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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
คณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

คณะมัณฑนศิลป์ ได้เปิดการเรียนการสอน รวม 13 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาการออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบ
ดินเผา ออกแบบเครื่องประดับ และออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) หลักสูตรระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ ศิลปะการออกแบบ และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
สาขาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) การออกแบบ (หลักสูตรใหม่) ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม)  

 โดยในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น  1,317 คน  จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 1,171 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 87 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 59 คน และมีจ านวน
บุคลากรรวม 154 คน  จ าแนกเป็นสายวิชาการ  97 คน และสายสนับสนุน 57 คน  
 จากการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2561 คณะมัณฑนศิลป์ พบว่า คณะฯ ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มี 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ผลประเมินของปีการศึกษา 2561  ได้
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้เท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ได้
ระดับดีมาก คะแนน 5.00 ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  องค์ประกอบ
ที่ได้ระดับด ีคะแนน 3.86 ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

เมื่อวิเคราะห์ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต พบว่าด้านกระบวนการมีคุณภาพระดับดี
มาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านผลลัพธ์มีคุณภาพระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.37 และปัจจัยน าเข้ามีคุณภาพระดับ
พอใช้ คะแนนเฉลี่ย 3.60  ตามล าดับ 

 โดยพิจารณาผลการประเมินจ าแนกตามรายองค์ประกอบของ สกอ. คณะฯ มีผลการประเมินดังนี้ 
 

 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.86 ด ี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ดมีาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.47 ดี 
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3. กระบวนการประเมิน 
3.1  วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

  1)  ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะวิชา ตามระบบและกลไก ที่สถาบันนั้นๆ 
ก าหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

  2)  ให้คณะวิชาทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

 3)  ให้คณะวิชาทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนา จุดที่ควรปรับปรุงของคณะวิชา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

3.2 วิธีการประเมิน 
1.  

 1) การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้วางแผนก่อนตรวจเยี่ยมโดยศึกษาจาก

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2561 และ
คณะกรรมการได้พิจารณารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองของคณะมัณฑนศิลป์ พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน 

 2) การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษาเอกสารรายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะคณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายการ
เอกสารอ้างอิงตามรายงานที่ระบุไว้ และการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิต ประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพภายใน 
  3) การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณาผลการ
ประเมินตนเองของคณะมัณฑนศิลป์  โดยได้เสนอแนะจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะ ผลการประเมินราย
องค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
     4) วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความ
ถูกต้องจากรายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 25 61 กับ
เอกสารอ้างอิงและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและการด าเนินงานจริง 
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4.  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1) 
 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินด้วยวาจา เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562  แล้ว

เห็นว่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้ง 5 
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดตามตาราง ป. 1 
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ตาราง ป1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ
ของ คณะ

มัณฑนศลิป ์

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์(% หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม ค่าเฉลี่ย 3.20 

48.70 
3.75 3.75 3.75 

  13 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ24.59 

22 
24.18 1.51 1.51 

  91 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 48.63 

42 
46.15 2.88 2.88 

  91 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

< 20% (เกณฑ์ 
1:20) 

              1,061.91  11.80       

90 
 

      
1) หาค่าความแตกต่าง   -8.20 -41.01 

5 5 
  

  20     
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ตาราง ป1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ
ของ คณะ

มัณฑนศลิป ์

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์(% หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 
  

ตัวบ่งช้ีที ่1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 
  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ สกอ. 3.86 3.86   

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 5   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์  100,000 บาท/คน  

       10,905,937.50             121,177.08  
5 5  

  90 6.06 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ 45 

143.00 157.14 
5 5  

  91 13.10 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
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ตาราง ป1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ
ของ คณะ

มัณฑนศลิป ์

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์(% หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม     6 ข้อ 6 ข้อ 5 5   

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 7 ข้อ  7 ข้อ 5 5 

  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 5 
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ตาราง ป1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ
ของ คณะ

มัณฑนศลิป ์

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์(% หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบก ากับการประกนั
คุณภาพหลักสตูร 6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 

  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 4.47 4.47   
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ตาราง ป2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตามเกณฑ ์สกอ.) 
        

