํงเสริมเอกลักษณ์ด๎านศลิปะและ
วัฒนธรรมไทย ที่นักศึกษา ศิษย์เกาํ และบุคลากรของ
คณะมณัฑนศลิปไ์ด๎รับ 

รางวัล 45 50 55 
(ผลนับถึง ส.ค.62 

มี 97 รางวัล) 

60 

 
ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 15 

เรื่อง (เอกสาร มศ 4.1.1-1 ถึง มศ 4.1.2-7) โดยบูรณาการรํวมกับการสอน การวิจัยและสร๎างสรรค์ รวมถึงการ
ให๎บริการทางวิชาการ เพ่ือให๎เกิดประโยชน์รอบด๎าน และเป็นการบริหารงบประมาณ เพ่ือให๎สามารถด าเนินงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมฯ รํวมกับหนํวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลํงอ่ืนอีกด๎วย โดยแตํละโครงการต๎องระบุความสอดคล๎องกับ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงคแ์ละกลยุทธ์ที่วัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ ไปตอบรับ ซึ่งมี
รายละเอียดของแผนการด าเนินงานด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
   

แผนการด าเนินงานด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู๎เข๎ารํวม 

(คน) 
ผลประเมิน 

รวม 

ส่วนกลาง   
1. โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหมํ ประจ าปีการศึกษา 2561 (เงินรายได๎ : 
3 ส.ค.61) 

  

2. โครงการไหว๎ครูคณะมณัฑนศิลป์ (เงินรายได ๎: 6 ก.ย.61)   
3. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2561 : สํงเสริมชุมชนต๎นแบบ 
สืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสรา๎งสรรค์ ครั้งที่ 3 (งบแผํนดิน : 15-30 
ก.ย.61) 

70 
4.51 

(ร๎อยละ 90.20) 

4. โครงการเส๎นทางสูํระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งท่ี 15 (Designer of the Year 
2019)  (งบแผํนดิน : 1,500,000 : ต.ค.61 - ก.ย.62) 

 
4.75 

(ร๎อยละ 95) 
4.1 กิจกรรม Designer of the Year Talk 2018 เมื่อวันท่ี 26 ส.ค.61 

283 
4.42 

(ร๎อยละ 88.40) 
4.2 จัดบูธแสดงผลงานนักออกแบบแหํงปี (Designer of the year) ในงานแสดงสินค๎า

ไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ “Style 2018” ณ Hall EH 103 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา ระหวํางวันที่ 17 - 21 ต.ค.61  

  

4.3 การคัดเลือกนักออกแบบ รอบคัดสรร ณ ห๎องประชุม 1 ช้ัน 1 กรมสํงเสรมิการค๎า
ระหวํางประเทศ เมื่อวันท่ี  8 มิ.ย.62 

41  

4.4 การสัมภาษณ์และถํายท าวีดโีอผู๎ผํานเข๎ารอบสดุท๎าย (Finalist) ณ ห๎องประชุม 1 ช้ัน 
1 กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ ระหวํางวันท่ี 22-23 มิ.ย.62 

25  

4.5 การคัดเลือกนักออกแบบ รอบคัดสรร รอบตัดสิน ณ ห๎องประชุม 1 ช้ัน 1 กรม
สํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ เมือ่วันท่ี 20 ก.ค.62 

63  

5. พิธีท าบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะมัณฑนศิลป์ครบรอบ 63 ปี เมื่อวันท่ี 18 พ.ค.62 80 เสร็จสิ้น 

6. โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งท่ี 37 “.GIF (T) festival” (งบภายนอก 
111,000 : 15 - 17 ก.พ.62) 

300 เสร็จสิ้น 

7. นิทรรศการ 2018 Pacific Rim International Exhibition ระหวํางวันท่ี 19 – 24 พ.ย.
61 ณ Hue University Vietnam 

63 เสร็จสิ้น 

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน   
1. โครงการต าราภาควิชาออกแบบตกแตํงภายใน (เงินรายได๎ 100,000 งบภายนอก 
100,000 : พ.ค.62) 

18 
ก าลัง 

ด าเนินงาน 
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์   
1. โครงการบูรณาการทางการศึกษารํวมกับมหาวิทยาลัยทางด๎านการออกแบบ ภาคเหนือ ปี
การศึกษา 2561 (เงินรายได๎ 70,000 : 23-26 พ.ย.61) 

83 
85 

(4.25) 
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์   
1. โครงการท าบุญโรงปฏิบตัิงาน * (เงินรายได ๎9,000 : 25 พ.ย.60) 167 - 

2. โครงการมติรสัมพันธ์ คณาจารย์ ศิษย์เกําและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือ (เงินรายได๎ 20,000 : 25 พ.ย.60) 

165 - 
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แผนการด าเนินงานด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู๎เข๎ารํวม 

(คน) 
ผลประเมิน 

รวม 

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา   
1. โครงการประยุกตศลิป์โฮมเมด ครั้งท่ี 5 (เงินรายได ๎10,000 : 4-14 ธ.ค.61) 

120 
4.50 

(ร๎อยละ 90.00) 
ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา   
1. โครงการท าบุญขึ้นปีใหมํของภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา* (เงินรายได๎และแหลํงอื่น : 
ม.ค.62) 

120 - 

ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ  ก าลัง 
1. โครงการหนึ่งอาจารย์ หนึ่งต ารา (เงินรายได๎ : ต.ค.60 – ก.ย.61) 13 ด าเนินงาน 

ภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย   
1. พิธีท าบุญเลี้ยงพระ ของภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย * 40 เสร็จสิ้น 

* เป็นกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดา๎นการสํงเสริมประเพณีไทย 
 

3. ก ากับติดตามให๎มีการด าเนินงานตามแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ในปีการศึกษา 2561 การด าเนินงานของโครงการเส๎นทางสูํระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 15 
(Designer of the year 2019)  ไดม๎ีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือติดตามการด าเนินงานเป็นระยะๆ และมีการ
รายงานมติฯ โดยฝ่ายเลขานุการ ตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือรับทราบ เป็นการก ากับให๎มีการ
ด าเนินงานตามแผนและนโยบายของผู๎บริหาร สํวนโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของภาควิชาตํางๆ ซึ่งผําน
การอนุมัติในรูปของแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของภาควิชา (แผนงานรวม) แล๎วนั้น เมื่อถึงชํวงการด าเนินงาน
จริงซึ่งสัมพันธ์กับการประสานงานติดตํอ การขอใช๎ทรัพยากรตํางๆ จะมีการตรวจสอบกับงานแผนและสํงเสริมทาง
วิชาการ วําเป็นโครงการที่ระบุในแผนตามที่ได๎รับอนุมัติแล๎วหรือไมํ (เอกสาร มศ 4.1.2-1 ถึง มศ 4.1.2-7) 
 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะฯ มีการติดตามผลประเมินความส าเร็จของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามตัวบํงชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ โดยมีข๎อก าหนดให๎คณะท างานฝ่ายประเมินผลของโครงการฯ หรือผู๎ที่ได๎รับ
มอบหมาย ต๎องรายงานผลการประเมินโครงการฯ ภายหลังการด าเนินงานเสร็จสิ้น ตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ภายในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อให๎การติดตามผลความส าเร็จของแผนเป็นไปอยํางตํอเนื่อง (เอกสาร มศ 4.1.4-
1 ถึง 5) 

 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ในทุกปีคณะฯ จะมีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เสนอคณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ พิจารณา ภายหลังจากการพิจารณาผลด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เสร็จสิ้น ฝ่าย
เลขานุการจะท าการสรุปมติที่ประชุมแจ๎งไปยังคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให๎รับทราบข๎อคิดเห็นและถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติในการน าไปปรับปรุงแผนกิจกรรม หรือการด าเนินโครงการในครั้งตํอไป ส าหรับโครงการที่จัด
ตํอเนื่องทุกปี (เอกสาร มศ 4.1.4-3 และ มศ 4.1.4-5) สํวนการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มี
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การลงนามความรํวมมือทางวิชาการกับหนํวยงานอื่น เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นในแตํละปี จะมีการประชุมหารือรํวมกัน
ระหวํางคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบโครงการ กับตัวแทนหนํวยงานที่มีความรํวมมือ เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการจัด
กิจกรรมให๎สอดคล๎องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ (เอกสาร มศ 4.1.4-1 ถึง 2, มศ 4.1.4-4) 

 
6. เผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน 

ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีการเผยแพรํกิจกรรมหรือบริการด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอ
สาธารณชน ในรูปแบบของการสาธิตและจ าหนํายผลงานออกแบบตามสาขาวิชาที่เปิดสอน เชํน กิจกรรมการสาธิต 
งานเพ๎นท์บนกระเป๋า และออกร๎านขายของนักศึกษาภาคประยุกตศิลปศึกษาในเทศกาลงานศิลป์ กิน เลํน เพลิน 
ระหวํางวันที่ 5-9 มิ.ย.62 ณ ศูนย์การค๎าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (เอกสาร มศ 4.1.6-1), โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม 
และดนตรี ครั้งที่ 37 “.GIF (T) festival” ระหวํางวันที่ 15 - 17 ก.พ.62 ณ บริเวณรอบอาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะ
มัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ (เอกสาร มศ 4.1.1-7)  รวมไปถึงกิจกรรมที่คณะฯ มีสํวนรํวมในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับสถาบัน คือ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด๎านศิลปะและการออกแบบ QS 
Totally Arts Summit 2018 ภายใต๎หัวข๎อ 21st Century Art and Design Education : Nurturing Passion 
with Purpose ระหวํางวันที่ 24 - 26 ต.ค.61 ณ ห๎องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ (เอกสาร 
มศ 4.1.6-2) หรือการเผยแพรํในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตามข๎อก าหนดของแหลํงทุน เชํน ท าเนียบผลิตภัณฑ์ต๎นแบบที่
ได๎รับการพัฒนาในโครงการสร๎างมูลคําเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ของประเทศไทย จากโครงการในปีที่แล๎วคือ กิจกรรม
ปรึกษาแนะน าเชิงลึกการพัฒนาผ๎าไทยสูํสากล ภายใต๎โครงการสร๎างมูลคําเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ของประเทศไทย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 สนับสนุนโดยกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม (เอกสาร มศ 4.1.6-3) 

นอกจากนี ้คณะฯ ยังได๎ด าเนินการเผยแพรํฯ ในรูปแบบของนิทรรศการ เชํน การแสดงผลงานคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : สํงเสริมชุมชนต๎นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 ระหวํางวันที่ 15 -30 ก.ย.61 ณ หอศิลป์รํวมสมัยราชด าเนิน (เอกสาร มศ 4.1.1-4), บูธแสดง
ผลงานนักออกแบบแหํงปี (Designer of the year) ในงานแสดงสินค๎าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ “Style 2018” ณ 
Hall EH 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหวํางวันที่ 17 - 21 ต.ค.61 (เอกสาร มศ 4.1.1-3), 
นิทรรศการภายใตโ๎ครงการเส๎นทางสูํระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 15 (Designer of the Year 2019) ซ่ึง
จัดในงาน Cloud of the Fashion, Premier Vision Paris ที่มีผลงานนักออกแบบแหํงปีรํวมแสดง ณ ประเทศ
ฝรั่งเศส ระหวํางวันที่ 19 – 21 ก.ย.61 (เอกสาร มศ 4.1.4-2), และนิทรรศการในโครงการ 2018 Pacific Rim 
International Exhibition ระหวํางวันที่ 19 – 24 พ.ย.61 ณ Hue University Vietnam (เอกสาร มศ 4.1.4-4) 

ทั้งนี้ คณะมัณฑนศิลป์ ยังได๎มีการเผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และประกาศยกยํองผู๎ได๎รับรางวัล ส าหรับลักษณะกิจกรรมที่มีการประกวดตํางๆ ผํานสื่อ Social Media ตลอดจน
ผํานเว็บไซต์คณะฯ อีกด๎วย (เอกสาร มศ 4.1.6-4) 

