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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2562 - 2563 

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 16 มี.ค.63 

        ลงนาม…………………………………………………..(ผู้รายงาน) ลงนาม..................................................... (คณบดี) 
         (นางสาวนันทนา  แซ่ลี)            (อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล) 

องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ตามเกณฑ์ 

สกอ. (เดิม) 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 

โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
ปี พ.ศ. 2562 - 2563 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ความเชื่อมโยง

กับเกณฑ์ 
EdPEx 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผล
การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

- จั ด ใ ห้ มี โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษด าเนินการโครงการเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 

- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตร ส าหรับ
นักศึกษาภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา 20 ธ.ค.62-5 ก.พ.63 

- - ผู้ก ากับดูแล 
คณบด ี
ผู้ด าเนินการ 
หัวหน้าภาควิชาประ
ยุกตศิลปศึกษา 

ตอบสนองหมวด 
3.1 และ 
ผลลัพธ์ข้อ 7.2 
ก(1) ข้อ 2 

ตัวบ่งชี้ 1.2 
อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

- ก ากับติดตามส่ ง เสริมสนับสนุน ให้
คณาจารย์มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก
และต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

- ประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนการท าผลงานวิชาการเพื่อ
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ 
วันท่ี 7 พ.ย.62 

- - ผู้ก ากับดูแล 
คณบด ี
ผู้ด าเนินการ 
หัวหน้าทุกภาควิชา 

ตอบสนองหมวด 
5.2 และ 
ผลลัพธ์ข้อ 7.3 
ก(3) ข้อ 9 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การ
บริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

- ขย าย โ ค ร งก า รคว าม ร่ ว มมื อก า ร
แลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือรับนักศึกษากลุ่ม
ประเทศอาเซียนเข้าศึกษาในคณะฯ 

- ประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 พ.ย.62 

- - ผู้ก ากับดูแล 
คณบด ี
ผู้ด าเนินการ 
หัวหน้าทุกภาควิชา 

ตอบสนองหมวด 
3.2 และ 
ผลลัพธ์ข้อ 7.2 
ก(2) ข้อ 9, 10 

ตัวบ่งชี้ 1.6 
กิจกรรมนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

- จัดให้มีโครงการการวิจัยร่วม การจัด
นิทรรศการทางด้านการออกแบบในระดับ
นานาชาติให้ครอบคลุมฐานศาสตร์ของ
คณะฯ 

- โครงการกิจกรรมนักศึกษา บูรณาการกับพื้นที่/ ชุมชน/ 
ผู้ประกอบการ เพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ การเผาเตา
ฟืนร่วมสมัยนานาชาติ 2020 : 15-22 ก.พ.63 (งบภารกิจเชิง
นโยบายคณะฯ 100,000 + งบจากแผนนโยบายมาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัย 100,000 บาท) 
- ประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษาเชิงบูรณา
การ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 พ.ย.62 

จ านวนผู้เข้าร่วม 100 คน ผู้ก ากับดูแล 
คณบด ี
ผู้ด าเนินการ 
หัวหน้าภาควิชาเครื่อง
เคลือบดินเผา 

ตอบสนองหมวด 
3.1 และ 
ผลลัพธ์ข้อ 7.2 
ก(1) ข้อ 2 
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ตามเกณฑ์ 

สกอ. (เดิม) 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 

โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
ปี พ.ศ. 2562 - 2563 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ความเชื่อมโยง

กับเกณฑ์ 
EdPEx 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบ
และกลไกการ
บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

- ควรสร้างระบบสารสนเทศฐานข้อมูลการ
วิจัยในคณะ เช่น รวบรวมช่ือโครงการวิจัย
ที่ผ่านมา ผลงานที่เผยแพร่ งบประมาณ 
โ ด ย มี ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ ข้ อ มู ล ข อ ง
มหาวิทยาลัยเพื่ อการบริหารจัดการ
ระบบงานวิ จั ย  เพื่ อการติ ดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ การติดตามความ
คืบหน้าของโครงการวิจัย การเข้าถึงหัวข้อ
โครงการวิจัยจากบุคคลภายนอก ซึ่ ง
อาจจะน าเอาผลสรุปของงานวิจัยไป
พัฒนาต่อยอดเป็นลักษณะการบริการทาง
วิชาการอีกรูปแบบหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อ
สังคม 

 
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

 
- 

 
- 

ผู้ก ากับดูแล 
คณบด ี
ผู้ด าเนินการ 
คณะกรรมการวิชาการ
และวิจัย คณะ
มัณฑนศลิป ์

ตอบสนองหมวด 
.... และ ผลลัพธ์
ข้อ ..... 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุน
วิจัยเชิงบูรณาการจากแหล่งทุนภายนอก 
2. จัดหาแหล่งทุนจากภายนอกเพิ่มเติม
เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สนับสนุนการ
วิจัย/งานสร้างสรรค์ให้ครอบคลุมทุก
สาขาวิชาภายในคณะฯ 

โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกคณะฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
1. การจัดท าคู่มือกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการก าหนดนโยบายด้านกิจการพลังงาน เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (13 เขต) ทุนจากส านักงานบริหารกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 25,514,000 บาท 
2. การปรับปรุงกระบวนการผลิตโฟมกลาสโดยใช้แม่พิมพ์เซรา
มิกส์ (ทุนจากบริษัท ไทยเทคโนกลาส จ ากัด 40,000 บาท) 
3. การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช (ทุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม 300,000 บาท 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพของวัสดุจากชุมชนพื้นที่ในจังหวัด
ระยอง การเช่ือมโยงระหว่างวัสดุจากผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
กับนวัตกรรมอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี(ทุนจากบริษัท จีซี โกลบอล

- - ผู้ก ากับดูแล 
แหล่งทุนภายนอก 
ผู้ด าเนินการ 
คณะผู้วิจัย 

ตอบสนองหมวด 
4.2 และ 
ผลลัพธ์ข้อ 7.3 
ก(3) ข้อ 10 



3 
 

องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ตามเกณฑ์ 

สกอ. (เดิม) 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 

โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
ปี พ.ศ. 2562 - 2563 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ความเชื่อมโยง

กับเกณฑ์ 
EdPEx 

เคมิคอล จ ากัด 800,000 บาท) 
6. ชุมชนบ้านบาตร ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบโลหะ
ภัณฑ์ใหม่ ความเป็นไปได้เพื่อการคงอยู่ของชุมชนในพื้นที่
หัตถศิลป์สร้างสรรค์ (ทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 693,000 บาท) 

ตัวบ่งชี้ 2.3 
ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า
และนกัวิจัย 

1. วางแผนตั้งเป้าหมายจ านวนสัดส่วนการ
ขอจดสิทธิบัตรในแต่ละปีให้ครอบคลุม
สาขาวิชาภายในคณะฯ 
2 .  ควรส่ ง เ ส ริ มการตี พิ มพ์ เ ผยแพร่
ผ ล ง านวิ จั ย แ ละ ง านส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น
ฐานข้อมูลวารสาร TCI, ACI และระดับ
นานาชาติ ให้มากข้ึน 

- โครงการแสดงนิทรรศการ 2019 Pacific Rim International 
Exhibition ณ Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk 
city Russia 7-12 ต.ค.62 (เงินรายได้) 

จ านวนผลงาน
ของคณาจารย์
คณะฯ ที่ร่วมจัด
แสดง 

62 ช้ิน ผู้ก ากับดูแล 
คณบด ี
ผู้ด าเนินการ 
อ.ธาตรี เมืองแก้ว 

ตอบสนองหมวด 
4.2 และ 
ผลลัพธ์ข้อ 7.3 
ก(3) ข้อ 9 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การ
บริการวิชาการแก่
สังคม 
 

1. ควรพัฒนาโครงการ การบริการวิชาการ
แ ก่ สั ง ค ม ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ โ ค ร ง ก า ร ใ ห้
ลงทะเบียน มีการจ่ายค่าธรรมเนียมการ
อบรมการเข้าร่วมโครงการ 

1.1 โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้น
มัณฑนศิลป์ (เงินรายได้จากค่าสมัครสอบ 200,000 บาท) 

- - ผู้ก ากับดูแล 
คณบด ี
ผู้ด าเนินการ 
คณะกรรมการ
โครงการฯ 

ตอบสนองหมวด 
4.2 และ 
ผลลัพธ์ข้อ 7.5 
ก(1) ข้อ 1 

 2. ควรก าหนดกลุ่ม/ พื้นที่ เป้าหมาย 
ผู้ รั บผิ ดชอบแต่ ละ โครงการ ระบุ ใน
แผนการให้บริการทางวิชาการให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งขยายความร่วมมือกับแหล่งทุน
จากภายนอก เพื่อให้สามารถเตรียมการ
ด า เนิ น งาน ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ยิ่งข้ึน 

2.1 โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 
เพื่อยกระดับมาตรฐานของการออกแบบในระดับเยาวชนสู่มือ
อาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เปิดโอกาสในนักศึกษาใน
สถาบันศิลปะการออกแบบของไทย ได้ใช้ความรู้ความสามารถ
ในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ น าเสนอสู่สาธารณะ 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันการศึกษา วงการวิชาชีพ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
วงการศิลปะการออกแบบ (คณะมัณฑนศิลป์ ร่วมกับองค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท.
เงินรายได้ 700,000 บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม 250 คน ผู้ก ากับดูแล 
คณบด ี
ผู้ด าเนินการ 
คณะกรรมการ
โครงการฯ 
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ตามเกณฑ์ 

สกอ. (เดิม) 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 

โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
ปี พ.ศ. 2562 - 2563 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ความเชื่อมโยง

กับเกณฑ์ 
EdPEx 

 3. เผยแพร่ ติดตามประเมินผล วิเคราะห์
ผลที่ได้รับการให้บริการวิชาการแก่สังคม
จากกลุ่มที่ได้เข้าร่วมโครงการและกลุ่ม
พื้นที่เป้าหมายที่ด าเนินการ น าผลมาใช้ใน
การจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อประยุกต์
รูปแบบกิจกรรมในการด าเนินงานน ามาใช้
บูรณาการกับการเรียนการสอนการพัฒนา
นั กศึ กษา  และ เพื่ อพัฒนายกระดั บ
โครงการใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ชุมชน สังคม 