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนน ผลการประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า  

(I) 

กระบวน 
การ  
(P) 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์ 

(O) 
คะแนนรวม 

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

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 3.13 5.00 3.75 3.86 ดี 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการ
วิชาการ 

  5.00   
5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

  5.00   
5.00 

ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  การบรหิาร
จัดการ 

  5.00   5.00 
ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.60 5.00 4.37 4.47 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี   
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. นักศึกษาและบัณฑิตมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคม และ

ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ นานาชาติ 
2. คณะฯ มีการส่งเสริมกิจกรรม โครงการฯ ให้ค าปรึกษา

ทางด้านวิชาการและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตรท าให้บัณฑิตมีประสบการณ์การเข้าถึงองค์กร
เอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่อยู่นอกสถาบัน   

3. คณะฯ ส่งเสริมและพัฒนาประสบการณ์ของนักศึกษาในด้าน
การประกวดผลงานศิลปะและการออกแบบ รวมถึงโครงการ
ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ 
 

- จัดให้มี โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ด าเนินการโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

- ขยายโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ ยน
นักศึกษาหรือรับนักศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน
เข้าศึกษาในคณะฯ ตลอดจนมีโครงการการวิจัย
ร่วม การจัดนิทรรศการทางด้านการออกแบบใน
ระดับนานาชาติให้ครอบคลุมฐานศาสตร์ของ
คณะ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- คุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์ 

 

- ก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มี
คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอกและต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีการจัดตั้ งกองทุนส่ ง เสริมงานวิจัยและงาน

สร้ างสรรค์  มี เครื อข่ ายความร่ วมมือ  ภาครัฐและ

ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ สามารถบูรณาการกิจกรรมใน

การวิจัย/ สร้างสรรค์ เข้ากับการบริการวิชาการ การท านุ

บ ารุ งศิลปวัฒนธรรม ท าให้ได้ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

และสังคม 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยเชิงบูรณาการ

จากแหล่งทุนภายนอก 

2. วางแผนตั้งเป้าหมายจ านวนสัดส่วนการขอจดสิทธิบัตร

ในแต่ละปีให้ครอบคลุมสาขาวิชาภายในคณะ 

3. คณะฯ สร้างระบบสารสนเทศฐานข้อมูลการวิจัยใน

คณะ เช่น รวบรวมชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านมา ผลงานที่

เผยแพร่ งบประมาณ โดยมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือการบริหารจัดการระบบงานวิจัย เพ่ือ

การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ การติดตามความ

คืบหน้าของโครงการวิจัย การเข้าถึงหัวข้อโครงการวิจัย

จากบุคคลภายนอก ซึ่ งอาจจะน าเอาผลสรุปของ

งานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดเป็นลักษณะการบริการทาง

วิชาการอีกรูปแบบหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  จัดหาแหล่งทุนจากภายนอก 
2.  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ใน
ฐานข้อมูลวารสาร TCI, ACI และระดับนานาชาติ  

1.   จัดหาแหล่งทุนจากภายนอกเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่สนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้ครอบคลุมทุก
สาขาวิชาภายในคณะ 

2.   ควรส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ในฐานข้อมูลวารสาร TCI, ACI และระดับ
นานาชาติ ให้มากข้ึน 

 
.  
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะฯ มีอาจารย์และบุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบให้บริการทางวิชาการ
สามารถเข้าถึงความต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน สังคม ตามนโยบายภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
วิชาชีพ และหน่วยงานอ่ืนๆ  
 

- พัฒนาโครงการ การบริการวิชาการแก่สั งคมที่มี
ลักษณะโครงการให้ลงทะเบียน มีการจ่ายค่าธรรมเนียม
การอบรมการเข้าร่วมโครงการ  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  ก าหนดกลุ่ม/ พ้ืนที่เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ  
2.  เผยแพร่  ติดตามประเมินผล วิ เคราะห์ผลที่ได้รับการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม  

1.  คณะฯ ควรก าหนดกลุ่ม/ พ้ืนที่เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
แต่ละโครงการ ระบใุนแผนการให้บริการทางวิชาการให้
ชัดเจน พร้อมทั้งขยายความร่วมมือกับแหล่งทุนจาก
ภายนอก เพ่ือให้สามารถเตรียมการด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ยิ่งขึ้น 