 
7. ก าหนดหรือสร๎างมาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานตามภารกิจ ด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะมัณฑนศิลป์ 
นอกเหนือจากเผยแพรํผลงานศิลปะและการออกแบบจากการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษา คณาจารย์ 
และศิษย์เกํามีสํวนรํวมเชิงประจักษ์ ให๎เป็นที่แพรํหลายแกํผู๎ประกอบการ ผู๎สนใจและสาธารณชนทั่วไปแล๎ว ยังเป็นการ
น าเสนอมาตรฐานของผลงานศิลปะและการออกแบบ รวมถึงบุคลากรในวงวิชาชีพด๎วย ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษา 
คณาจารย์ และศิษย์เกําท่ีได๎รับรางวัลทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ อยํางตํอเนื่อง (มศ 4.1.6-4)  
โดยคณะฯ มีโครงการหลักด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คือ โครงการเส๎นทางสูํระดับสากลของนักออกแบบไทย 
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(เอกสาร มศ 4.1.1-1 ถึง 3 และ 4.1-4-1 ถึง 2) ที่ได๎สร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวํางสถาบันที่มีการจัดการเรียนการ
สอนด๎านศิลปะและการออกแบบ กับกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ , สมาคมมัณฑนากรแหํง
ประเทศไทย, สภาสถาปนิก (สถาปัตยกรรมภายใน), สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย ในการรํวมกันก าหนดมาตรฐาน
ด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ดังปรากฏในผลงานและบุคลากรในวงวิชาชีพศิลปะและการออกแบบของไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติจนถึงระดับนานาชาติแล๎ว 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได๎รับเชิญจากสถาบัน Hue University สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม เจ๎าภาพในการ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานจากศิลปินและนักออกแบบในภูมิภาค Pacific ระดับนานาชาติ “2018 Pacific Rim 
International Exhibition” ขึ้นที่เวียดนาม ระหวํางวันที่ 19 - 24 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู๎ทางด๎านศิลปะ, การออกแบบและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแตํละชนชาติ  ที่จะชํวยสานตํอความรํวมมือ
ในการก าหนดหรือสร๎างมาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค Pacific ตํอไป (เอกสาร 
มศ 4.1.4-4) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 4.1.1-1 เอกสาร โครงการเส๎นทางสูรํะดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งท่ี 14 (Designer of the Year 2018) 
มศ 4.1.1-2 การด าเนินโครงการเส๎นทางสูํระดบัสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 15 Designer of the Year 2019 

Fanpage : Designer of the Year 
มศ 4.1.1-3 ภาพขําว บูธแสดงผลงานนักออกแบบแหํงปี (Designer of the year) ในงานแสดงสินค๎าไลฟส์ไตลร์ะดับ

นานาชาติ “Style 2018” ณ Hall EH 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหวํางวันท่ี 
17 - 21 ต.ค.61 
https://www.facebook.com/dyawards/posts/2714757498549844 
https://www.facebook.com/dyawards/posts/2715856201773307 

มศ 4.1.1-4 ภาพขําว นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : สํงเสริมชุมชนต๎นแบบ สืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 3 ระหวํางวันที่ 15 -30 ก.ย.61 ณ หอศิลป์
รํวมสมัยราชด าเนิน 
http://decorate.su.ac.th/news-event/นิทรรศ-อ-2561/?fbclid=IwAR2BwfSq5wEkMImje 
O1EPoUyQWJC2IdIbTOj4MJog2YZslCw-M4qeGxTOTI 
https://www.facebook.com/thanatornj/posts/2277605588926091 
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10156901461207042 

มศ 4.1.1-5 ภาพขําว โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหมํ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.61 ณ ห๎องประชุมยาใจ จิตร
พงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศลิป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
http://decorate.su.ac.th/news-event/พัฒนาคุณ-จริยธรรม61/ 
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10156787346817042 

มศ 4.1.1-6 ภาพขําว โครงการไหว๎ครคูณะมณัฑนศิลป์ เมื่อวันท่ี 6 ก.ย.61 ณ หอ๎งประชุมยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศลิป์ 
พีระศรี 3 คณะมณัฑนศลิป์ พระราชวังสนามจันทร ์
http://decorate.su.ac.th/news-event/ไหว๎ครู61/ 

มศ 4.1.1-7 ภาพขําว โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งท่ี 37 “.GIF (T) festival” ระหวํางวันท่ี 15 - 
17 ก.พ.62 ณ บริเวณรอบอาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ 
https://www.facebook.com/GiftFestivalSU 

มศ 4.1.1-8 บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการบรูณาการทางการศึกษารํวมกับมหาวิทยาลัยทางด๎านการออกแบบ 
ภาคเหนือ ระหวํางวันท่ี 23 - 26 พ.ย.61 ณ สาขาหัตถอุตสาหกรรม คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง เมื่อวันที่ 16 ต.ค.61 

มศ 4.1.2-1 แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาควิชาออกแบบตกแตํงภายใน 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 4.1.2-2 แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์
มศ 4.1.2-3 แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาควิชาออกแบบผลติภณัฑ ์
มศ 4.1.2-4 แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาควิชาประยกุตศิลปศึกษา 
มศ 4.1.2-5 แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
มศ 4.1.2-6 แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 
มศ 4.1.2-7 แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาควิชาออกแบบเครื่องแตํงกาย 
มศ 4.1.4-1 บันทึกแจ๎งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 10/ 2561 เมื่อวันที่ 29 ต.ค.61 เรื่อง รายงาน

ประเมินผลกิจกรรม Designer of the Year Talk 2018 จัดเมื่อวันที่ 26 ส.ค.61 
มศ 4.1.4-2 สูจิบัตรงาน Cloud of the Fashion, Premier Vision Paris ที่มีผลงานนักออกแบบแหํงปีรํวมแสดง ณ 

ประเทศฝรั่งเศส ระหวํางวันท่ี 19 – 21 ก.ย.61 
มศ 4.1.4-3 บันทึกแจ๎งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 10/ 2561 เมื่อวันที่ 29 ต.ค.61 เรื่อง รายงาน

ประเมินผลนิทรรศการผลงานคณาจารยฯ์ ประจ าปี 2561 จัดระหวาํงวันท่ี 15 - 30 ก.ย.61 
มศ 4.1.4-4 สูจิบัตรนิทรรศการ 2018 Pacific Rim International Exhibition ระหวํางวันที่ 19 – 24 พ.ย.61 ณ 

Hue University Vietnam 
มศ 4.1.4-5 บันทึกแจ๎งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 6/ 2562 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 เรื่อง รายงาน

สรุปโครงการประยุกตศิลปโ์ฮมเมด ครั้งท่ี 5 ประจ าปี 2562 จัดระหวํางวันท่ี 4 - 14 ธ.ค.61 
มศ 4.1.6-1 กิจกรรมการสาธิต งานเพ๎นท์บนกระเป๋า และออกร๎านขายของนักศกึษาภาคประยุกตศลิปศึกษา 

ในเทศกาลงานศิลป์ กิน เลํน เพลนิ ระหวํางวันท่ี 5-9 ม.ิย.62 ณ ศนูย์การค๎าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10157554318387042 
https://www.facebook.com/prayuktsilpasuksa/posts/3252936734732540 

มศ 4.1.6-2 ภาพขําว การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ด๎านศลิปะและการออกแบบ QS Totally Arts Summit 
2018 ภายใต๎หัวข๎อ 21st Century Art and Design Education : Nurturing Passion with 
Purpose ระหวํางวันท่ี 24 - 26 ต.ค.61 ณ ห๎องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ 
https://www.matichon.co.th/education/news_1067763 
https://www.facebook.com/events/280065119447653/ 
https://www.thaipost.net/main/detail/15477 
https://www.youtube.com/watch?v=7VYJZPpEW30&fbclid=IwAR1jCdxcYL5XnYgWUdObJ 
4bhOtYH7HklGaKl4q1OczYC2cFhsbTpio14G1E 
https://www.allthaievent.com/event/20956/ 

มศ 4.1.6-3 หนังสือ ท าเนียบผลิตภัณฑต์๎นแบบท่ีได๎รับการพัฒนาในโครงการสรา๎งมูลคําเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ของ
ประเทศไทย : กิจกรรมปรึกษาแนะน าเชิงลึกการพัฒนาผ๎าไทยสูํสากล โดย กรมสํงเสรมิอุตสาหกรรม 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ และคณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

มศ 4.1.6-4 ภาพขําว คณาจารย์, บุคลากร, นกัศึกษาของคณะฯ ได๎รับรางวัล ในปีการศึกษา 2561 
https://www.facebook.com/saved/?cref=75&list_id=2729298650474063 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
5/ 1  = 5.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 

1. คณะมัณฑนศิลป์เป็นสถาบันชั้นน า บุคลากรมีผลงานที่เป็นแบบอยํางมาตรฐานคุณภาพ ในสาขาศิลปะ
การออกแบบ มีผลงานของอาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เกําได๎รับรางวัลจ านวนมาก 

2. คณะฯ สามารถบูรณาการโครงการ/ กิจกรรมฯ รํวมกับการสอน การวิจัยและสร๎างสรรค์ รวมถึงการ
ให๎บริการทางวิชาการ โดยได๎รับการสนับสนุนจากเครือขํายความรํวมมือในโครงการ/ กิจกรรมนั้นๆ ท าให๎เกิดการ
สํงเสริมการปฏิบัติงานและการประสานงานระหวํางพันธกิจ 

3. คณะฯ เริ่มมีการขยายโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบอื่น และยกระดับความรํวมมือ
ให๎โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ในวงกว๎าง โดยการจัดท าโครงการรํวมกับองค์กรระดับชาติ และสถาบันการศึกษด๎านศิลปะ
และการออกแบบในตํางประเทศ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรด าเนินการจัดท าฐานข๎อมูลสารสนเทศโครงการศิลปวัฒนธรรมมัณฑนศิลป์กับสังคม 
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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 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข๎อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล๎องกับกลุํมสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสูํแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให๎บรรลุผลตามตัวบํงชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู๎บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  

2 ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด๎วยต๎นทุนตํอหนํวยในแตํ
ละหลักสูตร สัดสํวนคําใช๎จํายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อยํางตํอเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ๎มคําของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แขํงขัน 

  

3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไมํสามารถควบคุมได๎ที่สํงผล
ตํอการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให๎ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  

4 บริหารงานด๎วยหลักธรรมาภิบาลอยํางครบถ๎วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ด าเนินงานอยํางชัดเจน 

  

5 ค๎นหาแนวปฏิบัติที่ดี จากความรู๎ทั้ งที่มีอยูํ ในตัวบุคคล ทักษะของผู๎ มี
ประสบการณ์ตรง และแหลํงเรียนรู๎ อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู๎ อยํางน๎อย
ครอบคลุมพันธกิจด๎านการผลิตบัณฑิตและด๎านการวิจัย จัดเก็บอยํางเป็นระบบ
โดยเผยแพรํออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช๎ในการปฏิบัติงาน
จริง 

  

6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

  

7 ด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล๎องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได๎ปรับให๎การ
ด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด๎วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : 7 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 7 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 7 ข๎อ      ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป   : 7 ข๎อ      เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล๎องกับกลุํมสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสูํแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให๎บรรลุผลตามตัวบํงชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู๎บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

จากการสัมมนาคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 (ภายใต๎โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบ
สานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 และสัมมนาคณาจารย์ – เจ๎าหน๎าที่ ประจ าปี 
2561 เมื่อวันที่ 1-3 มิ.ย.61 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี (เอกสาร มศ 5.1.1-1) คณะ
ผู๎บริหารได๎มีการน าเสนอภาพรวมการด าเนินงานของคณะฯ ตลอดปีการศึกษา 2560 เพ่ือเป็นข๎อมูลให๎ภาควิชาและ
ส านักงานคณบดี พิจารณาประกอบการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีของหนํวยงานยํอย 
(เอกสาร มศ 5.1.1-2 ถึง 3) โดยในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ยังคงมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผน/ 
กลยุทธ์ตํางๆ ของภาควิชาและส านักงานคณบดีผํานที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ (เอกสาร มศ 5.1.1-4) และ
รายงานให๎หนํวยงานกลางของมหาวิทยาลัยทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน (เอกสาร มศ 5.1.1-5) 
 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด๎วยต๎นทุนตํอหนํวยในแตํละหลักสูตร สัดสํวนคําใช๎จําย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยํางตํอเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ๎มคําของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขํงขัน 

ในการด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลต๎นทุนตํอหนํวยในแตํละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะแจ๎งขอข๎อมูลการ 

ใช๎จํายงบประมาณทุกแหลํงเงินมายังคณะวิชา ฝ่ายการเงินของคณะฯ จะด าเนินการจัดท าข๎อมูลการใช๎จําย
งบประมาณทุกแหลํงเงินแยกตามหลักสูตรทุกหลักสูตร สํงให๎กองคลังมหาวิทยาลัย เมื่อได๎รับข๎อมูลแล๎ว 
มหาวิทยาลัยจะท าการค านวณต๎นทุนตํอหนํวยแยกตามระดับการศึกษา ระดับหลักสูตร แจ๎งกลับมายัง
คณะฯ  ซึ่งจะได๎น าเสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือเป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการและวางแผนการใช๎จํายของคณะฯ และหลักสูตร เชํน การก าหนดแนวโน๎มอัตราคําธรรมเนียม
การศึกษา คําหนํวยกิตในอนาคต (เอกสาร มศ 5.1.2-1) ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการตาม
ภารกิจประจ าของหนํวยงาน และการผลิตบัณฑิต นอกจากงบประมาณด๎านการบริหารทั่วไปแล๎ว คณะฯ 
สัดสํวนคําใช๎จํายเพ่ือสนับสนุนพัฒนานโยบายด๎านตํางๆ ดังนี้ พัฒนานักศึกษา ด๎านกิจกรรมนักศึกษา สวัสดิการ
และทุนการศึกษา ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 (ทุนการศึกษาไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3) ด๎านการพัฒนาบุคลากร ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 2  ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 2 ด๎านการพัฒนาคณะวิชาไปสูํนานาชาติ ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 2  ด๎านการวิจัยสร๎างสรรค์ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 (สมทบเข๎ากองทุนวิจัยสร๎างสรรค์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตํอการบริหารจัดการ ละการผลิตบัณฑิตด๎านศิลปะ
และการออกแบบออกไปรับใช๎สังคมตํอไป 
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3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไมํสามารถควบคุมได๎ที่สํงผลตํอการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให๎ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