3.1 นิทรรศการ “ช้ินส่วน สู่ช้ินงาน ประกอบ ประสาน แสวงหา 
สุข ประโยชน์ : ตามมี ตามเกิด (As Is) ในเทศกาลงานออกแบบ
กรุงเทพฯ 2563 (Bangkok Design Week 2020) เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ สู่
สังคม (เงินรายได้ 128,000 บาท) 
3.2 โครงการเรียนรู้ศิลปะแห่งสกุลช่างเพชรบุรีสู่การสร้างสรรค์
และพัฒนาสังคมตามรอยศาสตร์พระราชา มีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระหว่างนักศึกษาในภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 
ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, นักศึกษาแลกเปลี่ยน, กลุ่มผู้ผลิต 
และกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายในชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกนา
หนองโมเดล อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี (กองทุนอุดหนุน
กิจกรรมนักศึกษาเชิงบูรณาการ 200,000 บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
 
 
 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

300 คน 
 
 
 

57 คน 

ผู้ก ากับดูแล 
คณบด ี
ผู้ด าเนินการ 
1. หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ ์
2. หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบ
เครื่องประดับ 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบ
และกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ควรขยายโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในรูปแบบอื่น และยกระดับ
ความร่วมมือให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
วงกว้าง โดยการจัดท าโครงการร่วมกับ
องค์กรระดับชาติ และสถาบันการศึกษา
ด้านศิลปะและการออกแบบใน 

- โครงการบูรณาการการศึกษาร่วมกับ Tokyo University of 
The Arts เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
นักศึกษาและบุคลากรจาก Graduate School of Film and 
New Media, Tokyo University of The Arts (งบภารกิจเชิง
นโยบายคณะฯ 85,500 บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม 4 คน ผู้ก ากับดูแล 
คณบด ี
ผู้ด าเนินการ 
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป ์

ตอบสนองหมวด 
3.1 และ 
ผลลัพธ์ข้อ 7.5 
ก(2) ข้อ 4 

 ต่างประเทศ - โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 16 
เพื่อเป็นเวทีให้นักออกแบบไทยได้พัฒนามาตรฐานผลงาน และ
เชิดชูเกียรตินักออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์
ร่วมสมัย เพื่อสร้างเครือข่ายในกลุ่มวิชาชีพและบูรณาการกับ
สังคมภายนอก รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐ ในการมุ่งส่งเสริม
และสนับสนุนการออกแบบไทยให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ 

จ านวนผู้เข้าร่วม 200 คน ผู้ก ากับดูแล 
คณบด ี
ผู้ด าเนินการ 
คณะกรรมการ
โครงการฯ 

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การ
บริหารของคณะ

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์
และติดตาม 

 
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

 
- 

 
- 

ผู้ก ากับดูแล 
... 

ตอบสนองหมวด 
.... และ ผลลัพธ์
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ตามเกณฑ์ 

สกอ. (เดิม) 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 

โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
ปี พ.ศ. 2562 - 2563 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ความเชื่อมโยง

กับเกณฑ์ 
EdPEx 

เพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและ
เอกลักษณข์อง
คณะ 

ผู้ด าเนินการ 
... 

ข้อ ..... 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบ
ก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  

1. ควรพัฒนารายละเอียดในแผนการ
จัดการความรู้ และแผนการบริหารความ
เสี่ยงให้เป็นระบบ ครอบคลุมทุกส่วนงาน 
2.  ควรมีการรายงานถึงผลการพิจารณา
ต้นทุนต่อหน่วย ในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การผลิตบัณฑิตให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ การวางแผนอนาคตของการ
จัดการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการ 

 
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

 
- 

 
- 

ผู้ก ากับดูแล 
... 
ผู้ด าเนินการ 
... 

ตอบสนองหมวด 
.... และ ผลลัพธ์
ข้อ ..... 

 
แผนการพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEx คณะมัณฑนศิลป ์ปี พ.ศ. 2562 - 2563 

ประเด็นการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตามเกณฑ์ EdPEx ปี พ.ศ. 2562 – 2563 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงกับ
เกณฑ์ EdPEx 

1. ความเป็นสากลของคณะฯ 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

- ประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาความเป็นสากลของคณะฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 พ.ย.62 

- - ผู้ก ากับดูแล 
คณบด ี

ตอบสนองหมวด 3.1 
และ ผลลัพธ์ข้อ 7.5  

 - ประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนเพื่อการส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดในระดับ
นานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 7 พ.ย.62 

- - ผู้ด าเนินการ 
หัวหน้าทุก 

ก(2) ข้อ 4 

 - ประกาศคณะฯ เรื่อง สนับสนุนเงินรางวัลส าหรับผลงานนักศึกษาที่ชนะการประกวด 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 พ.ย.62 

- - ภาควิชา  

 