2. เผยแพร่ ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ผลที่ได้รับการ
ให้บริการวิชาการแก่สั งคมจากกลุ่มที่ ได้ เข้าร่วม
โครงการและกลุ่มพ้ืนที่เป้าหมายที่ด าเนินการ น าผลมา
ใช้ในการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการแก่สังคม เพ่ือประยุกต์รูปแบบกิจกรรมในการ
ด าเนินงานน ามาใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนการ
พัฒนานักศึกษา และเพ่ือพัฒนายกระดับโครงการใหม่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน สังคม 
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ประกอบท่ี 4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  คณะฯ เป็นสถาบันชั้นน าด้านศิลปะการออกแบบ 

อาจารย์มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับใน
กลุ่มวิชาชีพ ลักษณะของสาขาวิชาที่อยู่ ในคณะมี
ความสัมพันธ์กับบริบททางวัฒนธรรม ฐานปัญญา
ความคิดในวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมร่วมสมัย จน
สามารถประยุกต์บูรณาการโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน
ระดับสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ 

2.   มีการพัฒนาก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ designer of the 
year เพ่ือประกาศให้รางวัลบุคลากรที่ท างานด้านการ
ออกแบบจนประสบความส าเร็จ 

 

- คณะฯ ควรขยายโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในรูปแบบอ่ืน และยกระดับความร่วมมือให้โครงการเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในวงกว้าง โดยการจัดท าโครงการร่วมกับ
องค์กรระดับชาติ และสถาบันการศึกษาด้านศิลปะและ
การออกแบบในต่างประเทศ 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการ

ศิลปวัฒนธรรมมัณฑนศิลป์กับสังคม 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.   คณะฯ มีการบริหารจัดการโดยใช้กลไกการขับเคลื่อน

ภารกิจด้านต่างๆ โดยเน้นความร่วมมือจากบุคลากร
ทุกระดับในการวางแผนการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ จนท าให้เกิดความก้าวหน้าเป็นล าดับ
และเป็นไปตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของสถาบัน 

2.   บุคลากรทั้งอาจารย์และสายสนับสนุน มีความเข้าใจ
และให้ความร่วมมือการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

3.  บุคลากรคณะฯ มีการปรับตัวสู่รูปแบบการท างาน
ภายใต้การเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ 
 

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือวิเคราะห์และติดตาม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง  
2.  ต้นทุนต่อหน่วยในการบริหารจัดการ 

 

1.  ควรพัฒนารายละเอียดในแผนการจัดการความรู้ และ
แผนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นระบบ ครอบคลุมทุกส่วน
งาน 

2.  ควรมีการรายงานถึงผลการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วย ในการ
บริหารจัดการงบประมาณ การผลิตบัณฑิตให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ การวางแผนอนาคตของการจัดการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการ 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
- ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ 1277/2561 เรื่องแก้ไขค ำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ 

1050/2561 ในส่วนของคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 - ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คณะมัณฑนศิลป์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 - รำยนำมผู้ร่วมให้ข้อมูล  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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 การประเมนิคุณภาพภายใน  ระดับคณะวิชา 

08.30 – 08.45 น.  รับรองคณะกรรมการประเมินฯ  ณ  ห้องประชุมส านักงานคณบดี  ชัน้ 6  

08.45 น.  คณบดี  รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าภาควชิา  ผู้แทนหลักสูตร  คณาจารย์  นักศกึษาและบุคลากร 

 คณะมัณฑนศลิป์  มาพร้อมกัน  ณ  ห้องประชุมส านักงานคณบดี  ชัน้ 6 /  พธีิเปิด 

08.45 – 09.15 น.  - คณบดีกลา่วตอ้นรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวชิา และแนะน าผู้บริหาร  

                           คณาจารย ์ และบุคลากรคณะมัณฑนศลิป์  

 - ประธานกรรมการประเมินฯ แนะน าคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับคณะฯ 

1. อาจารย์สมาน  สรรพศรี   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์เด่น  หวานจริง   กรรมการ 

3. อาจารย์วรัิตน์  รัตตากร   กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศักดิ ์ เขียวมั่ง กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล  คัชชิมา  กรรมการ 