คณะฯ ได๎มีค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการระบบบริหารความเสี่ยง (ณ วันที่ 23 มกราคม 2562)  โดยมี
คณบดีเป็นประธาน หัวหน๎าภาควิชาหรือผู๎แทน เลขานุการคณะฯ หัวหน๎างาน และบุคลากรรํวมเป็นคณะกรรมการ  
ซึ่งได๎มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562  เพ่ือรํวมกันวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่
กํอให๎เกิดความเสี่ยงตามบริบทของคณะฯ, ประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยงที่จะบรรลุเป้าหมายในการ
บริหารการศึกษา และวางแผนวิธีการแก๎ปัญหาความเสี่ยงในแตํละประเด็น  โดยคณะฯ ได๎ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และได๎มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 9 เดือน (บันทึกลงวันที่ 26 มิถุนายน 
2562)  ทั้งนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไมํสามารถควบคุมได๎ ซ่ึงสํงผลตํอการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ ที่สามารถลดลงอยูํในระดับต่ ามาก ได๎แก ํการพัฒนาผู๎บริหารและบุคลากรบางสํวน
ให๎พร๎อมตํอความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย  ระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สินของคณะฯ  การ
เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับกฎระเบียบเรื่องผลประโยชน์ทับซ๎อนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  
จ านวนนักศึกษาที่เข๎าศึกษาไมํเป็นไปตามเป้าหมาย  การขาดความรู๎ความเข๎าใจในการจัดท าหลักสูตรตามแนวทาง 
OBE และระบบการประเมินด๎วยเกณฑ์ AUN-QA  การพัฒนาคุณภาพของบริการและสภาพแวดล๎อม ให๎เอื้อตํอการ
เรียนรู๎และสํงเสริมคุณภาพชีวิตของบัณฑิต  จ านวนผลงานวิจัย/ สร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํมีน๎อย ซึ่งได๎รับการ
แก๎ไขให๎อยูํในระดับที่ควบคุมได๎แล๎ว (เอกสาร มศ 5.1.3-2) 

 
4. บริหารงานด๎วยหลักธรรมาภิบาลอยํางครบถ๎วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการด าเนินงานอยํางชัดเจน 

 

คณะมัณฑนศิลป์ มีการบริหารงานตามพันธกิจ ด๎วยหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบ
มีสํวนรํวม โปรํงใส ตรวจสอบได๎ ครบถ๎วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 5.1.4-1 ผลการด าเนินงานของผู๎บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. หลักประสิทธิผล ผู๎บริหารได๎ก าหนดแผนพัฒนาคณะฯ พ.ศ. 2560 – 

2563 โดยระบุตัวช้ีวัดและเป้าหมายเพื่อก ากับการ
ด าเนินงานเป็นรายปี ที่สอดคล๎องกับแผนนโยบาย
ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อมีการถํายทอดไปยังแผนใน
ระดับภาควิชา/ หลักสูตร และมีการด าเนินงาน
แล๎วแจ๎งผลตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ โดยสํวนกลางจะรวบรวมและรายงานให๎
มหาวิทยาลัยตามรอบ 6, 9, 12 เดือนตํอไป 

- มติกรรมการประจ าคณะฯ เรื่อง แผนปฎิบัติ
ราชการ ปีการศึกษา 2561 ภาควชิา/ หลักสตูร 
(มศ 5.1.1-4) 
- ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 
รายงานความก๎าวหน๎าโครงการภารกิจเชิง
นโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 
6, 9 และ 12 เดือน (มศ 3.1.4-1) 
 

2. หลักประสิทธิภาพ - ในการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฎิบัติ
ราชการประจ าปี คณะฯ ก าหนดให๎ผู๎รับผิดชอบ
โครงการ/ กิจกรรม ท าการประเมินผลการ
ด าเนินงาน และรายงานตํอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ภายหลังเสร็จสื้นโครงการ/ กิจกรรม
ในระยะเวลา 1 เดือน 
- มีการปรับปรุงก าหนดการ ลักษณะกิจกรรม 

- มติคณะกรรมการประจ าคณะ เรื่อง ผลการ
ประเมินโครงการ/ กิจกรรมตํางๆ (มศ 5.1.1-4) 
 
 
 
 
- ภาพขําวการจัดโครงการ/ กิจกรรมตํางๆ 
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หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หัวข๎อการจัดกิจกรรม ที่สอดคล๎องกับกรอบของ
แผนปฏิบัติราชการ สถานการณ์ปัจจุบัน และอยูํใน
ความสนใจของกลุํมเป้าหมาย เพื่อให๎การจัด
โครงการ/ กิจกรรม มีประสิทธิภาพ 

(Fanpage : Decorativearts) 

3. หลักการตอบสนอง - มีการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ผู๎ ใช๎
บัณฑิต  ผู๎ รั บบริ การทางวิ ชาการ ผู๎ เ ข๎ า รํ วม
โครงการ/ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่
คณะฯ เป็นผู๎จัด เพื่อน าความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ
มาปรับปรุ งและพัฒนาการด า เนินงานและ
ตอบสนองความต๎องการของกลุํมเป้าหมาย 
- คณะฯ ให๎ข๎อมูลรายช่ือ/ ชํองทางติดตํอของ
นั ก วิ ช า ก า ร  ผู๎ แ ทน อ งค์ ก ร วิ ช า ชี พ  ส ถ า น
ประกอบการ บริษัทตํางๆ ที่มีความรํวมมือกับ
คณะฯ ในการส ารวจรํวมกับมหาวิทยาลัย โดย
สถาบัน QS Ranking เพื่อน าความคิดเห็นและ 
ข๎อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณาผลการ
ตอบสนองตํอวิสัยทัศน์ “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัย
ช้ันน าแหํงการสร๎างสรรค์” 

- มติคณะกรรมการประจ าคณะ เรื่อง ผลการ
ประเมินโครงการ/ กิจกรรมตํางๆ (มศ 5.1.1-4) 
 
 
 
 
- การด าเนินงานตามนโยบาย ยกระดับสูํ
มหาวิทยาลัยช้ันน าที่มีมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ 
QS Stars Rating (มศ 5.1.4-1)  

4. หลักภาระรับผิดชอบ - มีการลงนามค ารับรองการปฎิบัติ งานของ
ผู๎บริหาร เพื่อรับรองการปฎิบัติงานให๎ได๎ตาม
เป้าหมายที่ได๎ให๎ค ารับรองไว๎ 
- กา รมอบหมายอ า นาจ  หน๎ าที่ แ ล ะความ
รับผิดชอบของผู๎บริหาร รองคณบดี  หัวหน๎า
ภาควิชา 
- มี การแตํ งตั้ งคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนรํวมกันเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบการ
จัดท าโครงการ กิจกรรม ตามภารกิจของคณะ 

- ค ารับรองการปฎิบตัิงาน/ เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการตามผลการเจรจาข๎อตกลง 
 
- ค าสั่งการมอบหมายหน๎าที่รองคณบดี ฝ่าย
ตํางๆ   
 
- ค าสั่งแตํงตั้งกรรมการฯ โครงการ กิจกรรม
ตํางๆ 

5. หลักความโปรํงใส - มีการจัดท าสรุปผลรายงานการเ งินแจ๎งตํอ
ภาควิชา เป็นประจ าทุก เดือน และเสนอตํอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการเปิดโอกาสใหผ๎ูม๎ี
สํวนได๎สํวนเสียได๎รํวมตรวจสอบ 
- มีการประชาสัมพันธ์ขําวข๎อมูลที่เป็นประโยชน์แกํ
นักศึกษา บุคคลผู๎สนใจ ทางเว็บไซต์และแฟนเพจ
ของคณะฯ 
- คณะฯ ให๎ข๎อมูลรายช่ือ/ ชํองทางติดตํอของผู๎มี
สํ ว น ไ ด๎ สํ ว น เ สี ย  ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อก
มหาวิทยาลัย ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

- มติคณะกรรมการประจ าคณะ เรื่อง แจ๎ง
รายรับ-รายจําย งบประมาณเงินรายได๎ 
 
 
- http://www.decorate.su.ac.th 
- (Fanpage : Decorativearts) 
 
- เอกสาร มศ 5.1.4-2 ถึง 4 

6. หลักการมสีํวนรํวม - ก าหนดให๎มีการประชุมของคณาจารย์ภายใน
ภาควิชา/ หลักสูตร 
- มี การแตํ งตั้ งคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนรํวมเป็นคณะกรรมการด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรมตามภารกิจ 

- มติคณะกรรมการประจ าคณะ เรื่อง รายงาน
การประชุมของภาควิชา/ หลักสูตร (มศ 5.1.1-
4) 
- ค าสั่ งแตํ งตั้ งคณะกรรมการ โครงการ / 
กิจกรรมตํางๆ 
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7. หลักการกระจายอ านาจ - มีการมอบอ านาจการบริหารงานของคณบดี ให๎

รองคณบดีปฎิบัติงานแทนคณบดี, การมอบอ านาจ
การบริหารงานของเลขานุการคณะฯ ให๎หัวหน๎า
งาน, การมอบอ านาจการบริหารงานของหัวหน๎า
งาน ให๎บุคลากรภายในงาน เพื่อให๎การด าเนินงาน
ของคณะมีความตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- ค าสั่งมอบหมายอ านาจหน๎าท่ี 

8. หลักนิติธรรม - ยึดถือกฎระเบียบ ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการปฎิบัติงาน 
- ประกาศเกณฑ์การพิจารณาผลประเมินการ
ปฏิบัติงานราชการ รอบ 6 เดือน 
- คณาจารย์และบุคลากร ได๎เข๎ารํวมรับฟังการ
บรรยายจากคณะวิทยากรในโครงการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ ก า ร พัฒ น า ค ณ ะ ฯ 
มัณฑนศิลป์ “AUN-QA Implementation and 
Gap Analysis” ระหวํางวันท่ี 28-29 พ.ย.61 

โดยภายหลังการบรรยาย ภาควิชาออกแบบ
เครื่องประดับได๎จัดโครงการสัมมนา ในการ
วางแผนนโยบายด๎านวิชาการ เพื่อสร๎างความสอด
รับกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาระบบใหมํ 
(AUN QA) เมื่อวันท่ี 11, 15 มิ.ย.62 เป็นการรับฟัง
ความต๎องการที่จ าเป็นจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง การเตรียมความพร๎อมใน
การเข๎าสูํเกณฑ์ดังกลําวในปีการศึกษา 2564 

- พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
- ฟอร์มรายงานการประเมินการปฏิบัติงานรอบ 
6 เดือน 
- เอกสาร มศ 5.1.4-5 
 
 
 
 
- เอกสาร มศ 5.1.4-6 

9. หลักความเสมอภาค - บุคลากรของคณะฯ ได๎รับการปฎิบัติอยํางเป็น
ธรรมและเทําเทียม ตามสิทธิและเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และคณะฯ 
- คณะฯ มีการคัดเลือกบุคคลเข๎าท างานและการ
คัดเลือกนักศึกษาใหมํ ด๎วยความรู๎ความสามารถ
ตามหลักเกณฑ์การรับสมัครที่ประกาศอยํางชัดเจน 
- คณะฯ ได๎เปิดโอกาสให๎บุคลากรสายสนับสนุนเข๎า
รํ วม รั บฟั งก าร ช้ี แจ งระ เบี ยบ ใหมํ เ กี่ ย วกั บ
ความก๎าวหน๎าของต าแหนํงในสายงานอยํางท่ัวถึง 

- กฎระเบียบ ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
- ประกาศรับสมัครเข๎าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ฯ 
 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงาน หลักสูตร 
“การเขียนคูํมือการปฏิบัติงานจากงานประจ า
เพื่อขอก าหนดต าแหนํงที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน ระหวํางวันที่ 5-9 พ.ย.61 (มศ 
5.1.4-7) 

10. หลักมุํงเน๎นฉันทามต ิ - มีชํองทางการสื่อสารกับผู๎บริหารคณะฯ เชํน การ
เข๎าพบโดยตรง, เว็บไซต์คณะฯ, แฟนเพจของ
คณะฯ (Facebook) เป็นต๎น 
- มีการสัมมนาคณาจารย์ ประจ าปี  เพื่อแจ๎ ง
สถานภาพการด าเนินงานของคณะฯ ในปัจจุบัน 
และหารือประชาคมถึงแนวทางการด าเนินงานตาม
พันธกิจในระยะตํอไป 
- มีการประชุม/ สัมมนาบุคลากรส านักงานคณบดี 
ใน เรื่ อ งที่ ส าคัญ  เพื่ อหารื อข๎ อตกลงในการ
ด าเนินงาน และกระบวนงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