6. นางสาวอัญชนา  คล่องไชยชน   เลขานกุาร 

7. นางภาวนา  ใจประสาท   ผู้ประสานงาน 

8. นางสาวนันทนา  แซ่ลี    ผู้ประสานงาน 
 

-  คณบดีคณะมัณฑนศลิป์  น าเสนอรายงานประจ าปแีละรายงานผลด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ

การศึกษา  คณะมัณฑนศิลป์  ปีการศึกษา 2561  

-  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงขั้นตอนการประเมิน และสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมจากผู้บริหาร 

หัวหน้าภาควชิา หัวหน้างาน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ นักศกึษาและบุคลากร  
 

09.15 - 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจผลการด าเนนิงาน  หลักฐานอ้างองิ  ณ  ห้องประชุมส านักงานคณบดี  ชัน้ 2 

12.00 - 13.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ห้องประชุมส านักงานคณบดี  ชัน้ 2   

13.00 – 15.45 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจผลการด าเนนิงาน  หลักฐานอ้างองิ  (ต่อ) 

15.45 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผล  ณ  ห้องประชุมส านักงานคณบดี  ชัน้ 2 

16.00 น.   คณบดี  รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าภาควชิา  ผู้แทนหลักสูตร  คณาจารย์  นักศกึษาและบุคลากร 

 พร้อมกันท่ีหอ้งประชุมส านักงานคณบดี  ชัน้ 2 

16.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมณัฑนศิลป์   

 ปีการศึกษา 2561 

 เปิดโอกาสให้อภิปรายซักถาม / พิธีปิด      
 

------------------------ 

หมายเหตุ   1. บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม (เฉพาะคณะกรรมการ) เวลา 10.30-10.45 น. และ  14.30-14.45 น.      

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2561    

คณะมัณฑนศลิป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานคณบด ี609 ชั้น 6 อาคารคณะมณัฑนศิลป ์

มหาวทิยาลัยศลิปากร วังทา่พระ กรุงเทพฯ 
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    2. รองคณบด ีผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควชิา หัวหน้างาน และผู้ด าเนนิงานจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

ประสานงานการให้ข้อมูลเพิ่มเตมิแก่คณะกรรมการประเมิน ตลอดช่วงเวลาการประเมิน 

 

- ผู้ประสานงานข้อมูลคณะมณัฑนศิลป ์ 

 

1. รองคณบด ีผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย 

2. หัวหน้าภาควชิาทุกภาควิชา 

3. หัวหน้างานทุกงาน 

4. เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ทกุหลักสูตร 

5. ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

6. บุคลากรส านักงานคณบดี คณะมัณฑนศลิป์ 

 

 

 



รายนามผู้ร่วมให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 
คณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

1 อำจำรย์ ดร.ธนำทร  เจียรกุล คณบดี 

2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

3 รองศำสตรำจำรย์อำวิน  อินทรังษ ี รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 

4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปนท  ปลื้มชูศักดิ์ รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

5 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วีรวัฒน์  สิริเวสมำศ รองคณบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ 

6 อำจำรย์กศิตินทร  ชุมวรำนนท์ หัวหน้ำภำควิชำออกแบบตกแต่งภำยใน 

7 อำจำรย์วรภรรท  สิทธิรัตน์ หัวหน้ำภำควิชำประยุกตศิลปศึกษำ 

8 อำจำรย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ ์ หัวหน้ำภำควิชำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย 

9 นำงภำวนำ  ใจประสำท เลขำนุกำรคณะมัณฑนศิลป์ 

10 นำยวุฒิ  คงรักษำ ผู้ช่วยเลขำนุกำรฝ่ำยบริหำรและธุรกำร 

11 นำงมัญธรัตน์  จิตมำลีรัตน์ ผู้ช่วยเลขำนุกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

12 นำงสำวมุกดำ  จิตพรมมำ ผู้ช่วยเลขำนุกำรฝ่ำยแผนและส่งเสริมทำงวิชำกำร 

13 นำงภำวนำ  บุญปก เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 

14 นำงสำวชุติญำณ์  พงษ์สูงเนิน นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 

15 นำงสำวสุรีพร  แป้นพิบูลลำภ นักกำรเงินปฏิบัติกำร 

16 นำงสำวนันทนำ  แซ่ลี นักวิชำกำรอุดมศึกษำปฏิบัติกำร 

17 นำยเศกสันต์  แสงทอง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
 

  