- การนัดหมายทางโทรศัพท์ การประชุม 
- http://www.decorate.su.ac.th 
- (Fanpage : Decorativearts) 
- รายงานการประเมินผล โครงการสํงเสริม
ชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 และ
สัมมนาคณาจารย์ – เจ๎าหน๎าที่ ประจ าปี 2561 
: 1-3 มิ.ย.61 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควรี
สอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี (มศ 5.1.1-1) 
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 “แนว
ทางการประเมิน KPI & Competency” ณ 
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ปันธารา รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ระหวําง
วันท่ี 10, 14-16 มิ.ย.62 (มศ 5.1.4-8) 

 
5. ค๎นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู๎ทั้งท่ีมีอยูํในตัวบุคคล ทักษะของผู๎มีประสบการณ์ตรง และแหลํงเรียนรู๎อ่ืนๆ 

ตามประเด็นความรู๎ อยํางน๎อยครอบคลุมพันธกิจด๎านการผลิตบัณฑิตและด๎านการวิจัย จัดเก็บอยํางเป็น
ระบบโดยเผยแพรํออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะฯ ได๎จัดโครงการ/ กิจกรรม ที่มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ.2560-2563 
ด๎านการจัดการความรู๎ และก าหนดบุคลากรกลุํมเป้าหมาย ที่จะพัฒนาความรู๎และทักษะด๎านการผลิตบัณฑิต (และ
การบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA) และด๎านการวิจัยอยํางชัดเจน ตามประเด็นความรู๎ที่ก าหนด
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง โดยให๎สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์การจัดการความรู๎ของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2561/ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสาร มศ 5.1.5-1) ได๎แกํ 

1) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคณะฯ มัณฑนศิลป์ “AUN-QA Implementation and 
Gap Analysis” ระหวํางวันที่ 28-29 พ.ย.61 (เอกสาร มศ 5.1.4-5) 

2) โครงการสัมมนา ในการวางแผนนโยบายด๎านวิชาการ เพ่ือสร๎างความสอดรับกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระบบใหมํ (AUN QA) เมื่อวันที่ 11, 15 มิ.ย.62 (เอกสาร มศ 5.1.4-6) 

3) ระบบ E-Learning ส าหรับอาจารย์ โดยในปีการศึกษา 2561 นี้คณะฯ มี 12 รายวิชาที่พร๎อมใช๎งานแล๎ว 
(เอกสาร มศ 5.1.5-2) 

4) การรายงานผลการไปน าเสนอผลงานวิชาการในตํางประเทศ เพ่ือถํายทอดประสบการณ์ด๎านศิลปะและการ
ออกแบบให๎แกํคณาจารย์ โดยคณะฯ มีข๎อก าหนดให๎อาจารย์ที่ได๎รับทุนสนับสนุนให๎ไปน าเสนอผลงาน
วิชาการในตํางประเทศ เมื่อกลับมาจากการเผยแพรํผลงานฯ แล๎วต๎องรายงานผลฯ ที่ได๎รับตํอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ด๎วย (เอกสาร มศ 5.1.5-3 ถึง 5) 

 
6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรส านักงานคณบดี  ซึ่งเป็น
ผู๎รับผิดชอบโครงการตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได๎ก าหนดตัวชี้วัด
และเป้าหมายเพ่ือประเมินผลความส าเร็จของแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยสรุปจากผลความส าเร็จในการ
ด าเนินโครงการสัมมนาคณาจารย์และเจ๎าหน๎าที ่และรายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานคณบดี ซึ่งจัดเป็น
ประจ าปีทุกปีเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางบุคลากร (เอกสาร มศ 5.1.4-8)  เมือ่การด าเนินโครงการ/ กิจกรรม
เสร็จสิ้นแล๎ว คณะกรรมการด าเนินงานฯ จะจัดท ารายการประเมินผลส าเร็จตามคําเป้าหมายของตัวชี้วัด เสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และแจ๎งผลส าเร็จของโครงการ/ กิจกรรมตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยตํอไป 
(เอกสาร มศ 5.1.6-1) 
 

7. ด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได๎ปรับให๎การด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด๎วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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คณะมณัฑนศิลป์ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล๎องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งคณะฯ ใช๎
เป็นกลไกในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพให๎ได๎มาตรฐานมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํปีการศึกษา 2543 
ประกอบด๎วย 3 ระบบ คือ การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โดยมีกลไกท่ีส าคัญ คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ท าหน๎าที่ก ากับการด าเนินงานให๎เป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพฯ ที่คณะฯ ตั้งไว๎และสอดคล๎องกับ
มหาวิทยาลัย โดยมีกรรมการประกันคุณภาพฯ ที่เป็นผู๎แทนหลักสูตรทุกหลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่เป็น
ผู๎บริหารและผู๎แทนภาควิชา เป็นกลไกหลักในการประสานความรํวมมือระหวํางหลักสูตรกับคณะฯ โดยการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพฯ ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีระบบการด าเนินงานตามประเด็นข๎างต๎น อยํางตํอเนื่องมาจากปีที่
ผํานมา ดังตํอไปนี้ 

 
1) การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 

คณะฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2561 (เอกสาร มศ 5.1.7-1) ทีเ่ป็นผลจากการจัด
ประเมินคุณภาพฯ ในปีที่ผํานมาตามตัวบํงชี้ สกอ. (เอกสาร มศ 5.1.7-2) เพ่ือพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานของ
โครงการ/ กิจกรรมตํางๆ ซึ่งมีการเสนออนุมัติ พิจารณาแผนงานและเป้าหมาย การจัดสรรงบประมาณ และการระบุ
รายชื่อผู๎รับผิดชอบอยํางชัดเจน โดยได๎รับการตรวจสอบต้ังแตํข้ันตอนการเสนอแผนฯ/ โครงการ (ตัวอยํางเชํน 
เอกสาร มศ 5.1.7-3) การแจ๎งผลเข๎าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ อันเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารงาน
ตามปกติของคณะฯ และการรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ สอดคล๎องตามมติที่ประชุมระดับมหาวิทยาลัย
ก าหนด (เอกสาร มศ 5.1.7-4) 

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

มหาวิทยาลัยก าหนดให๎คณะวิชามีการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี (เอกสาร มศ 5.1.7-5) เพ่ือจะ
ได๎ทราบความก๎าวหน๎า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการด าเนินงาน สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน 
พร๎อมทั้งเสนอแนวทางพัฒนา ในรูปแบบของการประเมินตามสภาพจริงจากรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพ (เอกสาร มศ 5.1.7-2) โดยในปีการศึกษา 2561 นี้คณะฯ ไดม๎ีการเสนอโครงการรวมเพ่ือด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา (เอกสาร มศ 5.1.7-6) เพ่ือสนับสนุนให๎การประเมินฯ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว๎ (เอกสาร มศ 5.1.7-7) ได๎ข๎อสรุปของข๎อมูลที่มีความครบถ๎วนตามที่ก าหนดใน CHE-QA ซึ่งมี
ผู๎รับผิดชอบทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา (เอกสาร มศ 5.1.7-8)  
 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของคณะฯ หลังจากมีการรายงานผลการประเมินระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะฯ จะได๎รับทราบผลทั้งจากการประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะฯ เอง และระดับ
สถาบัน (ในสํวนของคณะฯ) ที่จะเป็นข๎อมูลส าคัญในการด าเนินการตามระบบกลไกการประกันคุณภาพฯ รอบปี
การศึกษาใหมํ คณะฯ จึงน าผลการประเมินทั้ง 3 สํวนนี้มาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของคณะฯ และแจ๎ง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะน าข๎อมูลทุกคณะวิชา/ หนํวยงานสนับสนุนไปจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (เอกสาร มศ 5.1.7-4) เพ่ือขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพฯ ของทั้งสถาบันตํอไป 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได๎ให๎ความรํวมมือน าสํงข๎อมูลและสํงบุคลากรเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรมด๎านการ
ประกันคุณภาพฯ ที่เกิดขึ้นในระหวํางปี (เอกสาร มศ 5.1.7-9 ถึง 10) เพ่ือรํวมขับเคลื่อนการด าเนินงานให๎เป็นไปตาม
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นโยบาย  โดยในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีแนวทางที่จะน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), เกณฑ์ TQR, เกณฑ์ AUN-QA และ QS Ranking มาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานของคณะวิชาและหลักสูตร จึงได๎มีการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ และจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการใช๎เกณฑต์ํางๆ ดังกลําวแกํคณะวิชา (เอกสาร มศ 5.1.4-1, 5.1.7-11 ถึง มศ 5.1.7-13) เพ่ือเตรียม
ความพร๎อมส าหรับระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพฯ ที่ยกระดับมหาวิทยาลัยสูํมาตรฐานสากล และ
ได๎รับการจัดอันดับอยํางเหมาะสมตํอไป 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 5.1.1-1 รายงานการประเมินผล โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํ

เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 3 และสัมมนาคณาจารย์ – เจ๎าหน๎าท่ี ประจ าปี 2561 : 1-3 มิ.ย.61 ณ 
โรงแรมเฟลิกซ์ รเิวอร์แควรสีอร์ท จังหวัดกาญจนบรุ ี

มศ 5.1.1-2 ใช๎หลักฐาน มศ 4.1.2-1 ถึง มศ 4.1.2-7 แผนปฏิบัตริาชการของภาควิชาตํางๆ 
มศ 5.1.1-3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมัณฑนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มศ 5.1.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ปีการศึกษา 2561 
มศ 5.1.1-5 ใช๎หลักฐาน มศ 3.1.4-1 บันทึกแจ๎งผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ รายงานความก๎าวหน๎า

โครงการภารกิจเชิงนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 9 เดือน (รายงานทาง MIS) 
มศ 5.1.2-1 การค านวณต๎นทุนตํอหนํวยหลักสตูร ประจ าปกีารศึกษา 2561 (ด าเนินงานผํานระบบ MIS) 
มศ 5.1.3-1 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการระบบบริหารความเสี่ยง คณะมัณฑนศิลป์ ณ วันที่ 23 ม.ค.62 
มศ 5.1.3-2 เอกสารการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะฯ ปีการศึกษา 2561 
มศ 5.1.4-1 การด าเนินงานตามนโยบาย ยกระดับสูํมหาวิทยาลัยช้ันน าที่มีมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ QS Stars Rating 

 - การประชุมหารือเพื่อวางแผนและเตรยีมความพร๎อมในการรับการประเมินตามเกณฑ์ QS Stars 
Rating เมื่อวันท่ี 7 ก.ย.61, 11 ต.ค.61, 17 ต.ค.61, 15 ม.ค.62 

 - บันทึกแจ๎งข๎อมูลผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด QS Stars Rating ปีการศึกษา 2560 ในสํวนของ
คณะฯ (ลงวันท่ี 2 พ.ย.61) 

 - บันทึกเวียนแจ๎งขอให๎ภาควิชาตํางๆ พิจารณาตรวจสอบและเพิ่มเติมรายชื่อผู๎ตอบแบบสอบถาม QS 
Survey เมื่อวันท่ี 3 ธ.ค.61 

 - บันทึกแจ๎งรายชื่อผู๎ตอบแบบสอบถาม QS Survey ในสํวนของคณะฯ ลงวันท่ี 21 ธ.ค.61 
 - การแจ๎งข๎อมูลเพิ่มเติมตามเกณฑ์ QS Stars Rating ทาง E-Mail เมื่อวันท่ี 30 ม.ค.62 (บันทึกลงวันที่ 

18 ม.ค.62) 
มศ 5.1.4-2 บันทึกแจ๎งปฏิทินและคูํมือการประเมินคณุธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงาน

ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันท่ี 1 เม.ย.62 
มศ 5.1.4-3 บันทึกแจ๎งรายชื่อผู๎มีสํวนไดส๎ํวนเสยีภายในและภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในสํวนของ

คณะฯ ลงวันท่ี 22 เม.ย.62 
มศ 5.1.4-4 บันทึกแจ๎งชํองทางตอบแบบวัดการรับรู๎ของผูม๎ีสํวนไดส๎ํวนเสยีภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ลงวันท่ี 3 พ.ค.62 
มศ 5.1.4-5 เอกสารการด าเนินงาน โครงการประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อการพฒันาคณะฯ มัณฑนศิลป์ “AUN-

QA Implementation and Gap Analysis” ระหวํางวันท่ี 28-29 พ.ย.61 
มศ 5.1.4-6 เอกสารการด าเนินงาน โครงการสมัมนาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ปีการศึกษา 2562 : การ

วางแผนนโยบายด๎านวิชาการเพื่อสร๎างความสอดรับกับระบบประกนัคุณภาพการศึกษาระบบใหมํ 
(AUN QA) เมื่อวันท่ี 11, 15 มิ.ย.62 

มศ 5.1.4-7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงาน หลักสตูร “การเขียนคูํมือการปฏิบตัิงานจากงานประจ าเพื่อขอก าหนด
ต าแหนํงท่ีสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ระหวํางวันท่ี 5-9 พ.ย.61 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 5.1.4-8 เอกสารการด าเนินงาน โครงการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “แนว

ทางการประเมิน KPI & Competency” ณ ปันธารา รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ระหวํางวันท่ี 10, 
14-16 มิ.ย.62 

มศ 5.1.5-1 เอกสารการด าเนินงานด๎านการจัดการความรู๎ ประจ าปีการศึกษา 2561/ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มศ 5.1.5-2 ประกาศผํานเว็บไซต์มหาวิทยาลยัศิลปากร เรื่อง รายวิชาที่เผยแพรผํํานสื่อการสอน e-Learning 

ข๎อมูล ณ วันท่ี 31 ก.ค.62 
https://elearning.su.ac.th/index.php 
https://elearning.su.ac.th/course/index.php?categoryid=37 

มศ 5.1.5-3 บันทึกแจ๎งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 8/ 2561 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.61 เรื่อง 
รายงานผลการไปน าเสนอผลงานวชิาการในตํางประเทศ (อ.ธาตรีฯ) 

มศ 5.1.5-4 บันทึกแจ๎งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 9/ 2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.61 เรื่อง 
รายงานผลการไปน าเสนอผลงานในตํางประเทศ (อ.คณิตาฯ) 

มศ 5.1.5-5 บันทึกสํงรายงานการเดินทาง โครงการความรํวมมือทางวิชาการ ระหวํางภาควิชาการออกแบบเครื่อง
แตํงกายกับ Accademia Santa Giulia, Brescia, Italy เมื่อวันท่ี 11 ธ.ค.61 

มศ 5.1.6-1 แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจ าปีงบประมาณ พศ.
2562 (เอกสารการติดตามผลด าเนินงานรอบ 9 เดือน : 1 ต.ค.61-30 มิ.ย.62) 

มศ 5.1.7-1 แผนพัฒนาคุณภาพฯ ตามตัวบํงช้ีและเกณฑ์การประเมินคณุภาพภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 
2561 (บันทึกแจ๎งมหาวิทยาลัย 5 ต.ค.61) 

มศ 5.1.7-2 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน คณะมณัฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2560 (ประเมิน
เมื่อวันท่ี 24 ส.ค.61) 

มศ 5.1.7-3 บันทึกขออนุมัติโครงการประเมินคุณภาพฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 ลงวันท่ี 28 ม.ิย.61 
มศ 5.1.7-4 เอกสารการประสานงานด๎านประกันคุณภาพฯ ที่สอดคล๎องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ประกอบด๎วย 
 - บันทึกมหาวิทยาลัยเชิญเข๎ารํวมการประเมินคณุภาพฯ ระดับสถาบัน ลงวันท่ี 17 ต.ค.61 
 - แผนพัฒนาตามผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 (บันทึกแจ๎ง

มหาวิทยาลยั 27 พ.ย.61) 
 - บันทึกแจ๎งให๎ตรวจสอบข๎อมูลจ านวนนักศึกษา เพื่อเตรียมประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบํงช้ีการ

ประกันคณุภาพฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 ลงวันท่ี 24 พ.ค.62 
 - บันทึกสํงข๎อมูลเพื่อจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพของมหาวิทยาลัย และ

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรของคณะฯ เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62 
มศ 5.1.7-5 บันทึกเชิญประชุมผู๎บริหารคณะทีก่ ากับดูแลดา๎นวิชาการและประกนัคุณภาพฯ เมื่อวันท่ี 21 พ.ค.62 

โดยมีวาระทีส่ าคัญ ดังนี ้
- ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพฯ ประจ าปี 2561 
- รายงานผลการตดิตามหลักสูตรตามองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
- รายงานผลการตดิตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพฯ ปีการศึกษา 
2561 รอบ 9 เดือน 
- ปัญหาและประเด็นที่ต๎องเฝา้ระวัง และแนวทางการแก๎ไขปรับปรุง 

มศ 5.1.7-6 บันทึกขออนุมัติโครงการประเมินคุณภาพฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 ลงวันท่ี 18 มิ.ย.62 
มศ 5.1.7-7 เอกสารเตรยีมการประเมินคณุภาพภายใน คณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 ประกอบด๎วย 

 - บันทึกเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ คณะมัณฑนศลิป์ ปีการศึกษา 2561 ลงวันท่ี 29 
เม.ย.62 (แจ๎งมหาวิทยาลยั) 

 - หนังสือ/ บันทึกขออนุญาตต๎นสงักัดและเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะวิชา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ลงวันท่ี 26 เม.ย.62 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 - ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ วันท่ี 

28 มิ.ย.62 
 - ใบเซ็นชื่อผู๎เข๎ารํวมการประเมินคณุภาพฯ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันท่ี 28 

ส.ค.62 
มศ 5.1.7-8 ข๎อมูล Username และ Password ผู๎ใช๎งานฐานข๎อมูลด๎านประกันคณุภาพ CHE-3D (บันทึกลงวันท่ี 

17 มิ.ย.62) 
มศ 5.1.7-9 ปฏิทินกิจกรรมการฝึกอบรม ส านกังานประกันคุณภาพฯ ประจ าปีการศึกษา 2561-2562 
มศ 5.1.7-10 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูํ

มาตรฐานสากล ณ วันท่ี 13 ธ.ค.61 และค าสั่งเปลี่ยนแปลงประธาน, เลขานุการ และเพิ่มเติมคณะ
กรรมการฯ ณ วันท่ี 26 ก.ค.62 

มศ 5.1.7-11 เอกสารการด าเนินงานตามนโยบาย สนับสนุนคณะวิชาที่มีความพร๎อม มุํงมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสูํ
ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx ประกอบด๎วย 

 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ หัวข๎อ “การเขียนโครงรํางองค์กร (OP)” ครั้งท่ี 3 ระหวํางวันท่ี 6-7 
ส.ค.61 

 - กิจกรรมการวิพากษ์โครงรํางองค์กร (OP) คณะน ารํอง เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 
 - โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx ส าหรับผู๎บริหารสถาบันและคณะวิชา/ หนํวยงาน ระหวํางวันท่ี 19-20 

พ.ย.61 
 - โครงการอบรมเรื่อง EdPEx Overview และการบริหารองค์กรใหป๎ระสบความส าเรจ็ด๎วยเกณฑ์ 

EdPEx ระหวํางวันท่ี 6 – 8 ก.พ.62 
 - โครงการอบรมเรื่อง EdPEx Criteria คณะวิชา/ หนํวยงาน เมื่อวันที่ 5-6 มิ.ย.และ 19-20 ส.ค.62 

มศ 5.1.7-12 เอกสารการด าเนินงานตามนโยบาย สนับสนุนคณะวิชาที่มีความพร๎อม มุํงมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสูํ
รางวัลคณุภาพแหํงชาต ิ(TQA) ประกอบด๎วย 

 - โครงการอบรม เรื่อง การบรหิารหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ เพื่อ
การเผยแพรํ (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร รุํนที่ 6 ระหวํางวันท่ี 4-5 เม.ย.62 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

 - โครงการฝึกอบรมรางวลัคุณภาพแหํงชาติ ประจ าปี 2562 ระหวํางวันท่ี 21-23 ส.ค.62 
 - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพส าหรับผู๎บริหาร หลักสูตร Introduction to Thailand Quality 

Award (TQA) - Lecture วันท่ี 17 ก.ย.62 (บันทึกลงวันที่ 15 ก.ค.62) 
มศ 5.1.7-13 เอกสารการด าเนินงานตามนโยบาย ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูํมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ AUN-QA 

ประกอบด๎วย 
 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การพัฒนาคุณภาพหลักสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA” รุํนที่ 1 ระหวําง

วันท่ี 17-18 ธ.ค.61 
 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การพัฒนาคุณภาพหลักสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA” รุํนที่ 2 เมื่อ

วันท่ี 7 พ.ค.62 
 - โครงการฝึกอบรมผูป๎ระเมิน “Refresh Assessors & New AUN-QA Assessors” มหาวิทยาลยั

ศิลปากร รุํนที่ 2 ระหวํางวันท่ี 19-21 มิ.ย.62 
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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 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4  ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให๎
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให๎เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน
ข๎อ 1 และรายงานผลการติดตามให๎กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

  

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให๎เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให๎กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

  

5 น าผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให๎มีคุณภาพดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

  

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผํานองค์ประกอบที่  1 การก ากับ
มาตรฐาน 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : 6 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน   :   5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 6 ข๎อ   เกณฑ์ประเมิน   :   5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 6 ข๎อ      ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป   : 6 ข๎อ      เกณฑ์ประเมิน   :  5  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให๎เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎ก าหนดให๎มีการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือให๎สอดคล๎อง  
กับ สกอ.นั้น คณะมัณฑนศิลป์ ตั้งแตํปีการศึกษา 2559 เป็นต๎นมา ได๎ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ เดิมที่มีกรรมการจากผู๎แทนภาควิชา เปลี่ยนเป็นผู๎แทนหลักสูตร ครบทุกหลักสูตร โดยผํานการเสนอชื่อจาก
ภาควิชาที่หลักสูตรนั้นๆ สังกัดและผํานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ พร๎อมทั้งระบุหน๎าที่
ความรับผิดชอบไว๎ในค าสั่งแตํงตั้งฯ อยํางชัดเจน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตรจะต๎องน าสํงข๎อมูลหลักสูตรที่
ได๎รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ผํานระบบพิจารณาความสอดคล๎องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) 
ตั้งแตํวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต๎นไป (เอกสาร มศ 5.2.1-1)  ทั้งนี้ เพ่ือให๎เกิดการประสานงานที่สอดคล๎องกัน 
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คณะฯ ได๎น าแนวทางการด าเนินงานระดับมหาวิทยาลัย มาประกอบการพิจารณารํางก าหนดการและวางแผน
เตรียมการประเมินคุณภาพฯ หลักสูตร (เอกสาร มศ 5.2.1-2) เพื่อถือปฏิบัติรํวมกัน 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังได๎มีการเตรียมความพร๎อมด๎านฐานข๎อมูลตํางๆ ให๎กับคณะวิชา เชํน 
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP), ระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์ (RIS) 
(เอกสาร มศ 5.2.1-3 ถึง 6) เพ่ือสนับสนุนนโยบายที่จะน าเกณฑ์ TQR (เอกสาร มศ 5.2.1-7) และเกณฑ ์AUN-QA 
(เอกสาร มศ 5.2.1-8) มาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของหลักสูตรในระยะตํอไป 
 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให๎เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข๎อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให๎กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตรได๎ด าเนินการตามระบบของมหาวิทยาลัย คือ มีการตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 ทุกภาคการศึกษา (เอกสาร มศ 5.2.2-1)  เพ่ือเป็นการป้องกันความ
ซ้ าซ๎อนของรายชื่ออาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และตรวจสอบคุณสมบัติที่เก่ียวข๎อง โดยมี
การแจ๎งผลการด าเนินงานตามภารกิจตํางๆ เสนอเป็นรายงานประชุมของภาควิชาตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ (เอกสาร มศ 5.2.2-2)  และเม่ือเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะฯ ได๎ก ากับให๎มีการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร เสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ (เอกสาร มศ 5.2.2-3) 
เพ่ือให๎ระบบและกลไกมีความตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ด๎วยการท างานรํวมกันของคณะกรรมการประจ าคณะฯ/ 
ภาควิชา, คณาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/ คณาจารย์ประจ าหลักสูตร และสํวนกลาง 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให๎เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

จากการสํงเสริมด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดท าฐานข๎อมูลสนับสนุน และการฝึกอบรมบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัย (เอกสาร มศ 5.2.3-1) รํวมกับการสนับสนุนจากคณะฯ (เอกสาร มศ 5.2.3-2)  ในการด าเนินงานของ
หลักสูตรรอบปีการศึกษา 2561 ได๎ปรับปรุงการรบั-สํงข๎อมูลให๎ถูกต๎องและสะดวกมากยิ่งขึ้น แกํเจ๎าหน๎าที่, อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (เอกสาร มศ 5.2.3-3) และคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพฯ หลักสูตร (เอกสาร มศ 5.2.3-4) ท าให๎เกิดผลครบถ๎วนตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได๎สนับสนุนคําลงทะเบียนให๎แกํคณาจารย์และบุคลากรทีป่ระสงค์จะเข๎าอบรมเพ่ือเรียนรู๎เกณฑ์ 
TQR (เอกสาร มศ 5.2.3-6 ถึง 8) และเกณฑ์ AUN-QA (เอกสาร มศ 5.2.3-5) มาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานของหลักสูตรในระยะตํอไปอีกด๎วย 

 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให๎กรรมการประจ า

คณะเพ่ือพิจารณา 

คณะฯ มีกระบวนการแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (เอกสาร มศ 5.2.4-1) 
และการเตรียมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (เอกสาร มศ 5.2.4-2) เพ่ือให๎มีการประเมินคุณภาพฯ ตาม
ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2561 ปฏิทินของมหาวิทยาลัย (เอกสาร มศ 5.2.1-3) ไดก๎ าหนดชํวง
ระยะเวลาให๎คณะวิชาจัดประเมินคุณภาพฯ หลักสูตร และระดับคณะวิชา เปรียบเทียบกับระยะเวลาด าเนินงานจริง
ของคณะฯ เป็นดังนี้ 
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ก าหนดจัดประเมิน ปฏิทินของมหาวิทยาลัย การด าเนินงานของคณะมัณฑนศิลป์ 
ระดับหลักสูตร 3 มิ.ย. – 26 ก.ค.62 1 – 5, 9 ก.ค.62 
ระดับคณะวิชา 1 – 30 ส.ค.62 28 ส.ค.62 

โดยมีการรายงานผลการประเมินให๎คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาดังเอกสาร มศ 5.2.2-3 
 

5. น าผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให๎มีคุณภาพดีข้ึนอยําง
ตํอเนื่อง 

จากการด าเนินงานประเมินคุณภาพฯ หลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ที่ผํานมา อาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร/ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะท างานที่เกี่ยวข๎อง ได๎น าผลและข๎อเสนอแนะจากการรายงานสรุปผล
การประเมินฯ (เอกสาร มศ 5.2.3-1 และ มศ 5.2.5-2) เข๎าสูํที่ประชุมภาควิชา และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ (เอกสาร มศ 5.2.2-2 และ มศ 5.2.5-3)  เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของ
หลักสูตรและคณะฯ โดยในปีการศึกษา 2561 มีการพัฒนาการจัดเก็บข๎อมูลเพื่อให๎เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ
หลักสูตร และเป็นหลักฐานประกอบการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตํอไป 

 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผํานองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

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

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 5.2.1-1 

 

บันทึกแจ๎งให๎จัดท าข๎อมูลหลักสูตรเข๎าสูํระบบพิจารณาความสอดคลอ๎ง ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHECO) และขอทราบระบบกลไกในการก ากับดูแลองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

มศ 5.2.1-2 บันทึกเชิญประชุมผู๎บริหารคณะทีก่ ากับดูแลดา๎นวิชาการและประกนัคุณภาพฯ เมื่อวันท่ี 21 พ.ค.62 
โดยมีวาระทีส่ าคัญ ดังนี ้
- ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพฯ ประจ าปี 2561 
- รายงานผลการตดิตามหลักสูตรตามองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
- รายงานผลการตดิตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพฯ ปีการศึกษา 
2561 รอบ 9 เดือน 
- ปัญหาและประเด็นที่ต๎องเฝา้ระวัง และแนวทางการแก๎ไขปรับปรุง 

มศ 5.2.1-3 บันทึกฝ่ายข๎อมูลวิจยัและพัฒนา เรื่อง โปรดตรวจสอบและกรอกข๎อมูลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 
(ตัวช้ีวัดที่ 2.2 และ 2.3) ในระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค ์มศก. (www.ris.su.ac.th) เพื่อ
รองรับการตรวจประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ลงวันท่ี 2 ต.ค.61 

มศ 5.2.1-4 บันทึกสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อท าความเข๎าใจการใช๎งานระบบฐานข๎อมลู
งานวิจัยและสร๎างสรรค์ มศก. (www.ris.su.ac.th) ลงวันท่ี 6 พ.ย.61 

มศ 5.2.1-5 บันทึกส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร๎างสรรค์ เรื่อง แจ๎งปิดระบบและการกรอกข๎อมูล
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ ในระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์ มศก. (www.ris.su.ac.th) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

มศ 5.2.1-6 บันทึกส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร๎างสรรค์ เรื่อง การกรอกข๎อมูลงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ ในระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์ มศก. (www.ris.su.ac.th) รอบ 12 เดือน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มศ 5.2.1-7 เอกสารการด าเนินงานตามนโยบาย สนับสนุนคณะวิชาที่มีความพร๎อม มุํงมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสูํ

รางวัลคณุภาพแหํงชาต ิ(TQA) ประกอบด๎วย 
 - โครงการอบรม เรื่อง การบรหิารหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ เพื่อ

การเผยแพรํ (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร รุํนที่ 6 ระหวํางวันท่ี 4-5 เม.ย.62 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

 - โครงการฝึกอบรมรางวลัคุณภาพแหํงชาติ ประจ าปี 2562 ระหวํางวันท่ี 21-23 ส.ค.62 
 - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพส าหรับผู๎บริหาร หลักสูตร Introduction to Thailand Quality 

Award (TQA) - Lecture วันท่ี 17 ก.ย.62 (บันทึกลงวันที่ 15 ก.ค.62) 
มศ 5.2.1-8 เอกสารการด าเนินงานตามนโยบาย ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูํมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ AUN-QA 

ประกอบด๎วย 
 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การพัฒนาคุณภาพหลักสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA” รุํนที่ 1 ระหวําง

วันท่ี 17-18 ธ.ค.61 
 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การพัฒนาคุณภาพหลักสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA” รุํนที่ 2 เมื่อ

วันท่ี 7 พ.ค.62 
 - โครงการฝึกอบรมผูป๎ระเมิน “Refresh Assessors & New AUN-QA Assessors” มหาวิทยาลยั

ศิลปากร รุํนที่ 2 ระหวํางวันท่ี 19-21 มิ.ย.62 
มศ 5.2.2-1 การติดตามผลการด าเนินงาน การประกันคณุภาพหลักสตูรตามองคป์ระกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

(ภาคต๎น 27 ธ.ค.61- 17 ม.ค.62, ภาคปลาย 9-30 เม.ย.62) 
มศ 5.2.2-2 รายงานการประชุมของภาควิชาตาํงๆ ในปีการศึกษา 2561 
มศ 5.2.2-3 บันทึกเวียนแจ๎งผู๎แทนหลักสูตร ให๎จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพฯ หลักสูตร เสนอตํอที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ เมื่อวันท่ี 5 ส.ค.62 (บันทึกลงวันที่ 15 ก.ค.62) 
มศ 5.2.3-1 ปฏิทินกิจกรรมการฝึกอบรม ส านกังานประกันคุณภาพฯ ประจ าปีการศึกษา 2561-2562 
มศ 5.2.3-2 บันทึกขออนุมัติโครงการประเมินคุณภาพฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 ลงวันท่ี 18 มิ.ย.62 
มศ 5.2.3-3 จดหมายอเิลคทรกนิกส์ (E-Mail) น าสํงผู๎จัดท ารายงานระดับหลักสตูร ลงวันท่ี 23 เม.ย.- 7 มิ.ย.62 
มศ 5.2.3-4 จดหมายอเิลคทรกนิกส์ (E-Mail) น าสํงรายงานผลการด าเนินงานใหค๎ณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ 

ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2561 ลงวันท่ี 27 มิ.ย.- 3 ก.ค.62 
มศ 5.2.3-5 โครงการจดัอบรมหลักสูตรระบบบริหารคณุภาพการศึกษา ท่ีประชุมอธิการบดีแหํงประเทศไทย 

ประจ าปี 2562 (หนังสือลงวันท่ี 22 มี.ค.62) 
 - อ.นัจ พงษ์หาญยุทธ์, น.ส.พรพรรณ แก๎วประเสริฐ รํวมอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation 

& Gap Analysis ระหวํางวันท่ี 31 พ.ค.- 1 มิ.ย.62 
 - อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา, น.ส.ณัชชา แสงสุวรรณภัทร รํวมอบรมหลักสูตร OBE ส าหรับ

ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ระหวํางวันที่ 20 - 21 ก.ย.62 
มศ 5.2.3-6 เอกสารการอนุญาตให๎ ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ เข๎ารํวมโครงการอบรม เรื่อง การบริหารหลักสตูร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ เพื่อการเผยแพรํ (Thai Qualification Register 
: TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคณุภาพภายในระดับหลักสูตร รุํนท่ี 6 ระหวํางวันที่ 
4-5 เม.ย.62 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

มศ 5.2.3-7 เอกสารการอนุญาตให๎ ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ เข๎ารํวมประชุมสัมมนาเรื่อง เกณฑ์การจดั
การศึกษาและเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และสรุปผลการตรวจประเมนิ
การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง พ.ศ.2555 - 2561 (ลงวันท่ี 22 เม.ย.62) 

มศ 5.2.3-8 เอกสารการอนุญาตให๎ ผศ.สุพิชญา เข็มทอง, รศ.ประภากร สุคนธมณี เข๎ารํวมโครงการฝึกอบรมรางวลั
คุณภาพแหํงชาติ ประจ าปี 2562 ระหวํางวันท่ี 21-23 ส.ค.62 

มศ 5.2.4-1 เอกสารด าเนินงานแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ ระดับหลักสูตร : แตํงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
ประกอบด๎วย 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 - จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-Mail) ทาบทามคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2561 ลงวันท่ี 30 มี.ค.- 21 เม.ย.62 
 - การเสนอรายชื่อให๎มหาวิทยาลยัแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2561 (บันทึกแจ๎งมหาวิทยาลัย 29 เม.ย.62) 
 - ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสตูร คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 

2561 ณ วันท่ี 21 พ.ค.62 
 - หนังสือ/ บันทึกขออนุญาตต๎นสงักัดและเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสตูร

ประจ าปีการศึกษา 2561 ลงวันท่ี 26 เม.ย.62 
มศ 5.2.4-2 หลักฐานการเตรยีมการประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 คณะมัณฑนศิลป์ 

ประกอบด๎วย 
 - จดหมายอิเลคทรกนิกส์ (E-Mail) น าสํงรายงานผลการด าเนินงานให๎คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ 

ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2561 ลงวันท่ี 27 มิ.ย.- 3 ก.ค.62 
 - เพจคณะฯ (Facebook) เวียนเรือ่ง ก าหนดการด าเนินงานประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 ลงวันท่ี 28 มิ.ย.62 
https://www.facebook.com/groups/283862435068170/permalink/2230848980369496/ 

 - ใบเซ็นชื่อผู๎เข๎ารํวมการประเมินคณุภาพฯ ระดับหลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
ในวันที่ 1-5, 9 ก.ค.62 

มศ 5.2.4-3 ปฏิทินกระบวนการประเมินคณุภาพฯ ประจ าปี 2561 (เอกสารวาระการประชุมผู๎บริหารคณะที่ก ากับ
ดูแลด๎านวิชาการและประกันคุณภาพฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ค.62) 

มศ 5.2.5-1 รายงานผลด าเนินการหลักสตูร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ประเมินฯ เมื่อวันท่ี 1-5, 9 ก.ค.62) 

มศ 5.2.5-2 รายงานผลการประเมินคณุภาพฯ ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2560 (ประเมินฯ เมื่อวันท่ี 9-12, 
16 ก.ค.61) 

มศ 5.2.5-3 แผนอัตราก าลัง ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา (พ.ศ.2560-2564) 
มศ 5.2.6-1 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร ตามตัวบํงช้ีการประกันคณุภาพภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 

2561 (E-mail แจ๎งมหาวิทยาลยั 23 ก.ค.62) 
มศ 5.2.6-2 รายงานผลการประเมินคณุภาพฯ ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

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

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
10/ 2  = 5.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ : ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 

1. คณะมัณฑนศิลป์ มีการท างานรํวมกันของคณะกรรมการระดับคณะวิชา ภาควิชา ไปจนถึงคณะท างาน
ระดับหลักสูตร และคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง โดยมีที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นกลไกส าคัญ



115 
 

ในการขับเคลื่อนภารกิจด๎านตํางๆ ให๎เกิดผลตามแผนกลยุทธ์และองค์ประกอบคุณภาพฯ ของหลักสูตรและคณะฯ 
อยํางชัดเจน รวมไปจนถึงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด๎านตํางๆ 

2. บุคลากรทั้งอาจารย์และสายสนับสนุน มีความเข๎าใจและให๎ความรํวมมือการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

3. บุคลากรคณะฯ มีการปรับตัวสูํรูปแบบการท างานภายใต๎การเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนารายละเอียดในแผนการจัดการความรู๎ และแผนการบริหารความเสี่ยงให๎เป็นระบบ ครอบคลุม
ทุกสํวนงาน 

2. ควรมีการรายงานถึงผลการพิจารณาต๎นทุนตํอหนํวย ในการบริหารจัดการงบประมาณ การผลิตบัณฑิต
ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ การวางแผนอนาคตของการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
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บทท่ี 3 
ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมิน 
 
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพฯ คณะมัณฑนศิลป์ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของคณะฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบํงช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูร
โดยรวม 3.25 

48.70 
3.75 3.75 

13 
ตัวบํงช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

25.82 
22 

24.18 1.51 
91 

ตัวบํงช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหนํงทางวิชาการ 

47.25 
42 

46.15 2.88 
91 

ตัวบํงช้ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา
ตํอจ านวนอาจารยป์ระจ า 

< 20% 
(เกณฑ์ 1: 20) 

1,061.91 1 : 11.80 
(- 41.01%) 

5.00 
90 

ตัวบํงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ข๎อ  6 ข๎อ 5 

ตัวบํงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

6 ข๎อ  6 ข๎อ 5 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบํงช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 

6 ข๎อ  6 ข๎อ 5 

ตัวบํงช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิยัและงาน
สร๎างสรรค ์

100,000 
10,905,937.50 

121,677.08 5.00 
90 

ตัวบํงช้ี 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

45 
143 

157.14 5.00 
91 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบํงช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกํสังคม 6 ข๎อ  6 ข๎อ 5 

องคประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบํงช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

7 ข๎อ  7 ข๎อ 5 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบํงช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุมํสถาบนั และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข๎อ  7 ข๎อ 5 
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ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพฯ คณะมัณฑนศิลป์ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของคณะฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบํงชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

6 ข๎อ  6 ข๎อ 5 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  58.14/ 13 = 4.47 ด ี

 
ตารางท่ี 3.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

องค์ 
ประกอบท่ี 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนตัว

บ่งชี ้
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การด าเนินงานต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต๎องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช๎ 

3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 1.1 ถึง 1.6 6 3.13 5.00 3.75 3.86 ดี 
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 3.60 5.00 4.38 4.47 ดี 
ผลการประเมิน - ดี ดีมาก ดี ดี - 
 
 
ทิศทางการพัฒนา 

3.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
คณะฯ มีประเด็นที่จะต๎องด าเนินการเรํงดํวนดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.3 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
พิจารณาแนวทางปรับปรุงแก๎ไขผลด าเนินการตาม
ตัวบํงช้ี เฉพาะที่ต่ ากวําเป้าหมายที่ตั้งไว๎ 

   
  

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 

ตารางที่ 3.4 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

การสํงเสริมการจัดท าผลงานเพื่อขอต าแหนํงทาง
วิชาการ และการสนับสนุนให๎บุคลากรศึกษาตํอใน
วุฒิที่สูงขึ้น ทั้งสาวยวิชาการและสานสนับสนุน 
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ตารางที่ 3.5  รายชื่อบุคลากรท่ีให้บริการทางวิชาการโดยการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ การให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2561 (1 ส.ค.61- 31 ก.ค.62) 

ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ป ี
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

1. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล กรรมการประเมินคณุภาพหลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรม
ศาตรมหาบัณฑิต 

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 1 ส.ค.61 สถาบัน 

 ประธานกรรมการประเมินคณุภาพระดับหลักสตูรศลิป
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ัน   

คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 9 ส.ค.61 สถาบัน 

 ประธานกรรมการประเมินคณุภาพระดับหลักสตูร
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษม
บัณฑิต 

10 ส.ค.61 สถาบัน 

 ประธานกรรมการประเมินคณุภาพระดับหลักสตูรศลิป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษม
บัณฑิต 

15 ส.ค.61 สถาบัน 

 ประธานกรรมการประเมินคณุภาพระดับหลักสตูรศลิป
บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ , หลักสูตรศิลปบณัฑิต
สาขาออกแบบตกแต่งภายใน และ หลักสูตร
มหาบัณฑิต 

คณะศลิปวิจิตร สถาบันบณัฑติพัฒนศิลป ์ 30-31 พ.ค.62 สถาบัน 

 กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทา
ศิลปะ หัตถศิลป์ และการออกแบบ ครั้งที่ 3 และมอบ
ของที่ระลึกให้แก่ประธานในพิธ ี

คณะจติรกรรม ประตมิากรรม และภาพพิมพ ์ 12 มิ.ย.62 สถาบัน 

 ประธานกรรมการประเมินคณุภาพระดับหลักสตูรศลิป
บัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบผลติภณัฑ์ร่วม
สมัย 

คณะศลิปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรุ ี

24 มิ.ย.62 สถาบัน 

 ประธานกรรมการประเมินคณุภาพระดับหลักสตูรศลิป
บัณฑิต สาขาจิตรกรรม 

คณะศลิปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรุ ี

28 มิ.ย.62 สถาบัน 

 วิทยากรและผู้ให้ค าปรึกษา “โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเชิงลึกด้านการตลาด การขายของออนไลน์ 
และด้านการออกแบบ” 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวอ.) 

มิ.ย.62 – กค.62 ชาติ 
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ป ี
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน     

1. ศ.เอกชาติ  จันอุไรรตัน ์ กรรมการสภาสถามบันผู้ทรงคุณวฒุิของสถาบันกันตนา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 8 มี.ค.62 ชาติ 

 วิทยากรและผู้ด าเนินการอภิปรายในโครงการจัด
ปาฐกถาราชบัณฑติสญัจร เรื่อง “ศิลปะกับชีวิตใน
สังคมไทย 4.0” 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 4 เม.ย.62 ชาติ 

2. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ วิทยากรบรรยาย การฝึกปฏิบตัิทกัษะและกิจกรรมกลุ่ม 
เรื่อง “Design Thinking และการสร้างสรรค์งานศลิปะ
ตัดแปะกับการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่น” 
ของโครงการอบรม “จากหิ้งสู่ชุมชน ครั้งที่ 9” 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 15 มี.ค.62 สถาบัน 

 วิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ 
“การเปลีย่นแปลงของงานท่ีใช้ทักษะและความคิด
สร้างสรรค์ในอดตี – ปัจจุบัน และความน่าจะเป็นใน
อนาคต” 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 8 ส.ค.62 สถาบัน 

 ประธานคณะกรรมการประเมินคณุภาพหลักสตูร
ศิลปากรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปการ
ออกแบบสัสตราภรณ ์

คณะศลิปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 27 ส.ค.62 สถาบัน 

 เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายด้านการออกแบบเพื่อทุก
คน ครั้งท่ี 1/2561 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) โดยส านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่ม
เฉพาะ 

7 พ.ย.62 ชาติ 

 กรรมการประเมินคณุภาพการศึกษา หลักสูตรอักษรศา
สตรบณัฑติ สาขาวิชาการแสดงศกึษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 22 ก.ค.62 สถาบัน 

 ต าแหน่งรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนท่ี 
1 เป็นผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีแทนประธานสภาคณาจารย์และ
พนักงาน อีกต าแหน่งหน่ึง 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ตั้งแต่ 19 พ.ค.
62 

สถาบัน 
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ป ี
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

 ประธานกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา
หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาออกแบบภายใน 

คณะศลิปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรุ ี

24 มิ.ย.62 
 

สถาบัน 

 คณะกรรมการการก ากับทิศทางการจัดสภาพแวดล้อม
และพัฒนาบริการสาธารณะตามแนวคิดการออกแบบ
เพื่อทุกคน ครั้งท่ี 1/2562 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ 27 มิย.62 ชาติ 

 กรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื่องเรือนและการออกแบบ 

คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

11 ก.ค.62 สถาบัน 

 อาจารย์พิเศษ  รายวิชา 110213464 Introduction 
to Technical Drawing 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

ภาคต้น/ 2561 
(3 ครั้ง) 

สถาบัน 

 อาจารย์พิเศษ รายวิชา  110113034 Sustainability 
Design 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

ภาคต้น/ 2561 
(3 ครั้ง) 

สถาบัน 

 คณะท างานพิจารณากลั่นกรองหลกัสูตรการศึกษา 
สาขาสถาปตัยกรรมภายในและมณัฑนศลิป์ รุ่น 2 (เข้า
ร่วมการปฏิบัติงานของสภาสถาปนิก ตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย) 

สภาสถาปนิก ภาคต้น/ 2561 สถาบัน 

 ผู้แทนสภาสถาปนิกในการตรวจเยีย่มสถาบันการศึกษา 
เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยรังสติ 

สภาสถาปนิก ภาคปลาย/ 
2561 

สถาบัน 

 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจ าวารสาร
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แหง่รัตนโกสินทร์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร ์

ภาคต้น/ 2561 สถาบัน 

3. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การถอดรหัสอัตลักษณ์พังงา 
พัฒนาเมืองแห่งความสุข” 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์กรมหาชน) 

19 ก.ย.61 ชาติ 



 

121 

 

ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ป ี
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

 บรรยายพิเศษและเยี่ยมชมงานเกีย่วกับการก่อสร้าง
และการออกแบบตกแต่งภายใน ณ ราชอาณาจักร
เบลเยยีม 

 8-17 เม.ย.62 สถาบัน 

 บรรยายพิเศษ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
“The  innovation design For Hotel by 4DNA 
theory 

Myanmar Expo @ Furtune Plaza  in 
Yangon , Myanmar 

5 มิ.ย.62 ชาติ 

 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมยัเพื่อต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงถึงอัตลกัษณ์ท้องถิ่น 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

ห้องประชุมพันทิพย ์อาคารนิวรสทิพย์ อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร 
หอประชุมวทัญญู มทร.อีสาน วิทยาเขต
นครราชสมีา อ.เมือง จ.นครราชสมีา  
ห้องประชุมค ามอกหลวง ช้ัน 5 อาคาร M-
Square ม.แม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย  
โรงแรมรอยัลไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุร ี

21 ม.ิย.62 
 

24 ม.ิย.62 
 

26 ม.ิย.62 
 

28 ม.ิย.62 

จังหวัด 

 คณะกรรมการส่งเสรมิศิลปะร่วมสมัย ครั้งท่ี 2/2562, 
ครั้งท่ี 4/2562, ครั้งท่ี 5/2562 

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 26 ก.พ.62 
7 มิ.ย.62 
10 ก.ค.62 

ชาติ 

 วิทยากร งานสัมนาให้ความรู้ในหวัข้อ “นวัตกรรมการ
สร้างสรรคโ์รงแรม และโครงการแห่งอนาคต ด้วย
แนวคิด 4DNA” 

ห้องสุขสามัคคี ช้ัน 8 ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ พหลโยธนิ 

22 ก.ค.62 ชาติ 

4. อ.สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล ผู้ประกอบพิธไีหว้ครูศลิปะ คณะศลิปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 23 ส.ค.61 สถาบัน 

 ผู้ประกอบพิธไีหว้ครู – ครอบครู ภาควิชาทัศนศิลป ์ คณะศลิปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 ก.ย.61 สถาบัน 

 ออกแบบตกแต่งภายในอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส าหรับกจิกรรม Co-Working Space และพื้นที่
ส านักงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ภาคต้น/ 2561 สถาบัน 
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ป ี
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

5. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร กรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอสังหารมิทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 

สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน ์ 21 ธ.ค.61 สถาบัน 

 วิทยากร โครงการพมันารูปแบบสนิค้ราและบริการเพื่อ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดมกุดาหาร (ชุมชน
ท่องเที่ยว 4.0) ปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 20-21 ม.ค.62 สถาบัน 

 ที่ปรึกษาบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด 

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรธีรรมราช 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด 

วาระปี 2561-
2563 

จังหวัด 

 คณะกรรมการอ่านรายงานฉบับสมบูรณ์ “สถาปัตย์
นิทรรศน์ ครั้งท่ี 2” 

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

ภาคการศึกษา
ตัน 

ชาติ 

6. อ.กศิตินทร  ชุมวรานนท์ ร่วมออกแบบเพื่อปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ โครงการเชฟ
ชมชนชวนกินถ่ินระยอง (ฮิ) 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ภาคต้น/ 2561 สถาบัน 

7. อ.ศมประสงค์ ชาวนาไร ่ อาจารย์พิเศษ วิชา ARC 20511 ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป ์ ภาคปลาย/ 
2561 

สถาบัน 

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์     

1. ผศ.ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร ์ วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์ และการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ อาเซยีน +3” หัวข้อเรื่อง “ออกแบบอย่างไร 
ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย” 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน 9 มี.ค.62 จังหวัด 

2. รศ.อาวิน  อินทรังษ ี อาจารย์พิเศษรายวิชา 550 153 หลักการออกแบบ
เบื้องต้น 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 4, 11, 18 เม.ย.
62 

สถาบัน 

 กรรมการพิจารณาตดัสิน การประกวดตราสัญญลักษณ์ 
รางวัลคณุภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ภาคต้น/ 2561 จังหวัด 

 คณะท างานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Tourism Brain Bank; CT Brain Bank) 

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

ภาคต้น/ 2561 ชาติ 

 คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ ภาคต้น/ 2561 สถาบัน 
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ป ี
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

 ออกแบบปกวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับ
ภาษาไทย) และโลโก้ของวารสารมหาวิทยาลัยศลิปากร
ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคต้น/ 2561 สถาบัน 

 ผู้แทนคณะฯ ร่วมจัดกิจกรรมประกวดกล่องส าหรับ
บรรจุพระไตรปฎิกฉบับส าหรับประชาชน 

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ภาคปลาย/ 
2561 

ชาติ 

3. อ.กัญชลิกา กัมปนานนท์ วิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติ “การใช้โปรแกรมอินดี
ไซน์เพื่อพัฒนาสื่อการเรยีนการสอน” 

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

29 ม.ค.62 ชาติ 

4. ผศ.สุพิชญา เข็มทอง วิทยากร โครงการพัฒนาทักษะการควบคุมคณุภาพงาน
พิมพ์ด้วยเทคโนโลยี (Develop Skills in Quality 
Control of Printing with Technology) 

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุร ี 21 ก.ค.62 สถาบัน 

5. อ.ดร.ไพโรจน์  พิทยเมธ ี อาจารย์พิเศษ รายวิชา RA824 (D01) Innovation in 
Wsdom and Folk Arts  

คณะศลิปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

20 ต.ค.61 สถาบัน 

 วิทยากร โครงการสัมมนาทางการออกแบบ 
“Creativity Economy & Design for Future ธุรกิจ
สร้างสรรค์และการออกแบบเพื่ออนาคต” 

คณะศลิปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิน 27 พ.ย.61 สถาบัน 

 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์ และการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ อาเซยีน +3” หัวข้อเรื่อง “ออกแบบอย่างไร 
ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย” 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน 9 มี.ค.62 จังหวัด 

 กรรมการด าเนินการคดัเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

25 พ.ค.62 ชาติ 

 ผู้แทนคณะฯ ร่วมจัดกิจกรรมประกวดกล่องส าหรับ
บรรจุพระไตรปฎิกฉบับส าหรับประชาชน 

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ภาคปลาย/ 
2561 

ชาติ 

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์     
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ป ี
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

1. ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ ประชุมคณะอนุกรรมการสิทธิบัตร สาขาการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ครั้งท่ี 4/2562, ครั้งท่ี 5/2562, ครั้งท่ี 
6/2562 

กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 15 พ.ค.62 
5 มิ.ย.62 
26 มิ.ย.62 

ชาติ 

2. ผศ.อินทิรา นาควัชระ วิทยากร โครงการพัฒนาทักษะการควบคุมคณุภาพงาน
พิมพ์ด้วยเทคโนโลยี (Develop Skills in Quality 
Control of Printing with Technology) 

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุร ี 21 ก.ค.62 สถาบัน 

3. ผศ.ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชาพื้นฐาน 
และทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
แฟช่ันและสิ่งทอ ระดับจังหวัด ปกีารศึกษา 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 21 พ.ย.61 สถาบัน 

 ผู้ทรงคุณวุฒิพิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ ภาคต้น/ 2561 สถาบัน 

4. ผศ.ปิติ  คุปตะวาทิน ประธานคณะกรรมการประเมินคณุภาพหลักสตูร
ศิลปากรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

29 ส.ค.61 สถาบัน 

 ผู้แทนคณะฯ ร่วมจัดกิจกรรมประกวดกล่องส าหรับ
บรรจุพระไตรปฎิกฉบับส าหรับประชาชน 

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ภาคปลาย/ 
2561 

ชาติ 

5. อ.ดร.ตรีชฎา โบชติรตันาภินันท์ วิทยากรบรรยายและจดัเวิร์คชอป รายวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน (Sustainable 
Product Design) 

บริษัทนิรามสิ โคครีเอท่ิงสเปส (Niramis Co-
Creating Space) 

9 ธ.ค.61 สถาบัน 

 วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุม่
ย่อย “หลักสตูรดา้นการออกแบบสามารถสรา้งผู้เรียน
ให้เป็นนักออกแบบเพื่อความยั่งยนืได้อย่างไร” 

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จกัด (มหาชน) 19 ต.ค.61 สถาบัน 

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา     

1. รศ.ธีรวัฒน์ งามเช้ือชิต ศิลปินรับเชิญในโครงการสัมนาอบรมปฏิบตัิงานภาพ
พิมพ์ในเทคนิคพิเศษ ส าหรับครูและอาจารย์ผูส้อน

คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

18-23 ก.พ.62 สถาบัน 
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ป ี
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

ศิลปะในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 53 ปี ภาควิชาภาพพิมพ์ 

 ประเมินผลงานสรา้งสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ เพื่อน า
ข้อมูลมาประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร ภาคต้น/ 2561 สถาบัน 

2. อ.อิทธิพล วิมลศิลป ์ วิทยากร บรรยาย “กระบวนวิชา ECT3805 การจัด
นิทรรศการทางการศึกษา” ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 23 ม.ค.61 สถาบัน 

3. รศ.ประภากร  สุคนธมณ ี กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสตูรศลิปากร
รมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุร ี

5 มิ.ย.62 สถาบัน 

 กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสตูรศลิปากร
รมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และ
ออกแบบดิจิทัล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุร ี

7 มิ.ย.62 สถาบัน 

 คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ชุมชนเมือง 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร 5 ก.ค.62 สถาบัน 

 กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสตูร สาขาวิชา
การออกแบบตกแต่งภายในและนทิรรศการ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

19 ก.ค.62 สถาบัน 

 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ ในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 
2561 

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 ก.ค.62 สถาบัน 

 กรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาหลักสตูรศลิป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศลิปศกึษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

24 ก.ค.62 สถาบัน 

4. อ.อุณรุท กสิกรกรรม ประเมินผลงานสรา้งสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ เพื่อน า
ข้อมูลมาประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร ภาคต้น/ 2561 สถาบัน 
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ป ี
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

5. อ.อานุภาพ จันทรัมพร อาจารย์พิเศษรายวิชา 430 319 – 60 วัสดุและ
เครื่องมือทางทัศนศิลป ์

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 21, 28 มี.ค.62 สถาบัน 

ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา     

1. รศ.ประดิพัทธุ์  เลิศรุจดิ ารงค์กลุ วิทยากรบรรยาย “การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาขาวิชาทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร”์ 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 30 ก.ค.62 สถาบัน 

2. ผศ.สยมุพร กาษรสุวรรณ กรรมการประเมินผลงานรายวิชา 107-22008 ศิลป
นิพนธ ์

คณะศลิปวิจิตร สถาบันบณัฑติพัฒนศิลป ์ 14 มี.ค.62 สถาบัน 

3. ผศ.ชานนท์ ไกรรส วิทยากรจัดท ารา่งหลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (หบักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

คณะศลิปากรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

4-5 เม.ย.62 สถาบัน 

 กรรมการที่ปรึกษา บริษัท BGC Glass Studio บริษัท BGC Glass Studio 24 เม.ย.62 บริษัท 

ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ     

1. อ.ภูษิต รัตนภานพ ผู้แทนคณะฯ ร่วมจัดกิจกรรมประกวดกล่องส าหรับ
บรรจุพระไตรปฎิกฉบับส าหรับประชาชน 

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ภาคปลาย/ 
2561 

ชาติ 

2. อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ ์ ผู้ออกแบบและจดัท าเหรียญตราประจ าหน่วยงาน ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ภาคปลาย/ 
2561 

สถาบัน 

3. อ.ดร.ยอดขวัญ  สวสัด ี กรรมการประเมินคณุภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และผังเมือง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

15 ส.ค.61 สถาบัน 

 กรรมการประเมินคณุภาหลักสูตรภูมิสถาปตัยกรรมศา
สตรบณัฑติ 

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และผังเมือง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

20 ส.ค.61 สถาบัน 

 คณะกรรมการประเมินคณุภาหลักสูตรศิลปากรรมศา
สตรบณัฑติ สาขาวิชาออกแบหัตถอุสาหกรรม 

คณะศลิปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์ล าปาง) 

7 ก.ย.61 สถาบัน 

 คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ต.ค.61 สถาบัน 
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ป ี
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

 คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน คณะศลิปากร
รมศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ต.ค.61 สถาบัน 

ภาควิชาออกแบบเคร่ืองแต่งกาย     

1. ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์ เข้าร่วมงานเปดิตัวโครงการสร้างมลูค่าเพิ่มใหผ้้าทอมือ
ย้อมสีธรรมชาตดิ้วยนวัตกรรม Color ID Labeling 
Application  และการพัมนาผา้ครามเป็นผ้ายีนส ์

กรมวิทยาศาสตรแ์ละบริการ 4 ก.ย.61 ชาติ 

2. อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา อาจารย์พิเศษ รายวิชา 433269-59 พุทธศาสนานิกาย
เซน 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร ภาคกาศึกษาต้น สถาบัน 

3. รศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ ์ ร่วมแสดงโครงการนิทรรศการศลิปะ “ไม่เหมือนกัน” คณะศลิปากรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

27 มี.ค.62 – 
22 เม.ย.62 

สถาบัน 

ส่วนกลาง/ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ     

1. ผศ.ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล วิทยากรการอบรม ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อม
จัดท างบประมาณ เพื่อรองรบัสังคม 4.0” 

ศาลากลางจังหวัดภูเกต็ 19-20 พ.ย.61 ชาติ 

 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการบรหิาร
จัดการอาคารพิพืธภัณฑ์บ้นไร่ประชาสวรรค ์

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ประสาท 30 พ.ย.61 ชาติ 

2. อ.ดร.เรืองลดา  ปุณยลิขิต วิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารผูผ้ลติ 
ผู้ประกอบการ OTOP โครงการพฒันาคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ OTOP คลัสเตอร์จักสาน (ภาคเหนือ) 

กรมพัฒนาชุมชน 29-31 ก.ค.61 ชาติ 

 คณะท างาน เตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมชุมชน
ท่องเที่ยง OTOP นวัตวิถีบ้านหินลาด จังหวัดสุราษฎร์
ธาน ี

ศาลากลางจังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี 18-21 ก.พ.62 ชาติ 

 กรรมการ โครงการประกวด Idea Seed Contest 
2019 

สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน ์ 19 เม.ย.62 สถาบัน 

3. อ.ดร.อติเทพ  แจ้ดนาลาว กรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาหลักสตูรวิชา
นวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และ

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 1 ส.ค.61 สถาบัน 
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ป ี
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

สังคมศาสตร ์

 กรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาหลักสตูรวิชา
ทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 1 ส.ค.61 สถาบัน 

 วิทยากรบรรยาย “AR/VR : The Future of 
Content” 

วิทยาลัยการทัพบก 6 ส.ค.61 สถาบัน 

 วิทยากร ใน บรรยาย “กิจกรรมการแสดงเพื่อพัฒนา
ทักษะของบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ 
Presentation Creation Screen Casting” 

สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการ
เรียนรู้แห่งประเทศไทย 

11 ส.ค.61 และ 
15 – 16 ก.ย.61 

ชาติ 

 ประธานสอบปริญญานิพนธ์ คณะศิลปากรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 26 ส.ค.61 สถาบัน 

 เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ Zoom in  ทาง
สถานีโทรทัศนร์ัฐสภา เกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต หลังจาก
ประเทศไทยได้รับการยอรับและจดัส่งนักกีฬาเพื่อเข้า
ร่วมแข่งขันอย่างเป็นทางการในเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งท่ี 18 

สถานีโทรทัศนร์ัฐสภา 5 ก.ย.61 ชาติ 

 พิจารณาการสอบปากเปลา่วิทยานิพนธ์ นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลปแ์ละการออกแบบ 

คณะศลิปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 13 พ.ย.61 สถาบัน 

 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสตูร เทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

28 พ.ย.61 สถาบัน 

 วิทยากร รายวิชา 3500230 ศิลปะกับเทคโนโลย ี ภาควิชานฤมิตศลิป์ คณะศิลปากรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25 มี.ค.,22, 29 
เม.ย.62 

สถาบัน 

 กรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาหลักสตูรวิชา
ทัศนศิลป ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสร ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภเูก็ต 

2 มิ.ย.62 สถาบัน 

 กรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาหลักสตูรวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสร ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภเูก็ต 

15 มิ.ย.62 สถาบัน 

 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษส าหรับยุว
มัคคุเทศก์น้อย”, “เทคนิคการบรรยายน าชมภายใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จ.สุพรรณบุร ี 20, 22 มิ.ย.62 ชาติ 
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ช่ืออาจารย์ 
ช่ือคณะกรรมการที่เป็นท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ 

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือช่ือโครงการ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานท่ีแต่งตั้ง/ 

เชิญไปให้บริการวิชาการ 
วัน / เดือน / ป ี
ที่ปฏิบัติงาน 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ 
(โปรดระบุ) 

ห้องจัดแสดงฯ พร้อมทั้งทดลองปฏิบัติการน าชม
สถานท่ีจริง” 

 กรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาหลักสตูร
ศิลปลณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

1 ก.ค.62 สถาบัน 

 ประชุมหารือ “วีดิทัศน์ออนไลน์กบัเยาวชน ใน
ประเทศ” 

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 25 ก.ค.62 ชาติ 

 กรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาหลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

29 ก.ค.62 สถาบัน 

 อาจารย์พิเศษ รายวิชา 520327 Decision Support  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร ภาคต้น/ 2561 สถาบัน 

 อาจารย์ที่ปรึกษาจลุนิพนธ์ (ออกแบบ) ให้นักศึกษา
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการออกแบบ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ภาคต้น/ 2561 สถาบัน 

 คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตแ์ละวีดีทัศน์ กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม ภาคต้น/ 2561 ชาติ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจ าวารสาร
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แหง่รัตนโกสินทร์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร ์

ภาคต้น/ 2561 สถาบัน 

4. รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุนี วิทยากรบรรยาย “สุนทรียภาพกบัความงดงามของ
ชีวิต” 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย์ มหาวิทยาลยันว
มินทราธิราช 

15 ธ.ค.61 สถาบัน 
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